
Trei ambasadori  
la PalaTul adminisTraTiv

Drum juDețean finalizat

DeCizii imPOrtante luate În Plenul C.j. timiȘ

2pagina

3pagina

Tiraj: 4.000 exemplare

www.cjtimis.roConsiliul Judeţean Timiş

Periodic de informare administrativă

Anul VII, nr. 9-10 (65-66), septembrie-octombrie 2012 Se distribuie gratuit

7pagina

facilități pentru locuitorii 
din nord-vestul județului

Cronica expoziţiilor
la Bastionul therezia 

septembrie 2012  

Busuiocul remețean

„Scrisoare către părinți”
– o inițiativă de suflet

Proiecte pentru rumânii/
vlahii din 
Valea 
timocului 

UIVAR

CENEI

DUDEȘTII NOI

JEBEL

“accesăm tot ce 
putem din fonduri
guvernamentale şi 
europene”

„Cred că este 
o lipsă reală de 
descentralizare”

8pagina

9pagina

10pagina

„am încercat 
să ies din tiparul 

funcției 
de primar ”

„O corectă 
prioritizare 

a obiectivelor 
de investiții”

5pagina

6pagina

paginile 12

4pagina

11pagina

7pagina

n Interes constant
al diplomației externe 
pentru județul nostru. 

Ambasadorii Israelului, 
Germaniei și Franței 

au fost primiți de 
Președintele C.J. Timiș
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Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Timiş, în calitate de beneficiar,  a încheiat Con-
tractul de Finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management 
pentru REGIO - Programul Operaţional Regional, prin 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de 
Organism Intermediar pentru POR 2007-2013 pentru 
proiectul cu titlul „ Centrul de Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihiatrică Periam”, cod SMIS 18023. Proiectul 
este co-finanţat de Uniunea Europeană prin REGIO – 
Programul Operaţional Regional, în cadrul Axei priori-
tare 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” Domeniul 
major de intervenţie  3.2 –„Reabilitarea / modernizarea 

/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor soci-
ale”, având o valoare totală de  3.931.850,85 RON şi o 
valoare nerambursabilă de 3.026.859,18 RON.

Prin  acest proiect se urmăreşte: reabilitarea, extinde-
rea si dotarea unui centru nou organizat şi administrat 
în conformitate cu nevoile asistaţilor, creşterea calităţii 
vieţii pentru 50 de persoane cu dizabilităţi neuropsihice, 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite persoanelor cu 
handicap. Proiectul se află în faza de achiziţie a lucrărilor 
de reabilitare şi extindere. Date de contact: tel. 0256–
490281/494030, fax. 0256-407066 Adresa: P-ţa Regina 
Maria  nr. 3, Timişoara. 

S.M.

Compartimentele de specialitate 
din aparatul propriu:

- în zilele lucrătoare între orele 
10.00 – 14.00;

Registratura Consiliului 
Judeţean Timiş

- în zilele lucrătoare între orele 
9.00 – 14.00;

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

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

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

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

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

R. H.

auDienŢe Şi relaŢii
Cu PubliCul

A. COMISIA ECONOMICĂ

PREŞEDINTE: GhEORGhE BOlOGA – USl (PNl)
SECRETAR: CăTălIN TIUCh – USl (PSD)
MEMBRI:   ION DAVIţOIU – USl (PC), PETRU 

JURAVlE – PP-DD, TIBERIU lElES-
CU - PDl, AUREl lăzUREANU – USl 
(PSD), POMPIlIU STANCIU – USl 
(PC)

B. COMISIA DE URBANISM, AMENAJAREA
TERITORIULUI ŞI LUCRĂRI PUBLICE

PREŞEDINTE: MARCEl MIhOC – USl (PSD)
SECRETAR: COSMIN COSTA – USl (PNl)
MEMBRI:   lIVIU COCEAN – USl (PNl), DORIN 

CUTU – PDl, MIhăIţă BOJIN – PDl, 
IOAN SzATMARI – USl (PSD), DAN 
PlAVOșIN – USl (PSD)

C. COMISIA PENTRU CULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
TINERET ŞI SPORT

PREŞEDINTE: ADRIAN NEGOIţă – USl (PSD)
SECRETAR: ADRIAN PășCUTă – USl (PNl)
MEMBRI:   MARIN POPESCU – PDl, NICOlAE 

BITEA – PDl, ADRIAN PAU – USl 
(PSD)

D. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI PROTECŢIE
SOCIALĂ

PREŞEDINTE: lIVIU BORhA – USl (PNl)
SECRETAR: GABRIElA CRăCIUNESCU – USl (PSD)
MEMBRI:   BIANCA GAVRIlIţă – USl (PSD), 

GEORGETA AURElIA RUS - PDl, 
PAUl MOlDOVAN – PDl

E. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
LOCALĂ

PREŞEDINTE: ADRIAN DIACONU – PP-DD
SECRETAR: TRAIAN STANCU – USl (PC)
MEMBRI:   SORIN SUPURAN – USl (PNl), IlIE 

BERTEA – PP-DD, MARIUS MARTI-
NESCU – PDl

F. COMISIA PENTRU RELAŢII ŞI COOPERARE  
INTERNĂ ŞI ExTERNĂ:

PREŞEDINTE: AlAIN RUS – PDl
SECRETAR: OANA GAITA – PDl
MEMBRI:   FlORIAN zANFIR – PP-DD, SORIN 

COCIOBEA – PDl, MIhAI RITIVOIU 
– USl (PSD)
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C.J. Timiş sprijină apariţia
revistei Bibliotecii Judeţene Timiş,

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

interculturalitate în DKMT”

A fost finalizat drumul care face 
legătura între Sânnicolau Mare şi 
limita județului Arad, finanţat prin 
Programul Operaţional Regional. 
În aceste condiţii, în această peri-
oadă are loc recepţia la terminarea 
lucrărilor, preconizată să dureze 
circa 2 săptămâni. Valoarea totală a 
contractului a fost de 43.332.708 lei 
din care fondurile europene neram-
bursabile şi guvernamentale sunt de 
35.161.913 lei. Scopul proiectului 
a fost  îmbunătăţirea infrastructurii 
de transport rutier prin reabilitarea 
şi modernizarea drumului judeţean 
care asigură legătura între oraşul 
Sânnicolau Mare, comunele Periam, 
Saravale şi limita judeţului Arad, ca 
şi dezvoltarea economico – socială a 
zonei de nord a judeţului prin rea-
bilitarea şi modernizarea legăturilor 
directe de transport către principalul 
pol de dezvoltare din zonă, oraşul 
Sânnicolau Mare.

Realizarea infrastructurii rutiere 

a drumului judeţean DJ 682 limita 
judeţ Arad – Periam – Saravale – 
Sânnicolau Mare, în lungime de 24 
km,  duce la creşterea gradului de sa-
tisfacţie a utilizatorilor sistemului de 
transport , la reducerea costurilor de 
exploatare a autovehiculelor şi ridi-
carea gradului de utilizare a acestora, 
la asigurarea legăturilor corespunză-
toare pentru traficul rutier între ju-
deţele Arad şi Timiş. Preţul final al 
produselor tranzitate prin sistem va 

fi mult mai scăzut, datorită reduce-
rii cheltuielilor de transport, şi se va 
realiza  o mai bună utilizare a forţei 
de muncă prin înalta calificare şi o 
reducere a tendinţei de emigrare a 
acesteia. Toate acestea vor atragerea 
companiilor mari şi vor stimula in-
vestiţii ulterioare prin crearea unor 
condiţii optime pentru desfăşurarea 
activităţilor de producţie şi servicii 
specifice.

J. LAVRITS

Ghizi pentru promovarea turismului
Un număr de 13 primării din Timiş s-au înscris în proiectul de pro-

movare a turismului intitulat “Încurajarea activităţilor turistice”, finanţat 
în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi acum 
au nevoie de ghizi turistici, dar toate posturile sunt blocate, iar bani pen-
tru salariile acestora nu există. Conform subprefectului liliana Oneţ, 
problemele sunt la primăriile Fârdea, Coşteiu, Nădrag, Victor Vlad Dela-
marina, Balinţ, Bethausen, Bârna, Satchinez, Pişchia, Găvojdia, Criciova, 
Belinţ şi Traian Vuia, unde trebuie să se angajeze cel puţin doi salariaţi 
ca agent de turism sau ghid de turism. “Obligaţia este prevăzută în con-
tractul de finanţare încheiat de autorităţile administraţiei publice locale, 
pe Măsura 313. Vom transmite Ministerului Administraţiei şi Internelor 
problemele acestor primării, în vederea identificării unor soluţii, conform 
prevederilor legale în vigoare”, a declarat Oneţ. 

A.S.

Primăria Timişoara vrea să rein-
tre în posesia Pădurii Verzi, situate în 
partea de nord a oraşului, şi aflate în 
proprietatea Romsilva, pentru a extin-
de Grădina zoologică. 

Municipalitatea oferă la schimb 
Romsilva aproape 700 de hectare de 
pădure în satul Criciova de la limita 
estică a judeţului, pe care este proprie-
tară, iar aleşii locali au aprobat transfe-
rul. “Cei de la Romsilva vor perfecta, 
în cel mai scurt timp, toată documen-
taţia ce-i aparţine pentru cele 6,5 hec-
tare de la Pădurea Verde, astfel încât 
să putem dezvolta Grădina zoo şi 
toate proiectele legate de extinderea 
acesteia. Investiţiile Romsilva la Pă-
durea Verde au banii necesari până la 

finele anului pentru a realiza cel puţin 
drumul forestier de promenadă, care 
să facă legătura între pădure şi comu-
na limitrofă Dumbrăviţa”, a declarat 
viceprimarul timişorean, Sorin Grin-
deanu. Acesta consideră că este mai 
avantajos pentru Timişoara să aibă un 
teren în oraş decât la sute de kilometri 
depărtare, pe care nu-l poate gestiona 
eficient. Grădina zoologică din Ti-
mişoara se întinde pe o suprafaţă de 
6,5 hectare în prezent şi ar urma să fie 
extinsă cu încă o dată pe atât în urma 
schimbului de terenuri. De asemenea, 
Pădurea Verde va deveni o pădure 
deschisă, cu multe alei, unde timişore-
nii îşi pot petrece timpul liber.

H.O.

Drum juDețean finalizat

Schimb de 700 de hectare de pădure în 
județ pentru 6,5 hectare la Pădurea Verde

“Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică 
Periam” Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Turismului implementează un nou 
proiect în domeniul alimentării cu apă, 
intitulat „Sistem integrat de reabilita-
re a sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, a staţiilor de tratare a apelor 
potabile şi staţiilor de epurare a ape-
lor uzate în localităţile cu o populaţie 
de până la 50.000 de locuitori”. C. J. 
Timiş lucrează în prezent la centraliza-
rea tuturor informaţiilor necesare pen-
tru transmiterea acestora la minister.

În 2012, prin programul guverna-
mental de alimentare cu apă, derulat în 

baza hG 577/1997, judeţului Timiş 
i-a fost alocată suma de 2.078.800 lei. 
În program sunt cuprinse următoare-
le localităţi: Chevereşu Mare, Beci-
cherecu Mic, Tomnatic, șag, Otelec, 
Balinţ, Birda, Sacoşu Turcesc, lovrin, 
Gottlob, Teremia Mare, Pişchia, Jebel, 
Bara, Curtea, Criciova, Buziaş (Baco-
va). De asemenea, drept lucrări noi, 
mai sunt cuprinse următoarele locali-
tăţi: Giarmata, Saravale, Pesac, Alioş, 
Remetea Mică, Denta, Comeat, Ionel, 
Sudriaş, Sânmartinu Sârbesc şi Voiteg.

J.L.

un ProieCT neCesar

 litVest 2012
Biblioteca Județeană Timiş a organizat joi, 27 septembrie, în Piața Unirii, cu începere de la ora 21, prima 

ediție a Festivalului Național de literatură  ”litVest”. Festivalul a debutat cu lecturi publice la fântână, sub lumina 
torțelor purtate de un detaşament de pompieri militari, cărora li s-au alăturat şi reprezentante ale sexului frumos 
din cadrul ISU- BANAT, cu sprijinul generalului Mihai Benga, un mare prieten al Culturii în general şi al Bibli-
otecii Județene Timiş în special!

E.V.B.
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Preşedintele C.J. Timiş, Titu Bojin, 
şi inspectorul şcolar general dr. Cornel  
Petroman, au vizitat cu câteva zile 
înainte de începerea anului şcolar 
2012/2013  mai  multe şcoli timişene 
pentru a vedea cât de pregătite sunt 
aceste instituții pentru a-şi primi aşa 
cum se cuvine elevii. Situația rețelei de 
învățământ din județul Timiş a fost şi 
este o preocupare majoră a autorităților 
județene, mai ales că sunt probleme care 
trebuie încă  rezolvate. Printre acestea 
ar fi lipsa apei potabile în anumite şcoli, 
a racordării acestora la rețeaua de apă 
potabilă,  dar şi faptul că există şcoli 
care se află cu diverse lucrări de repa-
raţii neterminate din lipsa fondurilor. 
Aici lucurile urmează să se îndrepte, ca 
urmare a deciziei  C.J. Timiş de a aloca 
29 de milioane de lei pentru achitarea 

cheltuielilor cu reparaţiile, aceasta  prin 
rectificarea bugetară din luna septem-
brie. 

Un alt neajuns este şi cel al imobi-
lelor care fac obiectul unor litigii, fiind 

în curs de retrocedare. O altă situație 
neplăcută este şi aceea că   din cele  pes-
te 600 de şcoli din județul Timiş  peste 
80 sunt clădiri revendicate, ceea ce îm-
piedică investițiile!  Astfel, în comuna 
Becicherecul 
Mic, (direc-
tor  Delia 
Cian) şcoala 
funcționează 
într-un  imo-
bil retrocedat 
Bisericii Ro-
m a n o - C a -
tolice, aşa că 
autor i t ă ț i l e 
locale vor 
depune efor-
turi pentru 
ridicarea unei 

şcoli noi, prevăzute cu opt săli de clasă şi 
două laboratoare dotate corespunzător 
şi care ar urma să fie dată în folosință în 
cursul anului 2013, în opinia primarului 
din Becicherecul Mic, Raimond Rusu. 

Comuna lovrin  are o şcoală la 
standardele cerute, dar există o stare de 
tensiune între directorul şcolii, Claudia 
hodorog, şi primarul comunei, Vasile 
Graur. Preşedintele  C.J. Timiş, Titu 

Bojin,  a sfătuit cele două părți să treacă 
peste neînțelegeri în folosul comunității 
de elevi şi de părinți.

 În oraşul Sânnnicolau Mare, şcoala 
vizitată de reprezentanți autorităților 
județene, școala cu clasele I-VIII nr. 1 
(director Maria Vlad), s-a prezentat 
bine  pregătită pentru noul an şcolar. 
O problemă sesizată de  preşedintele  
Titu Bojin a fost aceea a numărului 
mare de dascăli navetişti care fac naveta 
Timişoara - Sânnicolau Mare şi retur, 
aproape 140 de kilometri zilnic! Cât 
priveşte situația celor  38 de microbuze 
şcolare din județul Timiş cu care se face 
transportul şcolar, acestea vor  date ”în 
proprietatea şi responsabiltatea primă-
riilor unde acestea funcționează”, după 
cum a precizat preşedintele Consiliului 
Județean.

Cornel TODOR
Foto: Agerpres

În data de 26 septembrie, la sediul Palatu-
lui Administrativ a avut loc şedinţa ordinară a 
Consiliului Judeţean Timiş, cu următoarea or-
dine de zi: 1. Întrebări, interpelări. 2. Proiect de 
hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat 
al Judeţului Timiş pe anul 2012. 3. Proiect de 
hotărâre privind repartizarea unor sume pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012. 4. 
Proiect de hotărâre pentru modificarea hotă-
rârii CJT nr. 24/2012 privind aprobarea Acor-
dului de parteneriat cu Municipiul Timişoara şi 
Comuna Dumbrăviţa pentru proiectul „Extin-
dere reţea troleibuz Dumbrăviţa”. 5. Proiect de 
hotărâre pentru modificarea hotărârii CJT nr. 
39/2012 privind propunerea de aprobare a pro-
iectului „Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa”, 
a documentaţiei tehnico – economice şi analizei 
cost – beneficiu a investiţiei. 6. Proiect de hotă-
râre pentru modificarea hotărârii CJ Timiş nr. 
91/2011 privind aprobarea proiectului de inves-
tiţie “Valorificarea potenţialului turistic trans-
frontalier incluzând piste de cicloturism de-a 
lungul râului Bega, în aval de Timişoara”. 7. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmem-
brării unui teren în suprafaţă de 60 ha pentru 
realizarea obiectivelor de investiţie „Parc teh-
nologic pentru energie alternativă Timişoara” 
şi ”Parc fotovoltaic pentru producţie energie a 
judeţului Timiş”. 8. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea modificării convenţiei nr. 8286/2009. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupă-

rii zonei drumului judeţean 591 la km 27+050 
stânga de către SC ”Teracenei„ SRl Timişoara. 
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 
1, lit. a) din hotărârea Consiliului Judeţean Ti-
miş nr. 24/2011 privind stabilirea unor măsuri 
pentru spaţiile care fac obiectul contractelor 
suspendate pe durata reabilitării Bastionului 
„Theresia” Timişoara. 11. Proiect de hotărâre 
privind aprobarea trecerii unei construcţii din 
domeniul public în domeniul privat al judeţu-
lui Timiş în vederea demolării. 12. Proiect de 
hotărâre privind prelungirea dării în folosinţă 
gratuită a unor bunuri imobile din proprietatea 
publică a judeţului Timiş către unele instituţii 
publice. 13. Proiect de hotărâre privind prelun-
girea dării în administrare a imobilului situ-
at în oraşul Gătaia, str. Carpaţi nr. 106/a. 14. 
Proiect de hotărâre privind prelungirea dării 
în folosinţă a unor autovehicule. 15. Proiect de 
hotărâre pentru completarea Normativului pri-
vind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar 
de carburanţi. 16. Proiect de hotărâre privind 
modificarea “Programului de transport judeţean 
de persoane prin curse regulate pentru perioa-
da 01.07.2008 - 30.04.2013”. 17. Proiect de 
hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor 
de traseu pentru efectuarea transportului pu-
blic de persoane prin curse regulate speciale 
unor operatori de transport rutier. 18. Proiect 
de hotărâre privind modificarea componenţei 
Comisiei paritare pentru asigurarea propu-

nerilor de atribuire a serviciului de transport 
public de persoane prin servicii regulate şi de 
atribuire a licenţelor de traseu. 19. Proiect de 
hotărâre privind arondarea comunei Dudeştii 
Noi la Serviciul Public Comunitar local de 
Evidenţă a Persoanelor Dudeştii Noi. 20. Pro-
iect de hotărâre privind desemnarea reprezen-
tantului judeţului Timiş în Adunarea generală a 
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Vest 
pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă 
- ADIVEST”. 21. Proiect de hotărâre privind 
desemnarea reprezentantului judeţului Timiş în 
Adunarea generală a „Asociaţiei pentru Mana-
gementul Energiei Timiş”. 22. Proiect de hotă-
râre pentru aprobarea modificării şi completării 
componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare 
a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Timiş. 
23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Or-
ganigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei 
pentru Administrarea Drumurilor şi Podurilor 
Judeţene Timiş. 24. Proiect de hotărâre privind 
constituirea unei Comisii speciale pentru anali-
zarea Regulamentului de organizare şi funcţio-
nare a Consiliului Judeţean Timiş şi formularea 
de propuneri pentru modificarea şi completarea 
acestuia. 25. Proiect de hotărâre privind desem-
narea reprezentanţilor Consiliului judeţean Ti-
miş în Comitetul de organizare pentru consti-
tuirea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
a judeţului Timiş, respectiv a membrilor ATOP. 
26. Proiect de hotărâre privind desemnarea re-

prezentanţilor Consiliului judeţean Timiş în 
adunările generale ale unor societăţi comerciale 
la care judeţul Timiş este acţionar, şi propunerea 
de numire a reprezentanţilor în consiliile de ad-
ministraţie ale acestora. 27. Proiect de hotărâre 
privind modificarea componenţei Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu handicap Ti-
miş şi a Regulamentului de organizare şi funcţi-
onare al acesteia. 28. Proiect de hotărâre privind 
numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean 
Timiş în Consiliile de Administraţie ale unor 
unităţi spitaliceşti din judeţul Timiş. 29. Proiect 
de hotărâre privind desemnarea reprezentanţi-
lor Consiliului Judeţean Timiş în consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ spe-
cial. 30. Diverse.

Punctele 28 si 29, respectiv proiectul de ho-
tărâre privind numirea reprezentanţilor Con-
siliului Judeţean Timiş în Consiliile de Admi-
nistraţie ale unor unităţi spitaliceşti din judeţul 
Timiş şi cel privind desemnarea reprezentan-
ţilor Consiliului Judeţean Timiş în consiliile 
de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
special au fost scoase de pe ordinea de zi, fiind 
amânate pentru şedinţa ordinară a CJ Timiş din 
luna octombrie 2012. 

În schimb, pe ordinea de zi a fost inclus pro-
iectul de hotărâre privind aprobarea Monogra-
fiei economico-militare a judeţului Timiş.

J. L.

DeCizii imPOrtante luate În Plenul C.j. timiȘ

ȘCOli timiȘene la ÎnCePut De an ȘCOlar acțiuni în contencios 
pentru delimitarea 
hotarelor localităților

Instituția Prefectului a înregistrat la instanța de conten-
cios administrativ 26 de acțiuni prin care s-a solicitat in-
stantei pronunțarea unor hotărâri prin care să se stabilească 
limita de hotar între unităţile administrativ teritoriale în 
litigiu. Din cele 26 de acțiuni, 25 reprezintă cereri pentru 
stabilirea hotarului între unități administrativ-teritoriale 
din cadrul județului şi una între județele Timiş şi Arad, 
respectiv între comuna Secaş (județul Timiş) şi comuna 
șistarovăț (județul Arad). 

la începutul lunii septembrie, prin Ordin al prefectu-
lui județului Timiş,   s-au constitut comisii de mediere a 
divergențelor la nivelul unităților administrativ–teritoriale 
ale județului. În urma medierilor, un număr de 25 de dife-
rende între unități administrative teritoriale din Timiş nu 
au putut fi rezolvate, urmând să se pronunțe instanța de 
contencios administrativ. Este vorba de stabilirea limitelor 
de hotar între: Giulvăz - Foeni, Giulvăz - Otelec, Jebel - 
Voiteg, Ciacova - Voiteg, Giulvăz - Ciacova, Pădureni - 
Parța, Parța - Peciu Nou, Racovița-Buziaş, Ghilad -Voiteg, 
Comloşu Mare - Teremia Mare, Deta - Denta, Maşloc 
- Bogda, Criciova -Găvojdia, Coşteiu - lugoj, Criciova - 
lugoj, Saravale - Sânnicolau Mare, Orțişoara - Satchinez, 
Secaş - Ghizela, Giarmata - Sânandrei, Margina - Curtea, 
Tomnatic - Gottlob, Giarmata - Ghiroda, Giarmata - 
Dumbrăvița, Dudeştii Noi - Săcălaz, Becicherecu Mic - 
Săcălaz. 

„Conform legislaţiei în vigoare, aceste delimitări tre-
buie făcute având în vedere că fiecare unitate administrativ-
teritorială trebuie să ştie limitele pentru accesarea de fon-
duri, pentru a şti exact suprafaţa agricolă a fiecărei localităţi 
şi pentru a nu exista divergenţe atunci când se restituie 
proprietăţile. Această situaţie exista dinainte. Acum doi ani 
au mai existat astfel de medieri, iar o parte din probleme 
s-au rezolvat. O parte dintre localităţi nu au ajuns atunci la 
un acord. Agenţia Naţională pentru Cadastru a dat o lege 
care impune să se stabilească foarte clar delimitarea dintre 
localităţi. Instanţele de judecată se vor pronunţa pe aceste 
probleme”, a precizat subprefectul liliana Oneţ.

S.I. 
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„alege-ți eroul”.... pentru copiii din 
centrele de ocrotire

Dincolo de nevoile de bază ale omului, educaţia spirituală joacă, la 
rândul ei, un rol important în formarea noastră ca persoane, în echili-
brul psihologic şi emoţional al fiecărei persoane. Pornind de la această 
premisă şi dorind să aducă o schimbare în bine în viaţa unor copii din 
centrele de plasament, Biserica Baptistă „harul” din lugoj a organizat, 
în această vară, o tabără tematică la Surduc. Câteva zeci de copii din mai 
multe centre de plasament au avut, astfel, ocazia să se întâlnească şi să 
discute despre spiritualitate şi, totodată, să se relaxeze şi să ia parte la 
diverse activităţi sportive, educative şi culturale. 

Tabăra „Alege-ţi eroul” a suscitat interesul şi imaginaţia copiilor pre-
zenţi. Fiecare copil a fost invitat să-şi aleagă un personaj din Biblie – un 
personaj cu care el crede că seamnănă sau cu care ar dori să semene. Pen-
tru a afla mai multe despre aceste personaje, copii au studiat anumite ca-
pitole şi poveşti despre religie şi spiritualitate. Au fost călăuziţi, în acest 
demers, de un grup de tineri educatori şi profesori voluntari, membri ai 
comunităţii baptiste din  lugoj si din alte localităţi. la final, alegerile lor 
au fost foarte diversificate, dar, totodată, bine motivate.

 „Mie mi-a plăcut foarte mult în tabără pentru că am cunoscut şi alţi 
copii şi oameni. Am învăţat multe din Biblie  şi mi l-am ales erou pe 
Isus. Mă bucur că am participat la această tabără şi îmi doresc să merg şi 
anul viitor dacă se va mai organiza”, ne-a mărturisit Ilie.

la rândul ei, Dorina, o adolescentă dintr-un centru lugojean, ne-a 
spus: „Am întâlnit în tabără mulţi tineri cu care m-am simţit foarte bine. 

Mi-au plăcut 
dezbaterile pe 
temele legate 
de “Alege-ţi 
eroul”, iar ero-
ul ales de mine 
a fost David.”

Dacă pri-
ma parte a zi-
lei era alocată 
studiului, după 
amiaza era re-
zervată con-

cursurilor sportive (atletism, fotbal, diferite jocuri), iar seara – poveştilor 
în jurul focului de tablă, jocului de şah, cântecelor de tabără. 

Au fost zile frumoase, bogate în experienţe, în care copiii au desco-
perit că este plăcut să înveţi lucruri noi.... chiar şi în vacanţă. 

Smaranda MARCU
Elena PETROVICI

Conform statisticilor şi datelor primite de la ma-
joritatea primăriilor din Timiş, 1500 de copii din ju-
deţul nostru se află în situaţia tristă de a avea unul sau 
ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate. O cifră 
mică, în comparaţie cu numărul copiilor aflaţi în aceeşi 
situaţie în alte judeţe (la nivelul întregii ţări vorbim de 
aproximativ 85.000 de copii, conform datelor oferite de 
Direcţia Protecţia Copilului din cadrul MMFPS, pe 
site-ul http://www.copii.ro) ... Însă o cifră mare dacă 
luăm în calcul trauma emoţională prin care trec mulţi 
dintre aceşti copii, durerea pe care o poartă în ei pentru 
că sunt nevoiţi să crească departe de părinţi, să se matu-
rizeze, adeseori, înainte de vreme. Copiii rămaşi singuri 
acasă reprezintă o realitate a zilelor noastre, transfor-
mându-se într-o categorie aparte de copii – unii care 
cunosc, mai mult sau mai puţin, siguranţa şi confortul 
financiar, dar care se confruntă cu tristeţea, deprimarea, 
uneori chiar cu dezechilibre emoţionale.

Pentru a veni în sprijinul lor şi pentru a-i ajuta să 
depăşească mai uşor aceste probleme emoţionale, Di-
recţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copi-
lului Timiş a avut iniţiativa implicării acestor copii în 
scrierea unor scrisori către părinţii plecaţi în străinătate. 
Copiii cu părinţii plecaţi în străinătate din judeţul Ti-
miş au fost invitaţi, prin intermediul unor adrese trans-
mise tuturor primăriilor din judeţ, să-şi scrie gândurile/ 
mesajele către parinţii lor sau să realizeze un desen. 
Toate aceste creaţii urmează a fi reunite în cadrul unei 
broşuri cu mare încărcătură emoţională - “Scrisoare că-
tre părinţi”. După ce broşura va fi tipărită, fiecare copil 
va primi câte un exemplar şi, totodată, vom transmite 
primăriilor un link către site-ul DGASPC Timiş de 
unde va putea fi descărcată varianta electronică a pu-
blicaţiei.

Aproape o sută de copii, din 12 localităţi ale ju-
deţului, au răspuns invitaţiei noastre şi au aşternut pe 
hârtie gândurile lor către cei dragi. Din toate scrisorile 
şi desenele primite răzbate dorul de părinţi, dorinţa de 
a-i avea aproape mai des, de a petrece mai multe cli-
pe frumoase alături de mama şi de tata. În plus, chiar 

dacă sunt recunoscători pentru darurile primite, cei mai 
mulţi copii au recunoscut că apropierea de părinţi este 
mai importantă decât orice cadou material. Pentru ei, 
cel mai important dar sunt părinţii, familia reunită....

Chiar dacă prin această iniţiativă inedită nu am re-
uşit să le aducem părinţii acasă, sperăm că această bro-
şură, poveştile acestor copii vor reuşi să sensibilizeze 
societatea în care trăim cu privire la situaţia acestei ca-
tegorii aparte de copii, cea ai căror părinţi sunt plecaţi 
să lucreze în străinătate.

Smaranda MARCU

Joi, 6 septembrie 2012, a avut loc la 
Timişoara deschiderea oficială a Şcolii “Antim 
Ivireanul”, prima şcoală ortodoxă din Timişoara, 
cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Nicolae, 
Mitropolitul Banatului. la eveniment au luat 
parte reprezentanţi ai Centrului eparhial, ai In-
spectoratului Şcolar Judeţean, ai Universităţii 
de Vest din Timişoara, prefectul Eugen Doga-
riu, viceprimarul Sorin Grindeanu, preoţi din 
Arhiepiscopie şi părinţi ai copiilor înscrişi la 
această şcoală. Este vorba de un binevenit proi-
ect al Arhiepiscopiei Timişoarei desfăşurat în 
colaborare cu Asociaţia “Prologos” (preşedinte 
Ciprian Buzner), proiect în care s-au impli-
cat credincioşi, parohii timişorene, comuni-
tatea romano-catolică din landul Bavaria prin 

Fundaţia Renovabis. Clădirea şcolii aparţine  
Primăriei Timişoara. Instituţia de învăţământ 
ortodox nou deschisă în strada Aluniş din 
cartierul Fratelia este parte a unui proiect 
educaţional mai amplu care a început în 
anul 2009, prin deschiderea grădiniţei 
“Troiţa”. 

Pr. zaharia Pereş, consilier cultural 
al Arhiepiscopiei Timişoarei, consideră  
că prin parteneriatul Familie-Biserică- 
Şcoală se poate ajunge la o comunitate 
mult mai apropiată de Dumnezeu şi 
implicit la realizarea unei societăţi  mai 
bune: “Este ideea centrală care stă la 
baza Şcolii “Antim Ivireanul” şi care 
pune în valoare învăţătura Sfinţilor 

Părinţi, pentru ca  micii elevi să-şi iubească 
familia, Biserica şi pe Domnul nostru Iisus 
hristos”. 

C.T. 

ziua de 7 septembrie 2012 a fost, 
în mod cert, una deosebită pentru 
circa 140 de copii din centrele de pla-
sament timişene. Aceasta deoarece 
Direcţia Generală de Asistenţă Soci-
ală şi Protecţia Copilului Timiş, prin 
Centrul de Plasament pentru Copilul 
cu Dizabilităţi Recaş a organizat, în 
această zi, cea de-a treia ediţie a ma-
nifestării „Bun rămas, vacanţă”. 

În prima parte a zilei, copiii, pro-
veniţi din centrele de plasament din 

Recaş, Timişoara, lugoj şi Găvojdia, 
s-au întrecut în cadrul mai multor 
ateliere tematice. Ei au  avut de ales 
între: fotbal, rummy, darts, ping-
pong, nu te supăra frate, desen/pic-
tură/colaj.

Dacă băieţi au preferat jocurile 
sportive (fotbal, ping-pong şi darts), 
fiecare încercând să arate cât este de 
bun şi cât de bine stăpâneşte anumi-
te tehnici, fetele, alături de copiii mai 
mici, au ales atelierele în care şi-au 

putut pune în valoare abilităţile ma-
nuale (pictură, colaj, desen), precum şi 
cele în care s-au jucat jocuri distracti-
ve (Nu te supăra frate şi rummy).

la finalul competiţiilor, cei mici 
şi cei mari au participat la un picnic, 
după care a urmat premierea câşti-
gătorilor. ziua a continuat cu acti-
vităţi cultural-distractive destinate 
tuturor copiilor. Acţiunea, găzduită 
de centrul din Recaş, a fost susţinută 
de doamna Mechtild Gollnick şi de 
Asociaţia Tim-Philanthropy.

Smaranda MARCU

„Scrisoare către părinți”
– o inițiativă de suflet

Premieră:

Școală ortodoxă românească în arhiepiscopia timişoarei

Bun rămas, vacanță!
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eXPOziție DiCK Ciurea
Vineri, 14 septembrie 

2012, la ora 18,00, la Cafe 
Text (Bastionul Theresia, 
corp A), în organizarea 
Bibliotecii Judeţene Timiş 
a avut loc vernisajul expo-
ziţiei de fotografii purtând 
semnatura lui Dumitru 
(Dick) Ciurea. Au pre-
zentat: lucian Ionică, di-
rectorul Studioului TVR 
Timişoara şi Tudor Creţu, 
managerul BJT.

Printre numeroşii par-
ticipanţi la acţiune s-au regasit şi foşti colegi de pe Carul 
8 de reportaj al televiziunii ai artistului, care până în 1985 
a lucrat ca operator de imagine la TVR Timişoara. Între-
bat fiind cu ce aparat a realizat fotografiile expuse, maestrul 
Ciurea a răspuns: „le-am realizat cu inteligenţa mea şi cu 
sufletul...”, iar referitor la ţara în care trăieşte de peste 20 
de ani, Germania, a afirmat că „spaţiul meu de gândire nu-i 
acolo,  ci aici...” . Dick Ciurea a promis ca va recidiva şi anul 
viitor va încânta publicul cu o nouă expoziţie.

E.V.B.

Dintre posibilităţile multimple prin care un muzeu poate fi 
apreciat de „Majestatea Sa Publicul” sunt, fără doar şi poate, ex-
poziţiile. În perioada actuală când Muzeul Banatului Timişoa-
ra, respectiv cele trei secţii aferente: cea de arheologie, de istorie 
şi de ştiinţele naturii, şi-au pierdut posibilitatea expoziţiilor 
permanente, în funcţionarea cotidiană a muzeului expoziţiile 
temporare şi tematice şi-au dobândit o nouă valenţă. 

Dacă patrimoniul propriu nu poate fi utilizat, este firesc că 
se acceptă expoziţii temporare oferite de alţii, contractate prin 
anturaj sau chiar impuse. În spaţiul expoziţional din mansarda 
Bastionului Therezia, singurul loc care stă la dispoziţia MBT-
lui, (asupra posibilităţilor de expunere limitată şi neîndeplinirea 
parametrilor de conservare al acestui spaţiu, de altfel volumi-
nos, vom reveni cu altă ocazie), s-au perindat, pe lângă diferite 
manifestări nespecifice muzeului şi patrimoniului său mobil, 
expoziţii comemorative, prezentări culturale de la ambasade, 
expoziţii de artă fotografică, de artă contemporană etc.

Actualmente se prezintă două expoziţii de excepţie, ambe-
le având relevanţe timişorene, de cultură generală, liturgică şi 
tehnică, aduse de la Muzeul József Attila din Makó, Ungaria. 
Iniţiativa aparţine cercetătorului ştiinţific I., dr.M-Kiss Andrei, 
şeful Secţiei de știinţele Naturii, care s-a folosit de ocazie prin 
care muzeul din Makó a acceptat în schimb expoziţia tempora-
ră Orhideele din Banat, realizat de dr.Sretco Milanovici, muzeo-
graf botanist, care va fi prezentată în Ungaria pe parcursul lunii 
octombrie. Aceste evenimente, schimburi culturale şi ştiinţifice 
reciproce, fac parte dintr-o serie de manifestări pe baza proto-
colului comun. Amintim că, în organizarea noastră, timişorenii 
au putut viziona o expoziţie complexă de Ilustrate istorice din 
Makó, iar cei din Ungaria au făcut cunoştinţă o expoziţie de 
excepţie Vexilologie în imagini a d-nei dr.M-Kiss hedy, artist vi-
zual şi expert restaurare textile, prin care steagurile şi drapelele 
istorice din colecţiile Muzeului Banatului Timişoara, Secţia de 
Istorie, au fost făcute publice.

Dar despre ce expoziţii este vorba astăzi? Prima expoziţie 
se intitulează Aspecte din istoria Ordinului Notre Dame şi 
se referă la prezentarea sistemului şcolar confesional romano-
catolic, prin care, după perioada revoluţionară 1848, s-a creat o 
posibilitate organizată, după modele europene existente, ca şi 
fetele sărace să fie şcolite. Prezentarea istoriei de 150 de ani a 
Ordinului  Notre Dame, expoziţie care a fost prezentată până 
în prezent în multe oraşe însemnate din Europa, are numeroa-
se legături cu Timişoara. Amintim doar faptul că sora Maria 
Therezia Gerhandinger (1797-1879), venind din Germania, a 
înfiinţat prima școală de acest gen în Timișoara, în anul 1858. Ul-
terior alte două şcoli au fost înfiinţate în Timişoara, în cartierul 
Cetate la 10 octombrie 1858 şi în Fabric la 21 octombrie 1860, 
dar şi în oraşele însemnate ale judeţului (Deta şi Ciacova 1895, 
Sânnicolau Mare1905, lugoj precum şi în Banat (Makó, Ara-

dul Nou 1897, Becicherecul Mare, azi zrenjanin, Vârşeţ, Kikin-
da, Szeged 1873 ş.a.). În Timişoara au fost ţinute seminarii de 
către surorile şi în alte locaţii, la sediul Orfanilor Episcopali, în 
1876, în Mehala, în 1894, în Elisabetin, în 1896, în Căminul 
Maria în 1910.

În expoziţie sunt prezentate aspecte privind stilul de învă-
ţământ, realizări comunitare şi activităţi în grup, edificii şcolare, 
cu o arhitectură specifică (de pildă, clădirea din cartierul timișo-
rean Iosefin a fost considerată la vremea respectivă cea mai frumoasă 
clădire din oraș) şi, nu în ultimul rând, portretele personalităţilor 
episcopilor cenăzeni, rezidenţi în Timişoara, Csajághy Sándor, 
Bonnáz Sándor, Dessewffy Sándor, care au susţinut spiritual şi 
financiar această mişcare şcolară. Ordinul Notre Dame a activat 
în România până în 1923, când activitatea surorilor a fost inter-

zisă de orânduirea comunistă, iar garda profesorală, în frunte cu 
episcopul Glattfelder Gyula, a fost expulzată din ţară. 

Din fericire, activitatea a putut fi reluată după 1989, iar as-
tăzi numeroşi elevi, de această dată nu numai fete, beneficează 
de transmiterea informaţiilor ştiinţifice şi culturale într-o aură 
spirituală specifică de invidiat.

Cealaltă expoziţie se intitulează Galamb József, Henry 
Ford şi Ford Modelul T. Expoziţia ne transpune într-o lume 
tehnică prin prezentarea vieţii şi activităţii lui Galamb József 
(1881-1955), un inginer inovator talentat şi de succes, care s-a 
născut la Makó la 3 februarie 1881. De numele său se leagă 
conceperea şi realizarea Fordului Model T în uzinele Ford din 
Detroit, Statele Unite ale Americii. 

După terminarea şcolii generale la Makó şi cea medie in-
dustrială la Szeged (1896,  școala Profesională de Prelucrare a 
lemnului şi Metalului), Galamb József ajunge în băncile fa-
cultăţii, la școala Regală Ungară Superioară de Industrie din 
Budapesta, unde a terminat în 1901.

După obţinerea titlului de inginer mecanic s-a înrolat în 
Flota Marină Ungară de la Fiume. După doi ani de stagiu mi-

litar a părăsit Adriatica şi a considerat util dobândirea şi îmbo-
găţirea experienţei sale profesionale la fabricile din Ungaria şi 
din Germania. Printre altele, a efectuat un stagiu de practică la 
prima fabrică de automobile MARTA din Arad! Cu bursa câştiga-
tă acolo, în 1903, s-a deplasat în America cu scopul vizitării Ex-
poziţiei Mondiale de Automobilistică de la Saint louis, după 
care rămâne pe „tărâmul făgăduinţei”. În 1905 a fost angajat la 
Uzinele Ford, ca după doi ani să devină unul dintre colabora-
torii principali a lui henry Ford, fiind artizanul a numeroase 
modele de maşini Ford, dintre care cea mai însemnată a fost 
Ford Modelul T. Acest model extrem de iubit şi apreciat de 
utilizatori,  care a fost denumit „Tin Lizzy” şi se considera că „a 
pus America pe patru roţi”. Acest model fost fabricat în perioada 
1908-1927, în peste 15 milioane de exemplare, fiind declarat în 
1999 Car of the Century,  „maşina secolului”. Până la moartea 
sa din 1955,  timp de mai bine de 40 de ani, Galamb József a 
îndeplinit funcţia de inginer şef al Uzinelor Ford. la 4 decem-
brie 1955 a decedat şi a fost înmormântat la Detroit.

Cu ocazia a câtorva vizite la Makó, alături de fraţii săi, a 
înfiinţat un atelier de reparaţii şi de vânzare teriotorială a au-
tomobilelor Ford şi a tractoarelor Fordson, fabricate din 1917, 
fiind deschizător de drum, în acest sens, în această parte a Eu-
ropei. Aminitirea sa este comemorată cu sfinţenie de Muzeul 
József Attila din Makó, fiind considerat un fiu de excepţie al 
acestui oraş. Începând din 1990 școala Profesională din Makó 
îi poartă numele, totodată Galamb József a fost declarat cetă-
ţean de onoare post mortem al oraşului Makó (2000), având o 
statuie în piaţa centrală (2001), spre amintirea unei vieţi împli-
nite, cu realizări încununate de succes, bazate pe muncă, talent 
şi perseverenţă.

Expoziţiile au fost vernisate în data de 11.09.2012, în pre-
zenţa directorului Muzeul József Attila din Makó, dr.halmágyi 
Pál, istoric, care a delectat auditoriul cu informaţii pertinente, 
interesante şi mai puţin cunoscute. Partea română a fost repre-
zentată de dr.M-Kiss Andrei, cercetător ştiinţific I, şeful Secţiei 
de știinţele Naturii, custodele expoziţiei, care a vorbit despre 
importanţa colaborărilor intermuzeale, ca o modalitate de în-
deplinit standardele de calitate şi de conţinut ale expoziţiilor. 

Notă: Ne-a surprins faptul, că la această colaborare interna-
ţională, reprezentativă pentru DKMT, numărul redus de vizi-
tatori la vernisaj, absenţa autorităţilor şi absenţa aproape totală 
a reprezentanţilor mass media locală. Aceste aspecte ne dau 
de gândit. Oare nu mai există o comunicare specifică şi reuşită 
între Muzeul Banatului Timişoara şi restul lumii sau nu mai 
suntem percepuţi ca o instituţie care, prin specificul său, de cel 
mai mare trezorier de patrimoniu cultural naţional, ar trebui 
considerată un pilon principal de cultură şi ştiinţă?

M-K. A.

Cercetările arheologice de la Sânan-
drei, demarate cu două decenii în urmă, 
au vizat locuirea neolitică de tip tell situ-
ată în punctul Ocsăplatz. În aceşti 20 de 
ani au fost săpate peste 400 de locuințe 
de suprafață, bordeie,  gropi  şi morminte 
de înhumație fiind, la acest stadiu al cer-
cetărilor, una dintre cele mai importante 
aşezări neolitice din partea de vest a Ro-

mâniei. Materialele ceramice descoperite 
în primele trei niveluri ale locuirilor se 
încadrează în segmentul temporal cu-
prins între sfârşitul mileniului al VI şi şi 
a doua jumătate a mileniului al V-lea. Au 
mai fost cercetate locuințe de suprafață 
ale dacilor (sec. III în. Chr.) şi bordeie, 
precum şi un mormânt din perioada ava-
ră târzie (sec. IX). 

În acest an 
cercetările s-au 
concentrat asupra 
nivelului inferi-
or care aparține 
sfârşitului neoli-
ticului mijlociu, 
Culturii Bana-
tului, faza mij-
locie, datată, pe 
baza unor probe 
radio carbon, în 
intervalul  5200-
5000 în. Chr. 

Au fost descoperite ruinele a cinci edi-
ficii de mari dimensiuni (10x4m), cu o 
parte a inventarului casnic compus din 
vase de provizii, vase de lux decorate în 
tehnica inciziei, unelte de piatră şi os, 
precum şi podoabe din coarne şi dinți 
de animal. Este demn de remarcat că 
oamenii neoliticului de la Sânandrei 
aveau relații de schimb cu lumea egea-
nă, de unde primeau scoici Spondyllus 
din care făceau mărgele şi brățări, dar şi 
cu zona transilvăneană şi pannonică, bo-
gate în piatra şi arama atât de necesară 
pentru confecționarea uneltelor. Au fost 
descoperiți şi idoli din lut ars care în fă-
țişează personaje feminine, Marea zeiță 
Mamă, adorată de civilizațiile agrar-pas-
torale ale neoliticului balcano-dunărean.

la cercetări au participat studenți, 
masteranzi şi doctoranzi ai universităților 
din Timişoara, Alba Iulia şi Târgovişte.

Prof. Dr. Florin DRAŞOVEAN

Cronica expozițiilor la Bastionul therezia 
septembrie 2012

Sânandrei, o metropolă a epocii pietrei de la cumpăna 
dintre mileniile Vi şi V î. Chr. din Câmpia Banatului
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Muzeul de Artă Timişoara şi 
Muzeul de Artă Craiova au pregă-
tit publicului vizitator un eveniment 
expoziţional deosebit pentru lunile 
septembrie şi octombrie ale aces-
tui an. Este vorba despre expoziţia 

retrospectivă Ion ţuculescu în care 
sunt prezentate nu mai puţin de 
103 lucrări de pictură şi grafică din 
colecţia Muzeului de Artă Craiova, 
deţinătorul celei mai mari  şi valo-
roase colecţii de artă Ion ţuculescu. 
Datorită numărului semnificativ de 
lucrări  expuse este posibilă o ob-
servare a fiecărei etape de creaţie a 
marelui artist, din primii ani de liceu 
când pictează portretul profesoru-
lui său Ion Ciolac, până în perioada 
formulei abstracte din ultimii ani ai 
vieţii. 

Ca artist, Ion ţuculescu (1910-
1962) a fost un autodidact atras de 
pictură încă din liceu, perioadă în 
care deschide şi prima expoziţie ală-
turi de fratele său șerban şi pictorul 
A. D. hagiu. Nemulţumit însă de 
rezultatele sale, renunţă la pictură 
pentru o vreme, dedicându-se cursu-
rilor celor două facultăţi pe care le 
urmează în paralel, medicină şi şti-
inţele naturii.  Începând cu 1935, 
influenţat de manifestările moder-
nismului din pictura românească şi 
mai ales de realizările unor pictori 
de seamă precum ștefan luchian 
şi Gheorghe Petraşcu, Ion ţucules-
cu începe să picteze din nou, fiind 
atras în special de studiul peisajului. 
În primele săli ale expoziţiei pot fi 
admirate peisaje din acest stadiu de 

creaţie mai puţin cunoscut (1935-
1939),  ilustrând în special frumuse-
ţile Balcicului, loc preferat de foarte 
mulţi artişti români în perioada in-
terbelică. În scurt timp, tânărul artist 
se află în postura de a căuta noi so-

luţii plastice, epuizând puţi-
nele variante pe care pictura 
figurativă le oferă. Între anii 
1938-1947 pictura sa, carac-
terizată drept expresionistă, 
se îndepărtează treptat de fi-
gurativ şi convenţional prin 
simplificarea şi deformarea 
elementelor compoziţionale 
şi accentuarea gamei croma-
tice. Astfel de exemple pot fi 

întâlnite în expoziţie, sub formă de 
peisaje, naturi statice sau portrete. 

Următoarea etapă, denumită 
folclorică (1947-1956) este carac-
terizată prin introducerea în pictură 
a motivelor decorative populare pe 
care Ion ţuculescu le împrumu-
tă din modelul scoarţelor olteneşti. 
Treptat, acestea ajung să inunde 
pictura, devenind simboluri pentru 
formele întâlnite în natură. Din pe-
rioada folclorică datează şi celebrul 
Autoportret cu frunză, emblema ex-
poziţiei, care continuă tradiţia te-
mei pictorului în atelier. Aici însă, 
componentele autoportretului sunt 
simplificate, geometrizate şi sunt 
aşezate alături de formele preluate 
din natură (frunza), mult stilizate, cu 
care se contopesc.   

În perioada totemică sau abs-
tractă (1957-1962) Ion ţuculescu 
practică o epurare a formei plastice, 
elementele care alcătuiesc imaginea 
fiind reduse la cele mai simple su-
gestii ale existenţei. În această etapă, 
trei elemente simbolice îi domină 
pictura: troiţa, ochiul şi totemul. 

Expoziţia retrospectivă Ion Ţu-
culescu pote fi vizitată la Muzeul de 
Artă Timişoara până în data de 28 
octombrie a.c.

Ramona ORBAN
curatorul expoziţiei

Aş începe  scurta prezentare a celei 
de a-IV-a ediții a Festivalului Folclo-
ric «BUSUIOCUl REMEȚEAN», 
prin descrierea sentimentului pe care 
îl trăim, noi organizatorii, la vede-
rea reacției pe care o are audiența în 
timpul spectacolului, dar şi la auzi-
rea vorbelor şi poveştilor pe care le 
împărtăşesc comunității din care fac 
parte, după lasarea cortinei. Vorbe ca 
«Mi s-o facut pielea ge gaina», sau 
«Asa or jucat si parintii nosti», copii 
care refuzau să stea locului şi jucau în 
fața scenei vrăjiți parcă de dans şi de 
cântec ori aplauzele neîncetate oferite 
de public, ne fac de fiecare dată să ne 
simțim multumiți ca am reuşit să ne 
atingem scopul, satisfăcuți că am adus 
bucurie în suflete şi... aş putea să con-
tinui, dar într-un cuvânt împliniți.

Aşadar, într-un cadru 
mai mult decât călduros, 
anul acesta ne-au onorat cu 
prezența ansambluri folclori-
ce care, fără să desconsider pe 
cineva, dar judecând după re-
zultatele obținute până acum, 
sunt dintre cele mai bune din 
zona de pustă (câmpie) a Ba-
natului. Aş enumera aici An-
samblul «Cununa Timişului» 
- Ghiroda,  Ansamblul «Ghiocelul» 
- Giroc,  Ansamblul «Mosnițana» - 
Moşnita Nouă, Ansamblul Folcloric 

de Dansuri Populare - Deta, An-
samblul «Bujoreana» - Traian Vuia, 
Ansamblul «Doina Aiudeană» - Aiud 
precum şi Ansamblul gazdă «Flori 
Remețene»  care s-au întrecut în 
evoluții de excepție, parcă mai spec-
taculoase şi mai frumoase, împinse 

de la spate de aplauzele necontenite 
ale unui public minunat. și pentru 
ca în sufletul publicului bănățean, 

atunci când spui folclor, spui şi joc şi 
cântec, în partea a doua a festivalului 
au susținut recitale de excepție solişti 
vocali precum Florin Boita, Maria 
Garas, Pera Teodorovici, precum şi 
invitați speciali ai acestei ediții a festi-
valului, domnul Traian Ilea şi doamna 

Valeria Codorean. Aceştia ne 
mărturiseau după încheie-
rea evenimentului că nu se 
aşteptau la o asemenea pri-
mire şi aşa un public călduros, 
ei ajungând cu această ocazie 
pentru prima dată în comuna 
Remetea Mare, întâlnind aici 
spre marea lor surpriză foşti 
consăteni şi oameni cu care 
au copilărit împreună.

În final, aş dori să reamintesc 
organizatorii: Club Rotary Cetate 
Timişoara, Primăria Remetea Mare 
şi Asociația „Salvați-i pe cei Singuri” 
care încearcă în fiecare an să-şi atingă 
scopul, adică promovarea şi perpetu-
area folclorului autentic prin aduce-
rea  pe scena festivalului atât a unor 
reprezentanți ai folclorului bănățean, 
precum şi din alte zone geografice cu 
tradiție.

Astfel, tragem cortina celei de a-
IV-a ediții, cu satisfacția de a fi reali-
zat, spunem noi, cea mai reuşită ediție 
a Festivalului Folcloric «Busuiocul 
Remețean».

Claudiu-Cristian GLATT
Director Festival

BuSuiOCul remețeanexpoziția retrospectivă ion țuculescu

la Valea lui liman a avut loc 
în data de 19 august o nouă ediţie 
a manifestării tradiţionale “Nedeea 
românilor de pretutindeni”, în orga-
nizarea Primăriei Tomeşti, a Casa de 
Cultură Tomeşti, Consiliului  Jude-
ţean Timiş şi a Centrului de Cultură 

şi Artă Timiş. Festival folcloric de la 
Valea lui liman a debutat la înce-
putul anilor ’70, atunci când Teodor 
Chicinaş, primarul de atunci al co-
munei Tomeşti, a decis organizarea 
primei ediţii a Festivalului Muzicii 
şi Dansului Popular, sărbătoare care 
mai apoi a primit numele de „Nede-
ea Românilor de Pretutindeni”.

„Nedeea românilor de pretutin-
deni” - aflată la cea de-a 40-a ediţie 
- a debutat sâmbătă seara, 18 august. 
După primirea goştilor veniți  din 
ţară şi din străinătate, a fost  orga-
nizată o discotecă în aer liber, iar la 
seara de sport din Tomeşti a avut loc 
o  „seară bănăţeană” la care au cântat 
instrumentişti cunoscuți ai folcloru-
lui bănăţean.

Duminică, 19 august, la ora 10, 
după cuvântul de deschidere rostit 
de vicepreşedintele C.J Timiş, prof. 
Călin Dobra, a avut loc  tradiţionala 

paradă a portului popular, urmată de  
un spectacol de ținută susţinut de 
formaţii şi ansambluri folclorice din 
localitățile Mănăştiur, Recaş, Sâ-
nandrei, Dudeştii Noi, Tomeşti, Be-
linţ, Pişchia, Giarmata Vii, Ghiroda, 
șanoviţa, Traian Vuia, Topolovăţu 
Mare, șag, Moşniţa, Becicherecul 

Mic, Vinga, Jamu Mare, Dumbrava. 
Pe scena festivalului a evoluat şi 

ansamblul profesionist “Banatul” şi 
o formaţie din Ungaria, dar şi nu-
meroşi solişti şi instrumentişti de 
muzică populară.

R.H.& M.B.

Valea lui Liman

nedeea, la a 40-a ediție
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În urma alegerilor locale din 10 
iunie 2012, viceprimarul Gabriel Id-
voreanu a reuşit să câştige mandatul 
de primar şi astfel va conduce comu-
nitatea din Uivar pentru patru ani. Id-
voreanu a intrat direct “în pâine” şi tre-
buie să ia în seamă nu doar solicitările 
localnicilor, ci şi să vadă cum e munca 
pe proiecte câştigate şi finaţate din 
fondurile europene. Primăria Uivar a 
câştigat o finanţare de 2,5 milioane de 
euro, partea administraţiei locale fiind 
de 500.000 de euro. 

“Se vor asfalta aproape 8 km de 
drumuri săteşti, 4 pe localitatea Pus-
tiniş şi 4 km pe Răuţi. Tot în acest 
proiect avem construirea unui after 
school şi achiziţii de costume popu-
lare. Am semnat contractul de finan-
ţare, urmează să dăm drumul la lucru, 
ne dorim să facem asta cât mai repe-
de, dar trebuie să fie şi licitaţiile, tre-
buie să alegem firma de consultanţă 
în primul rând, apoi ei se vor ocupa 
de restul procedurilor. Vine şi iarna, 

aşa că cel mai probabil că lucrările 
vor începe în primăvară. Acum se lu-
crează la un proiect de alimentare cu 
apă pe localităţile Pustiniş, Răuţi şi 
Sânmartinu Maghiar, pe ordonanţa 
guvernamentală 7. Este realizată în 
procent de 70 la sută, se fac foraje şi se 
trag conductele de alimentare cu apă. 

Pe Uivar avem reţea de apă din 2006, 
realizată din fonduri guvernamentale. 
Canalizarea deocamdată nu este în 
plan. Încă se mai pot depune cereri pe 
fonduri de la Guvern, dar eu am văzut 
din experienţa comunelor învecinate, 
unde s-au făcut sisteme moderne de 
canalizare şi nu au fost date în folo-
sinţă. Atâta timp cât le permitem oa-
menilor să folosească fosa septică, nu 
vor fi de acord să plătească lunar fac-
tura pentru canalizare. Cei 500.000 
de euro pentru co-finanţare încercăm 
să îi obţinem şi de la CJ Timiş”, a spus 
Gabriel Idvoreanu. 

Priorităţile noului  
mandat

Printre primele măsuri pe care 
le-a luat noul primar a fost să schimbe 
stilul funcţionarilor publici de a lucra 
cu cetăţenii. “Pe angajaţii primăriei 
i-am făcut să înţeleagă că sunt puşi să 
lucreze în folosul comunităţii, le-am 
cerut să îşi schimbe atitudinea faţă 
de locuitorii acestei comune. Erau 

nişte probleme înainte şi cu 
cei care lucrau la echipa de 
gospodărire comunală. Ori 
de câte ori puteau, trăgeau 
chiulul sau făceau lucrările de 
nimic. Trebuie toţi să înţelea-
gă că trebuie să muncească şi 
dacă au probleme, desigur că 
îi ajut şi eu”, a lămurit prima-
rul. 

Aceste aspecte lămurite, 
edilul a aflat care este starea 
lucrărilor aflate în desfăşurare 
şi ce trebuie făcut în regim de 

urgenţă, corelat cu bugetul disponibil. 
Astfel, s-a achitat ce mai era restant 
pentru alimentarea cu apă, s-au făcut 
lucrări de reparaţii trotuare în Pus-
tiniş, pe 1,6 km, s-au amenajat tere-
nuri de joacă pentru copii în Răuţi şi 
Sânmartinu Maghiar, s-a achiziţionat 
un vidanjor, care va fi folosit şi ca au-

tospeciala pentru pompieri, s-a pus 
aer condiţionat la căminul cultural 
din Uivar. „Intenţionăm să cumpărăm 
containere pentru strângerea selectivă 
a gunoaielor. Ne mai dorim să repa-
răm căminul cultural de la Pustiniş, 
la căminul de la Sânmartinu Maghiar 
instalăm încălzirea centrală şi înlocu-
im tâmplăria PVC. Dorim să ne pre-
gătim cu proiecte la final de an, pen-
tru anul următor, să vedem concret de 
ce avem nevoie. Aş vrea să prindem 
un proiect de amenajare a şanţurilor 
şi podeţelor pentru scurgerea apelor 
pluviale pe întreaga comună, chiar 
dacă o să realizăm pe etape, în câţi-
va ani va fi gata, este una dintre cele 
mai importante lucrări. Mi-aş dori 
să amenajăm şi cimitirele, pentru că 
avem probleme la acest aspect. Ne 
dorim să găsim o soluţie pentru în-
treţinerea lor, este foarte greu, cu trei 
oameni de la primărie e complicat. la 
nivelul comunei avem şase cimitire şi 
mi-aş dori ca la fiecare cimitir, dacă aş 
putea în acest mandat, să construim 
câte o capelă. Numai la Pustiniş sunt 
trei cimitire. În acest sat sunt cam 670 
de locuitori”, a mai spus Idvoreanu. 

Edilul din Uivar are în plan ac-
cesarea a cât mai multor fonduri gu-

vernamentale şi europene, dar doreşte 
şi să lucreze cu fondurile proprii ale 
primăriei, lucrări mai mici de 15.000 
de euro, sumă până la care se poate 
face încredinţare directă, fără licitaţie. 
Motivaţia edilului este că „pentru că 
ce e peste 15.000 euro apar proble-
mele. Sunt anumite firme mari care 
acaparează tot, mai apoi subcontrac-
tează lucrările şi ele nu sunt bine fă-
cute. Asta nu este în regulă. Nu ştiu 
de ce nu se găseşte o soluţie să stopăm 
asemenea fenomene, să nu le mai per-
mitem să subcontracteze. la licitaţii 
participă doar firmele care au poten-
ţial, dar după scurt timp, ei subcon-
tractează. Vrem ca lucrările să fie de 
calitate, e cel mai important”.

Biserici noi la Uivar  
şi Răuţi

După peste un deceniu de aştep-
tări, în Uivar şi la Răuţi există două lă-
caşe de cult pentru credincioşi. Con-
strucţia bisericii din Uivar a durat 10 
ani, înainte, rugăciunile se făceau într-
o casă parohială. Biserica a fost sfinţi-
tă în 2011. la Răuţi s-a ridicat o altă 
biserică, de către acelaşi preot, care a 
fost sfinţită în 2012, dar lucrările au 

început cu doi ani mai devreme decât 
la biserica din Uivar. 

Comuna a fost, cândva, cu popu-
laţie de etnie germană, dar acum nu 
au mai rămas decât 2-3 persoane vor-
bitoare a acestei limbi. Într-o vreme, 
la Uivar se celebra şi kirweich-ul, în 
prima duminică din august. După ce 
au plecat nemţii, preotul ortodox care 
a venit în localitate a dorit să existe o 
singură rugă şi să se ţină împreună cu 
toți credincioşii, iar prima duminică 
din august nu era perioada potrivită 
pentru că e postul Sfintei Marii. Pre-
otul a dorit ca ruga comună să fie în 
ultima duminică din august, idee la 
care, spune Idvoreanu, s-au alăturat 
şi greco-catolicii, care celebrau ruga 
în 26 octombrie. Totuşi, noua biserică 
ortodoxă a fost sfinţită de Sf. Ilie, aşa 
că data rugii a fost mutată din nou. 

Lipsă de investitori
Investitori nu sunt la Uivar, doar 

firmele care se ocupă cu agricultura, 
au terenuri în arendă de la cetăţeni. 
„Aducerea de investitori este grea, 
este şi poziţia noastră care nu e favo-
rabilă, nu avem cu ce să îi atragem, nu 
dispunem nici de terenuri pe care să 
le oferim pentru construcţia de mici 
făbricuţe, nu avem rezerve de terenuri. 
Avem o sucursală a unei fabrici de la 
Jimbolia, se ocupă de bobinaj, unde 
sunt angajaţi aproximativ 300 de oa-
meni, unii dintre ei vin din Cărpiniş, 
din satele şi comunele învecinate. 
Alţi localnici lucrează şi la fabrici din 
Timişoara, toţi cu transport asigu-
rat. Cine doreşte să muncească nu e 
problemă să îşi găsească, dar asta nu 
se aplică celor de peste 45 de ani, pe 
ei nu îi mai angajează nimeni şi este 
o problemă”, precizează primarul. 
Pentru tineri, s-au dat câteva terenuri 
pentru construcţia de case, încă patru 
solicitări fiind în aşteptare. 

Alina SABOU

uivar Primarul Gabriel Idvoreanu: 

“accesăm tot ce putem din fonduri 
guvernamentale şi europene”

De la începutul lunii august 2012, lo-
cuitorii comunei Pişchia şi ai nord-ves-
tului județului Timiş beneficiază de noi 
facilități:  un punct de lucru al pompierilor 

militari şi SMURD. lucrările de construcție 
au început în anul 2011. Prin fonduri ale 
administrației locale, clădirea remizei PSI a 
fost mansardată, s-a zugrăvit interior şi ex-

terior, s-a achiziționat mo-
bilier şi alte dotări specifice. 
Administratia publică locală 
a alocat toate resursele nece-
sare din bugetul local pen-
tru echipajele de pompieri 
si SMURD să îşi desfăşoare 
activitatea în cele mai bune 
condiții. Ca atare, clădirea 
remizei PSI a fost mansar-
dată, a fost zugrăvită interior 
şi exterior, s-a achiziționat 
mobilierul necesar şi au fost 
făcute alte dotări specifice. 
Pentru intervenții, pompi-
erii (opt subofițeri care lu-
crează în ture de 24 de ore) 

au în dotare o autospecială de stingere cu 
apă şi spumă, dar şi o ambulanță SMURD. 
După cum precizează viceprimarul comu-
nei Pişchia, ing. Gheorghe Jurj, (foto stânga) 
„Reprezentanții administrației publice locale 
mențin o relație de colaborare între instituția 
pe care o deservesc şi cea reprezentată de 
domnul doctor Mihai Grecu (coordonator 
SMURD Timiş) şi doamna plutonier major 
Codruţa Peica, coordonator al activităților 
desfăşurate de echipajul SMURD de la 
punctul de lucru din Pischia. locuitorii se 
simt în siguranță deoarece ştiu că viteza de 
răspuns este mai mare de când acest punct 
de lucru SMURD există şi primul ajutor le 
este acordat cu mai mare uşurință. Până în 
prezent s-au efectuat 99 de interventii nu-
mai din partea echipajului SMURD. Acelaşi 
lucru se aplică şi dacă ne raportăm la părerea 
locuitorilor vizavi de echipajul de pompieri. 
Punctul de lucru  al pompierilor militari şi 

SMURD de la Pişchia deserveşte localitățile 
Giarmata, Murani, Seceani, Bencecu de Sus, 
Bencecu de Jos, Fibiş, Remetea Mică, Maş-
loc, Alioş, Buzad, Charlottenburg, Altrin-
gen, Bogda, Sintar şi Comeat. 

M.B.

facilități pentru locuitorii din nord-vestul județului
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DuDeȘtii nOi

–  Aţi câştigat un nou mandat, al treilea, 
la Primăria Dudeştii Noi. Ce proiecte 
de investiţii sunt prevăzute în perioada 
următoare, pe termen scurt şi lung? Care 
sunt priorităţile?

– În acest al treilea mandat mi-am pro-
pus să realizez în fiecare an din bugetul local 
câte un proiect major pentru localitate. Astfel, 
îmi doresc să reabilităm toate trotuarele din 
comună, să reabilităm şi să etajăm clădirea 
şcolii gimnaziale, să asfaltăm legăturile rutie-
re dintre Dudeştii Noi şi Sânandrei, respectiv 
Becicherecu Mic şi să restaurăm unicul nostru 
monument istoric Biserica Catolică Sf. Ven-
delin (foto dreapta), iar în grădina acesteia să 
realizăm un parc. Desigur, mai sunt şi altele 
mai mici, dar şi alte idei de proiecte pentru 
noul exercițiu financiar european.

–  Care este sta-
diul proiectului 
aqua-land? Mai 
este o investiţie 
viabilă?

– Proiectul cele-
brului deja parc de 
distracții acvatic 
rămâne pentru noi o 
investiție strategică. 
Aceasta este 
importantă nu doar 
pentru Dudeştii Noi, 
ci pentru întreaga 
zonă de vest a țării. 
Deocamdată, proiec-
tul european care 
înglobează varianta minimală a ideii noastre 
este în lista de aşteptare a Axei 5 - Turism 
a Programului Operațional Regional. Ideea 
noastră este însă mult mai ambițioasă. Chiar 
şi aşa, ar fi cea mai mare investiție de acest gen 

din Europa de sud-est. Am reuşit să atragem 
interesul şi sper şi implicarea Municipiului 
Timişoara în proiect. Voi avea în acest sens 
discuții cu domnul Nicolae Robu, primarul 
Timişoarei, pentru a ne uni eforturile pentru 
realizarea acestui proiect.

–  Sunteţi președintele Comisiei de Cultură 
din cadrul Comitetului Regiunilor. Cum 
vă ajută experienţa europeană în activita-
tea de la Primărie?

– E adevărat, sunt preşedintele Comisi-
ei de Ecucație, Cultură, Tineret, Cercetare 
şi Tehnologia Informației (EDUC) din ca-
drul Comitetului Regiunilor de la Bruxelles, 
iar această experiență m-a ajutat să înțeleg 
cum funcționează instituțiile europene şi să 
transpun în modul nostru de lucru anumite 
elemente pe care le-am considerat utile. De 

asemenea, am întâlnit în această calitate nu-
meroase personalități de la şefi de state şi de 
guverne, parlamentari europeni sau din diver-
se țări europene, primari, conducători de re-
giuni şi până la factori de decizie din diverse 

instituții europene. Toate acestea îmi vor fi 
utile în special în cariera politică pe care do-
resc să o dezvolt în anii ce vor veni.

–  Care este viaţa economică? Există inves-
titori sau firme care mai doresc să se sta-
bilească pe raza comunei?  Ce facilităţi le 
oferiţi?

– După câțiva ani de secetă investițională, 
începând din anul acesta numărul de compa-
nii a reînceput să crească, chiar dacă doar cu 
un firav 2%. Totuşi, faptul că două dintre cele 
mai mari companii şi-au extins activitatea cu 
50% anul acesta ne face să sperăm că situația 
economică se va îmbunătăți şi aversiunea 
de a investi se va risipi. Din păcate, comu-
na nu deține terenuri în proprietate în zona 
industrială pe care le-am prevăzut în Planul 
de Urbanism General, însă Primăria sprijină 
prin pârghiile administrative pe care le are la 
dispoziție pe oricine va dori să desfăşoare o 
activitate în comuna noastră, bineînțeles, dacă 
aceasta este în concordanță cu strategia de 
dezvoltare a comunei şi cu Planul de Urba-
nism General.

–  Aveți drept hobby muzica. Pe când un nou 
album? Mai aveţi timp să faceţi repetiţii, 
să înregistraţi, să concertaţi? 

– În acest an tumultuos din punct de ve-
dere politic am ales să pun muzica în plan se-
cundar şi să mă concentrez pe partea politică, 
administrativă şi familială. Muzica a fost, este 
şi va fi o parte importantă din viața mea, dar 
uneori trebuie să mai stabileşti unele priorități 
pentru că uneori se adună prea multe lucruri 
şi nu le poți face bine pe toate deodată.

–  Aţi primit, în primăvară, titlul de «primar 
al anului» de la Uniunea Jurnaliștilor din 
Banatul Istoric. Sunteţi și unul dintre cei 

mai tineri primari din ţară. Care credeţi că 
sunt atuurile care v-au adus acest premiu?

– Nu ştiu care au fost criteriile de selecție, 
însă cred că faptul că am încercat să ies din 
tiparul în care cetățenii văd această funcție 
a fost unul dintre factorii care au favorizat 
obținerea acestui premiu. Sunt onorat de 
distincție însă totul se datorează cetățenilor 
din comuna Dudeştii Noi care „au riscat” în 
2004 şi au încredințat destinul localității unui 
tânăr de 23 de ani.

A consemnat Alina SABOU

Interviu cu primarul Alin Nica

„am încercat să ies din tiparul funcției de primar”

În perioada 22 - 23 septembrie a avut loc faza finală la 
secţiunea coregrafie a festivalului „lada cu zestre a neamu-
lui”, care s-a desfăşurat la Casa de Cultură a municipiului 
Timişoara şi la Casa Armatei. 

la această fază a festivalului concurs “lada cu zestre” au 
participat în total 57 de comune timişene, atât ansamblurile 

tradiţionale bănăţene, cât şi ansamblurile minorităţilor na-
ţionale din judeţul nostru. De menţionat este prestaţia mult 
peste medie a tuturor participanţilor, dintre aceştia remar-
cându-se în mod deosebit reprezentanţii comunelor Belinţ, 
Giroc, Ghiroda, Jdioara, Recaş şi Coştei. O altă observaţie 
ar fi faptul că deşi multe localităţi au participat cu forma-
ţii debutante, prin prestaţia lor nu s-a remarcat acest lucru. 

Dansurile prezentate de participanţii la festival au fost cele 
cunoscute în judeţul Timiş, reprezentanţii comunelor Fârdea, 
Pietroasa, Boldur readucând însă în atenţie dansurile “bătrâ-
ne” specifice zonei din care fac parte.

Spectacolele de creaţie au impresionat în mod deosebit 
publicul prezent în cele două zile la festival şi ca şi noutate 
faţă de anii precedenţi, însuşi primarii unor localităţi au făcut 
parte din formaţiile de dansatori venite în faţa unui juriu ai 
căror membrii au fost în totalitate coregrafi de marcă din ju-
deţele vecine Timişului.

la această ediţie a lăzii cu zestre s-a remarcat, de aseme-
nea, prezenţa grupelor de dansatori care au prezentat dansuri 
din zonele folclorice din care provin o parte din locuitorii 
comunelor pe care le-au reprezentat. De asemenea, deşi nu-
mărul reprezentanţilor minorităţilor cândva importante în 
judeţul nostru a scăzut simţitor, cateva comune participante 
la festival au prezentat, în semn de respect, dansuri germane, 
sârbeşti etc.

În acest an „lada cu zestre a neamului” a fost structurată 
pe următoarele genuri artistice: coregrafie (dansuri populare, 
solişti dansatori, ansambluri tematice: creaţie folclorică, dan-
suri şi obiceiuri tradiţionale, ansambluri de cântece şi dan-
suri), formaţii muzicale (orchestre populare, tarafuri, grupuri 
de instrumentişti, solişti instrumentişti, solişti vocali), forma-
ţii corale, proză sau poezie în grai popular, creatori populari 
(pictură naivă, pictură, cusătură, costume populare, broderii, 
sculptură în lemn, olărit, iconografie, artă florală etc.), artă 

culinară tradiţională şi alte genuri artistice (fanfare, teatru 
popular etc.)

În 29 şi 30 septembrie sunt programate la Centrul de 
Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, fazele finale ale acestui 
concurs la următoarele secţiuni: recitatori în grai popular, 
gastronomie, creatori populari, solişti vocali şi instrumentişti.

Festivalul “lada cu zestre” este organizat de Consiliul 
Judeţean Timiş împreună cu Centrul de Cultură şi Artă al 
Judeţului Timiş.

Ada MARINCU
Răzvan HRENOSCHI
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Cenei

Aflat la al doilea mandat de primar în 
comuna Cenei, Gabriel Ilaș a reușit să se 
adapteze la necesităţile localnicilor din co-
mună și satul aparţinător, Bobda. Ilaș a 
constatat că, în administraţie, priorităţile 
ar trebui să fie altele, dar la nivel general 
lucrurile nu stau așa deloc: unii primari își 
doresc săli de sport moderne, dar nu au apă 
și canalizare sau posibilităţi să întreţină 
ce au, alţii doresc canalizare, dar la care 
nu se conectează destule persoane, în timp 
ce punctajele pentru fonduri europene sunt 
mari când construiești ceva în loc să faci o 
reabilitare și astfel să se direcţioneze bani 
spre alte proiecte. Despre situaţiile concrete 
ne-a vorbit primarul Gabriel Ilaș.

–  Ce lucrări aveţi în lucru, ce proiecte pentru 
locuitorii din Cenei?

– Am depus un proiect şi pe fonduri euro-
pene, pe măsura 322, dar a rămas fără finan-
ţare. Erau cuprinse toate componentele ca să 
obţinem punctaj maxim. Din proiectul acesta 
extragem componentele pe rând şi în manda-
tul acesta  măcar o parte sper să se poată rea-
liza. Am inclus aici reabilitarea sistemului de 
alimentare cu apă potabilă la Cenei, vrem să îi 
dăm drumul pentru că avem asigurat integral 
branşamente la toate gospodăriile, dar e o re-
ţea veche şi chiar trebuie să o reabilităm pentru 
că în mare parte e din ţeavă neagră şi calitatea 
apei lasă de dorit. Ar fi vorba de 19 km de re-
ţea şi ar fi bună şi o staţie de tratare a apei. În 
ceea ce priveşte banii, s-a discutat cu deputatul 
de colegiu, Gheorghe Ciobanu, i s-a înmânat 
proiectul, aşteptăm o deblocare de fonduri pe 
la guvern, pe hG 577. Sperăm ca după ale-
gerile parlamentare să avem susţinerea nece-
sară, dacă vom câştiga guvernarea. În proiect 
o componentă a fost şi o staţie de epurare şi 
canalizarea, parţial. Mai este asfaltarea străzii 
sârbeşti, de la biserica sârbească la cimitir, 1,3 
km. Am depus proiect şi pe PNDI şi nu îl mai 

putem introduce pe 577, să nu fie cumva dublă 
finanţare, deşi nu este finanţare deloc. Vom ve-
dea. Altă componentă ar fi fost un after scho-
ol şi conservarea tradiţiilor culturale. În ghid 
erau 5 componente, pentru punctaj maxim. Nu 
am avut şanse la punctajul maxim, nu ştiu ce 
înţeleg evaluatorii din limba română. Nu am 
primit punctaj maxim pentru că nu construim 
clădire nouă pentru after school, aveam doar 
reabilitare, evaluatorul ştia că trebuie doar 
construcţie nouă. Plus anomalia la modul de 
punctare a proiectelor, se dă prioritate asfaltă-
rilor, chiar şi acolo unde nu au o reţea de apă şi 
canalizare se face asfaltare. 

Un proiect major este construirea unui corp 
nou de şcoală la Cenei, construcţia e începută 
în 2009 şi a rămas la starea de fundaţie. S-au 
alocat 3 mld. lei vechi, dar până la valoarea to-
tală de 22 mld. lei vechi... se degradează ceea ce 
e construit până acum. lucrarea a fost licitată 
de minister, firma care a câştigat şi a început 
lucrarea a dat faliment între timp, dar banii 
oricum nu erau alocaţi. Probabil că se va relua 
licitaţia sau se subcontractează lucrarea pentru 
a se finaliza. Demersuri am făcut, am dat do-
sar dlui deputat Ciobanu şi ministrului Fune-
riu, când era, şi la dna Udrea, am dat dosare 
de m-am săturat. Din bugetul local am făcut 
locuri de joacă pentru copii, un teren de sport 
sintetic la Cenei, mai avem de dat bani pentru 
reabilitarea iluminatului public. Ca şi consum 
avem la jumătate faţă de ce aveam înainte, cu 
putere de iluminat mare şi consum mic.

–  Viaţă economică, viaţă culturală... ? Ce aţi 
făcut pentru tineri?

– Nu avem mici industrii, numai domeniul 
agricol. Oamenii lucrează la Timişoara, fac 
naveta, la companiile de acolo, câţiva sunt la 
Sânnicolau sau la Uivar. Pentru viaţa culturală, 
am reabilitat căminul din Cenei, avem an de 
an participare la „lada cu zestre”, avem forma-
ţii de dansuri româneşti, sârbeşti şi ungureşti. 
Pentru tineri am dat terenuri, la Cenei, dar nu 
am găsit decât opt terenuri, pe care le-am atri-
buit. la Bobda sper să putem da 20 de locuri 

de case, printr-un PUz nou. Bobda are 860 de 
locuitori, la Cenei sunt 1960 de locuitori. 

–  Care sunt problemele întâlnite în adminis-
traţie? E vorba de disponibilizări, birocra-
ţie la fondurile europene, ce credeţi?

– Eu cred că nu există obstrucţii din par-
tea nimănui să semneze contracte de finanţare 
de orice fel. Cred că e o lipsă reală de descen-
tralizare. Văd asta la aspectul legat de nivelul 
judeţului Timiş, suntem al doilea mare con-
tribuabil la bugetul naţional şi suntem printre 
ultimii la distribuirea fondurilor în teritoriu. 
Oamenii se plâng de lipsa de locuri de muncă, 
pe plan local. Investitorii vin, se interesează şi 
pleacă, ar vrea să facă una sau alta, le-am spus 
ce terenuri avem, să vină să construiască şi aşa 
a rămas. Comuna a şi pierdut cam 300 de per-
soane, care sunt plecate la lucru în străinătate. 
Unii dintre ei trimit bani să se lucreze la case, 
dau semne că se vor întoarce, dar alţii nu o fac. 
Numărul de copii scade de la an la an. După 
politica comunistă care a distrus satul româ-
nesc este greu să mai refaci lucrurile. Până 
aducem satele la standardul pe care îl vrem va 
trece multă vreme. Nu doar la noi se întâmplă 

aşa, şi la sârbi e la fel, case în paragină, lumea 
migrează. Pe de altă parte, degeaba ne agităm 
şi vorbim de fonduri europene, dacă sunt strict 
pe o direcţie. Unele comune au alte priorităţi, 
dacă am avea 10.000 de euro am face un trotu-
ar, de exemplu. 

–  Apropo de priorităţi, în unele comune sunt 
bazine de înot, săli de sport moderne. Nu 
aveţi așa ceva la Cenei?

– S-au alocat bani pentru că primarul era 
din acelaşi partid cu ministrul... Priorităţile ar fi 
să fie apă şi canalizare, nu au liceele din oraşe 
sală de sport ca la sat! și cu staţiile de epurare, 
ne zbatem de unii singuri să facem, fără să ştim 
cum e o staţie de epurare şi cum se întreţine, e 
greu de construit, ca şi costuri. Dacă e casă lângă 
casă şi nu au canalizare, fă acolo canalizarea. Mie 
îmi sare lumea în cap că nu e canalizare, le spun 
să stea liniştiţi că dacă îşi fac fosă septică pot să 
funcţioneze 20 de ani în cele mai bune condiţii. 
Cu seceta asta nu va fi problemă cu vidanjarea. 
Niciodată nu am ştiut să ne vedem priorităţile, 
nu există strategii generale şi nu e nici sprijin.  

A consemnat Alina SABOU

Primarul Gabriel Ilaş: 

„Cred că e o lipsă reală de descentralizare”

Duminică, 09 septembrie 2012, orasul Buziaș a găzduit cea de-a   XXIV-a 
ediție a Festivalului Fanfarelor din Banat. Ca în fiecare an organizatorii fes-
tivalului, respectiv Centrul de Cultură și Artă Timiș, Primăria și Consiliul 
Local și Casa de Cultură a orașului Buziaș  au adus în fața publicului fanfare 
precum: ,,Pro Amiciția” din Timișoara, Fanfara Bisericii Baptiste ,,Betel”, 
Fanfara din Bania – județul Caraș-Severin, Fanfara din Răcăjdia – județul 
Caras-Severin, Fanfara comunei Giroc, Fanfara Bisericii Baptiste din Jebel, 
Fanfara orașului Recaș.

Într-o atmosferă de sărbătoare fanfarele au încântat publicul spectator cu 
un repertoriu foarte variat: marșuri, valsuri, cântece de promenadă etc, iar 
spectatorii rămânând plăcut impresionați și-au exprimat dorința de a par-
ticipa și la ediția următoare.

Ramona GOMBOŞ
Casa de Cultură Buziaș

fanfare-n feStiVal
Muzeul Satului Bănăţean, în colaborare cu Consi-

liul Judeţean Timiş şi Mitropolia Banatului, a organi-
zat în perioada 21-23 septembrie 2012 cea de-a XII-a 
ediţie a Târgului Meşterilor Populari, manifestare care 
conservă tradiţiile meşteşugurilor artistice şi prilejuieşte 
reântâlnirea cu cei mai reprezentativi meşteri populari 
din România aparţinând diferitelor zone etnografice ale 
ţării. Au participat 35 de meşteri populari din toată ţara 
specializaţi în prelucrarea lutului, lemnului, osului, me-

talului, în crearea de ţesături, măşti, podoabe populare, 
împletituri, icoane, dantelărie, obiecte din sfoară, instru-
mente muzicale şi nu în ultimul rând gastronomie tra-
diţională.

Ca în fiecare an, Târgul Meşterilor Populari a umplut 
de viaţă Muzeul Satului Bănăţean de la Pădurea Verde. 
Deşi meşterii bănățeni puţini care participă la târg 
sunt mai puțini de la an la an, arta meş teşugurilor este 
transmisă mai departe de participanții veniți din zona 

părțile Năsăudului, Maramureşului, 
Moldovei, meşteri, spe cializaţi în do-
menii de activitate variate. Muzeogra-
ful Melania Călă răşanu explică invita-
rea la Timişoara a meşterilor proveniți 
din diferite zone ale României: „Prin 
creaţiile acestora se promovează meşte-
şu guri pe cale de dispariţie, în contextul 
în care noile generaţii se îndreaptă spre 
oraşe, iar tradiţiile se păstrează mai mult 
în satele înde părtate”.

După festivitatea de premiere de 
duminică, 23 septembrie 2012, a avut 
loc o tombolă cu premii constând din 
obiecte etnografice donate de meşterii 
populari participanți.

C.T.

artĂ Și traDiție
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C.S. CAzA POWERlIF-
TING TIMIșOARA a partici-
pat la Campionatul Național de 
Powerlifting Seniori, Bacău 2012 
cu 7 sportivi şi a obținut 24 de 
medalii: 11 de aur, 3 de argint şi 
10 de bronz! A mai obținut şi ti-
tlul de Campioană națională pe 
echipe şi pe cel de CAMPION 
ABSOlUT la masculin prin ma-
estrul sportului Cazacu Sorin!

1. Meete C-tin cat.-83 kg: - 2 
medalii de argint si 2 medalii de 
bronz

2. Cazacu Alexandru cat-93 
kg:- 2 medalii de bronz (1 record 
național de copii la împins culcat 
cu 117,5 kg)

3. Negulici Ovidiu cat.-93 kg: 
- 2 medalii de bronz

4. Vaipan Bogdan cat.-105 
kg: - 4 medalii de aur (3 recorduri 

naționale - genuflexiuni 270 kg; 
îndreptări 285 kg şi total 745 kg)

5. Berinde Dan cat.-105 kg: - 
4 medalii de bronz

6. Cazacu Sorin cat.-120 kg: 
- 4 medalii de aur, Campion Ab-
solut al competiției (3 recorduri 
naționale - împins culcat 250 kg, 
îndreptări 282,5 kg şi total 892,5 
kg record absolut)

7. Pastor Daniel cat.+120 kg 
(jandarm la gruparea mobilă): -3 
medalii de aur si 1 medalie de ar-
gint.

Antrenorul echipei, Sorin Ca-
zacu, este cel care pregăteşte săp-
tămânal în sala de forță a clubului 
CAzA POWRlIFTING cunos-
cuta echipă de rugby RC Munici-
pal MVT Timişoara, câştigătoare 
a Cupei României în anul 2012. 

M.B.

Imediat după ultimul joc disputat 
acasă de rugbyştii de la RCM MVT 
Timişoara, meci care a consființit 
disputarea uneia dintre cele două se-
mifinale ale campionatului în manşă 
unică la Timişoara a fost rândul 
campionilor din 1972 să ofere un 
meci demonstrativ. În acest fel s-a 
marcat aniversarea a 40 de ani de la 
obținerea singurului titlu la rugby al 
Timişoarei.

Chiar dacă vremea a fost oare-
cum potrivnică, a plouat  mărunt, 
în faţa sutelor de spectatori prezenţi 
în tribunele arenei ”Gheorghe Răş-
canu” din Ronaţ  cei 11 supravieţu-
itori ai echipei campioane de acum 
40 de ani au făcut din nou specta-
col. Emanoil Ene, Octavian Vlad, 
Ewald Vollmann, Ion Iacob, Bebe 
Ceauşu, Marian Gheţu, Gheorghe 
Cândea, Iuliu Peter, Nicolae Duţă, 
Bimbo Trailovici şi Radu Malancu 
s-au duelat în premieră cu mai tinerii 
lor colegi ai generaţiei 1980, în frun-
te cu fostul antrenorul al RCM-ului 

Alexandru Domocoş.
Înaintea partidei s-au făcut multe 

poze de grup, membrii ai familiilor 
celor decedați primind câte un tricou 
din partea organizatorilor.

Sub privirile selecţionerului 
echi pei naţionale a României, hari 
Dumitraş, toţi veteranii au încercat 
să arate că încă mai pot face un pla-
caj ca la carte, un mol, pot înscrie un 
eseu sau o transformare. la finele 
partidei scorul a fost considerat ca 
fiind egal, că aşa dă bine la un meci 

amical. la finele partidei, reprezen-
tantul FRR, hari Dumitraş, i-a pre-
miat pe campionii de altădată.

Evenimentul a continuat cu o ac-
ţiune caritabilă (tablourile caricatu-
ristului ștefan Popa Popa's aducând 
3000 de euro în scopuri caritabile), 
o masă festivă, un concert Pasărea 
Colibri, prezentare auto, momente 
de magie, concursuri şi decernări de 
diplome.

Ionuț ILIAŞ

CamPiOnii anului 1972

Jebel Interviu cu primarul Sabin Bociu

 „O corectă prioritizare a obiectivelor de investiții” 
–  Domnule Sabin Bociu, faceți  deja parte din ”garda veche” a 

primarilor  timișeni. Sunteți la un nou mandat. Ce ați lăsat în 
urmă, ce vă doriți în viitor pentru comuna Jebel?

– Dacă am fost reales pentru al patrulea mandat înseamnă 
că am lăsat ceva în urmă sau oamenii sunt mulțumiți, cu ce am 
realizat față de resursele financiare de care am dispus. Din cei 
doisprezece ani de mandat, opt am fost în Opoziţie şi nu am 
beneficit de fonduri guvernamentale aşa cum au beneficiat pri-
marii coaliţiei de guvermănânt. Printr-o corectă prioritizare a 
obiectivelor de investiţii şi printr-un bun management am reuşi 
ca în cei 12 ani de mandat să realizăm următoarele obiective:

•  Pietruirea și modernizarea drumurilor comunale
•  Reabilitarea și modernizarea căminului cultural
•  Realizarea și modernizarea reţelei de apă, con-

strucţia staţiei de apă şi a instalaţiilor de trata-
re şi filtrare a apei

• Reabilitarea școlii generale (foto)
•  Reabilitarea grădiniţei precum și dotarea cu 

mobilier şi amenajarea unui spaţiu de joacă la 
grădiniţă

•  Organizarea sistemului centralizat de colecta-
re a gunoiului menajer

•  Dotarea gospodăriilor cu europubele
•  Închiderea platformei de gunoi
•  Lucrări de cadastru imobiliar intravilan și ex-

travilan
•  Realizarea unui PUZ (Plan Urbanistic Zonal) pentru con-

struirea de locuinte,
•  Dotări administrative locale: calculatoare, copiatoare etc.
•  Lucrări de reabilitare și modernizare a sediului primăriei
•  Amenajarea bazei sportive-teren sintetic cu nocturnă, teren 

fotbal, sala sport etc.
•  Amenajarea de spaţii verzi-parcuri

•  Demararea programului de alei pietonale (trotuare): dru-
mul lieblingului; PECQ-CEC

•  Înlocuiri de poduri și podeţe, precum și săparea unor rigole 
de scurgere şi de preluare a apei pluviale

De asemenea, am realizat următoarele proiecte din fonduri 
europene:

•  Drum agricol-măsura 125; lungime 1,5 km, paralel cu E70, 
stadiucontract de finanţare semnat, licitaţie în curs de des-
făşurare

•  Proiect integrat-măsura 322 proiect eligibil, cuprinde: ca-
nalizare, staţie epurare, creşă cu două grupe copii, 4,10 km 
drum asfaltat.

•  Câmp panouri fotovoltaice-în stadiu de proiect

În cei 4 ani de manda ce îi am în faţă, îmi doresc să fina-
lizăm lucrarea Modernizare, reconfigurare reţea apă potabilă și 
staţie filtrare, să asfaltăm toate străzile din comună, să realizăm 
un centru medical-dispensar cu 8 cabinete - pentru care există 
realizat proiectul şi urmează licitaţia de încredinţare a lucrării, să 
realizăm biroul de evidenţa populaţiei-pentru care avem avizele 
necesare, să finalizăm proiectul integrat pe măsura 322 şi să fina-

lizăm complexul sportive care să includă şi un ştrand.

–  Care este relația D-voastră cu noul Consiliu Local?
– Relaţia mea cu Consiliul local  actual, este la fel de bună ca 

şi cea cu cele anterioare. Dacă proiectele de hotărâri care se aduc 
în dezbaterea şedinţelor din Consiliul local sunt transparente, 
legale şi în interesul colectivităţii, totul decurge normal şi nu ai 
nevoie de o majoritate politică.

–  Cum vedeți apropierea nivelului de trai al cetățenilor  din Jebel 
față  de cel citadin?

– Nivelul de trai al cetăţenilor din Jebel se apropie tot mai 
mult faţă de cel citadin, urmare modernizării localităţii prin dez-
voltare şi modernizarea iluminatului, alimentării cu apă potabilă 
a străzilor, a reţei comerciale şi de servicii, precum şi prin atra-
gerea investitorilor şi crearea unor PUz-uri pentru construcţii 
de locuinţe. Ne avantajează apropierea de municipiul Timişoara 
şi gradul de ocupare a forţei de muncă. În condiţiile în care vom 
realiza obiectivele de investiţii prezentate anterior, nivelul de trai 
al cetăţenilor din Jebel va fi foarte apropiat de cel al cetăţenilor 
Timişoarei.

–  Care este aportul generației tinere în viața comunei?
– Generaţia tânără din comuna Jebel va avea un aport im-

portant în viaţa comunităţii în viitorul apropiat, în condiţii-
le în care foarte mulţi tineri au primt teren atât în baza legii 
nr.15/2003, cât şi în concesiune şi şi-au construit locuinţe. Con-
strucţia masivă de locuinţe ne dă garanţia că populaţia Jebelului 
nu va îmbătrâni, iar tinerii înseamnă forţă de muncă ocupată, 
Înseamnă taxe şi impozite la bugetul primăriei şi înseamnă viaţă 
socială şi cultural pentru localitatae noastră.

A consemnat Cornel TODOR

POWERLIFTING:

timiȘOara are CamPiOanĂ 
națiOnalĂ Pe eCHiPe
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ziaristul Marius Florian de la 
publicația online Opinia Socială 
atrage atenția asupra situația români-
lor /vlahilor din Timocul bulgăresc. 
Este citat în acest context dr. Ivo 
Georgiev (foto) preşedintele Uniu-
nea Etnicilor Români-AVE din Vi-
din. Vlah sau român, acelaşi popor. 
Dar, în Bulgaria sunt create asoci-
aţii de vlahi, care spun că ei nu sunt 
români, căci vlahii sunt alt popor şi 

de aici începe şi toată prostia cu ter-
minologia asta. De exemplu, mâine 
(n.r. 1 sept. 2012), vlahii au organizat 

un festival al... vlahilor şi au invitat 
şi alţi asemenea vlahi la festival, din 
Serbia, din Bulgaria, nu şi români. 
Deci, statul bulgar are tot interesul să 
nu recunoască faptul că vlahii sunt, 
de fapt, români. Asta reflectă asupra 
populaţiei foarte puternic. Cei care 
se recunosc români, sunt priviţi cu 
ochi răi. În Bulgaria nu există mi-
norităţi. Sunt grupuri etnice, după 
Constituţie. Dar românii, ca grup 
etnic, nu există. Există doar... vlahii. 
Iar vlahul nu este român, după legis-
laţie. Doar în zona Vidin, sunt vreo 
32 de sate. Deşi s-a plecat mult şi în 
străinătate, în Bulgaria sunt, aproxi-
mativ, 100.000 de români. După ul-
timul recensământ, s-au constatat... 
70 de români în Bulgaria întreagă. 
și nu e adevărat, pentru că, numai 
eu în calculatorul personal am 360 
de persoane înscrise, care se recunosc 
români. Statul bulgar lucrează puter-
nic cu populaţia. În cele 32 de sate 
locuitorii nu vor să recunoască faptul 
că sunt români. Lumea e speriată. 
Este un dezastru în Bulgaria în ceea 

ce priveşte identitatea corectă.”
Recent, la Vidin, sediul Uniu-

nea Etnicilor Români-AVE a fost 
devastat. Mai precis, conform doc-
torului Ivo Georgiev, au fost date 
jos tabelele cu inscripţiile sediului 
AVE, cu sprijinul autorităților loca-
le. Oamenii primarului Ghergov au 
venit, au intrat în sediu, au scos afară 
ce le-a picat în mână şi au spus clar 
că reprezentanții românilor nu au 
ce căuta acolo şi că nu sunt bine-
veniţi nici în zonă. ”Am 25.000 de 
volume de cărţi în bibliotecă şi, în 
acest context, în orice moment pot 
fi distruse. Acest ultim eveniment 
este pentru prima dată violent, dar 
alte incidente sunt destul de dese. 
Ne confruntăm cu atacuri prin presă: 
pentru bulgari, românii sunt ţigani, 
mămăligari ş.a.m.d.”

Preşedintele AVE consideră că 
în urma acestui ultim eveniment 
trebuie tras un semnal de alarmă: 
”Poate la Uniunea Europeană, Drep-
turile Omului, doar că, în Constituţia 
Bulgariei, se spune că legea garantea-

ză drepturile personale ale omului 
şi nu drepturile de grup. Noi dacă 
cerem drepturi, o facem în interesul 
unui grup etnic. Iar bulgarii vor spu-
ne că ei recunosc fiecăruia drepturile 
personale, dar nu de grup. Asta în-
seamnă că nu avem dreptul la şcoală, 
de exemplu. Toată harababura asta 

s-a perpetuat. Partea proastă este că 
criza politică din România se reflectă 
foarte puternic asupra noastră, pen-
tru că, astfel, bulgarii văd România 
ca o ţară neputincioasă să-şi apere 
fiii săi şi îşi bat joc de noi aici.”

D.B.

Situația şi viitorul românilor (cum se autodenumesc ei: a ru-
mânilor, iar după denumirea folosită de sârbi: a vlahilor) din Valea 
Timocului a devenit, în ultima perioadă, un subiect politic din ce 
în ce mai intens dezbătut. Se fac tot mai multe materiale şi analize 
legate de acest subiect chiar dacă ele sunt încă cu mult sub pra-
gul de a constitui o problemă de maximă importanță pentru țara 
mamă, România. Schimbarea înceată, dar – spunem noi – sigură 
a situației a trecut într-o nouă fază cu înălțarea, la Malainița, de 
către preotul Bojan Alexandrovici a primei biserici ortodoxe ro-
mâne din Valea Timocului. Fapta sa l-a propulsat pe acest paroh 
tânăr în fruntea luptei identitare a românilor din Valea Timocului, 
şi putem spera că această deschidere de drumuri va fi urmată de 
alți paşi extrem de importanți pentru orice comunitate etnică.

În căutările noastre pe internet şi în discuții responsabile cu 
oameni dedicați cauzei acestei comunități nu am găsit abordări 
şi tematizări privind viața asociativă a acestui grup, un element 
extrem de important pentru orice comunitate. Se cunoaşte că 
societatea civilă, structurile asociative reprezintă un agent social 
definitoriu, pot genera şi controla procese de modernizare, de-
mocratizare, evoluție şi dezvoltare instituțională. Existența, deci, a 
unor structuri asociative este de maximă importanță pentru orice 
comunitate etnică-locală.

În acest context a avut loc deplasarea echipei Fundației Dias-
pora din Timişoara la Negotin, Serbia. În pregătirea şi derularea 
acestei deplasări în Valea Timocului am apelat la jurnalistul Dinu 
Barbu, un bun cunoscător al situației românilor timoceni, care a 
dedicat situației confraților de la sud de Dunăre mai multe repor-
taje şi o carte, ”Călătorie în Țara Românilor”, demnă de interesul 
celor care abordează tema noastră.

În biroul reprezentantului local al Comitetului helsinki 
pt. Drepturile Omului, la invitația d-lui Duşan Pârvulovici, 
preşedintele Comitetului local pentru Drepturile Omului, a avut 
loc un workshop cu participarea unor reprezentanți de seamă a 
rumurilor, şi anume: Slavisa Nestorović, Stahimir Nestorović, 
Dragisa Davidović, Milița Nešici, Duşan Pârvulovici.

În prima parte a întâlnirii s-au făcut prezentări şi analize 
privind situația actuală a comunității române de aici şi privind 
cele mai importante demersuri ce ar trebui întreprinse într-un 
viitor apropiat. S-au făcut observații şi propuneri pertinente 
privind procesele identitare privind românii din Timoc, un – 
poate singurul - grup etnic din Europa fără şcoală în limba sa 
maternă. Fără şcoală, fără cunoaşterea alfabetului limbii proprii 
menținerea şi promovarea valorilor culturale proprii este extrem 
de grea, aproape imposibilă. Spunem aproape, deoarece aceşti 
români nu au renunțat la limba părinților lor, în condițiile în care 
autoritățile sârbeşti au închis, după primul război mondial, toate 
şcolile lor în limba română, astfel de un secol valorile şi tradiția lor 
specifică se transmite într-o lume globală dominată de internet, 
de la o generație la alta, pe cale orală.

Situația comunității este extrem de grea chiar dacă există, un 

Consiliu Național al Vlahilor din Serbia, independent de cel al 
românilor din Voivodina. Alegerile pentru aceste structuri de re-
prezentare şi de politici culturale ale diferitelor grupuri minoritare 
se fac direct, candidații sunt promovați pe listele unor organizații 

respectiv partide politice. Au putut participa la alegeri şi partide 
politice din parlamentul de la Belgrad, care nu au nici o legătu-
ră directă cu comunitatea vlahă, cu candidați care, în majoritatea 
cazurilor sunt exponenți ai politicii de partid şi nu a intereselor 
comunității românilor vlahi. Astfel, dintre cei 21 de membri ai 
Consiliului, doar 7 sunt reprezentanți adevărați ai acestui grup 
etnic, iar Radişa Dragoievici, preşedintele consiliului declară în 
public (în februarie 2012) că vlahii nu sunt români.

la workshop-ul organizat la Negotin au fost abordate teme 
concrete şi de principiu, deopotrivă. Dl. Duşan Pârvulovici con-
sideră a mare problemă în abordarea şi demararea oricărei politici 
privind românii-vlahi lipsa unei strategii generale. Nici instituțiile 
responsabile din România, nici comunitatea locală nu au reuşit 
realizarea unui astfel de document programatic, de interes major. 
Există un paradox legat de lipsa şcolii în limba maternă: cu cu-
vintele unui participant la workshop (Dragisa Davidovic) poate 
fi denumit paradox identitar. Vlahii se simt români, dar expresia 
lor culturală este legată de limba sârbă. Acest paradox conduce la 
situații extrem de dificile, când identitatea unui vlah poate fi pusă 
sub semnul întrebării de un confrate sârb pe baze lingvistice. Deci 
este de maximă importanță problema şcolii, organizarea – sub 
forma unor şcoli de duminică, pe lângă biserică, orice structură 
posibilă – a unor şcoli de limbă şi cultură maternă. Nu există presă 
în limba română, se simte lipsa unor emisiuni radio şi de televi-
ziune în limba română. Posturile din Timişoara, Reşița, Craiova 
– cele mai apropiate – nu acoperă această zonă. 

Doamna învățătoare Milița Nešici a adus din vizitele sale din 
România multe cărți despre cultura şi civilizația românilor, cărți 
pe care le poate citi şi înțelege doar cu ajutorul unor dicționare 
româno-sârbe. Au fost abordate în discuții şi diferențele privind 
interpretarea unor evenimente istorice de către istoriografi şi is-
torici sârbi respectiv români. Comunitatea locală, lipsită de o elită 

culturală şcolită în limba română, nu poate răspunde eficient la 
astfel de denaturări ale unor procese şi situații.

Ca şi problemă punctuală a fost semnalat un caz, cel al unui 
fiu al doctorului Slavisa Nestorovic, care ar fi dorit să se înscrie 
la o facultate de medicină din România, la Bucureşti (urmând 
exemplul tatălui său) - şi nu a fost admis. Întreaga familie este 
extrem de grav afectată de această situație.

În a doua parte a dezbaterilor echipa Fundației Diaspora a 
venit cu propuneri concrete care ar putea fi în ajutorul comunității 
locale de vlahi. Am prezentat următoarele propuneri:

– Realizarea unui radio pe internet. Fundația are aşa ceva, cos-
turile sunt relativ mici, şi în epoca calculatoarelor pot avea o mare 
penetrație în public. Oferim consultanța în realizarea unui astfel 
de radio.

– Pregătirea unor tineri pentru activitatea de ONG. 
Organizațiile neguvernamentale preiau extrem de multe sarcini 
publice în lumea democratică, deci existența unor tineri pregătiți 
în ong-istică poate fi de mare ajutor. Oferim un stagiu de pregătire 
pentru 2 tineri vlahi la sediul fundației, cu preluarea cheltuielilor.

– Ajutăm la înființarea unor noi asociații, necesare pentru or-
ganizarea diferitelor acțiuni culturale.

– Oferim expertiza noastră în a scrie proiecte de anvergură, 
care să aducă bani din diferite programe europene pentru această 
comunitate. 

– Propunem organizarea unor tabere de vară pentru copii 
vlahi, şi ne asumăm organizarea unei astfel de tabere, dacă local-
nicii agreează această propunere.

Considerăm de maximă importanță realizarea unei cercetări 
sociologice pentru fundamentarea strategiei culturale pentru co-
munitatea vlaho-română din Serbia. Fundația Diaspora va pro-
mova această idee la diferite instituții politice – înainte de toate la 
nivelul CJ Timiş - pentru a găsi forma şi formula adecuată pentru 
realizarea strategiei.

Conf. univ. dr. Bodó BARNA

neCazuri Pentru rOmÂnii Din timOCul BulGĂreSC

Proiecte pentru rumânii/vlahii din Valea timocului

În nordul Bulgariei există două comunităţi româneşti, care se dife-
renţiază etnografic. Românii timoceni trăiesc în regiunea dintre Vidin 
şi Timoc, în zona bulgărească şi sunt localizaţi compact în 31 de sate, în 
oraşul Bregova (unde sunt în procent de 90), punctul de graniţă cu Serbia,  
în cartierul Cumbair,  reprezentând  7% din populația oraşului Vidin (nu-
mit de români Dii). De la lom către Silistra, în regiunile Montana, Vraţa, 
Pleven, lovech, Veliko Târnovo, Ruse şi Silistra, cu precădere în Vraţa, 
Plevna şi Veliko Târnovo, se află aproape 70 de sate locuite de populaţie 
de origine română, în proporţii diferite (de la 10 % la 80 %). În prezent, 
în Bulgaria nu există învăţământ primar şi secundar şi nici emisiuni tv 
sau radio în limba română. Conform estimărilor asociațiilor româneşti, 
comunitatea românească din Bulgaria numără aproximativ 150.000 de 
persoane. Cu toate acestea, statul bulgar nu-i recunosc ca minoritate 
națională, de aceea nu au voie să învețe limba română în şcoli de stat sau 
să asculte slujba religioasă în limba română şi nu sunt reprezentați în Par-
lament. Rumanii din Timocul bulgăresc pot învăța limba română doar în 
şcolile particulare sau în particular. Deşi statul român a încheiat cu statul 
bulgar un tratat bilateral, prin care cele două state se angajează să sprijine 
învățămantul în limba minorităților, adică cel bulgar din România, cel 
român din Bulgaria, autoritatile bulgare, nerecunoscându-i pe rumâni, nu 
le acordă drepturile convenite.
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Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin, 
şi vicepreşedintele instituţiei, Marian Vasile, au primit în 
18 septembrie  vizita unei delegaţii franceze reprezen-
tând Consiliul General Rhone. Oaspeţi au fost cei doi 
vicepreşedinţi, Olivier Desmules şi Alain Jeannot şi di-
rectorul şi directorul adjunct ai Direcţiei pentru Protec-
ţia Copilului din Rhone, Danielle Chuzeville şi Isabelle 
Dorliat.

Între Consiliul Judeţean Timiş şi Consiliul General 
Rhone există semnat un protocol de colaborare încă din 
1997, care a fost reînnoit în 2004 şi ulterior în 2009. Te-
matica acestei întrevederi a constituit-o tocmai această 
convenţie de parteneriat, care are mai multe axe, dintre 
care principale sunt domeniul social, cultural şi educaţi-
onal. În acest context, preşedintele Titu Bojin a subliniat 

dorinţa de continuare a relaţiilor de parteneriat: „Sunt 
convins că putem continua aceste relaţii benefice am-
belor comunităţi pe care le reprezentăm. Sper totodată 
că vom putea întări şi dezvolta activităţile desfăşurate în 
comun până în prezent”, a spus Titu Bojin.

Au fost trecute în revistă principalele acţiuni realizate 
în Timiş datorită acestei cooperări, şi anume: casa pentru 
copii de la Recaş; cele două case care au fost construite şi 

cu fonduri franceze la lugoj, destinate tinerilor 
peste 18 ani, care sunt nevoiţi să părăsească sis-
temul tradiţional de protecţie socială; favorizarea 
schimburilor economice; schimburile culturale şi 
educaţionale. S-a stabilit, de asemenea, oportu-
nitatea reînnoirii până în 2015 a parteneriatului 
care ar urma să expire până la finalul acestui an. 
În acest sens, în perioada următoare va fi reali-
zată o evaluare a acţiunilor derulate până în pre-
zent şi stabilirea priorităţilor pentru viitor. Pre-
şedintelui Titu Bojin şi vicepreşedintelui Marian 
Vasile le-a fost lansată invitaţia de a efectua o 
vizită la lyon, care ar urma să aibă loc la începu-
tul anului 2013. 

Delegaţia din Franţa a sosit în Timiş în 
data de 16 septembrie, în programul oficialilor francezi 
au fost incluse vizite la centrele de copii de la Recaş şi 
lugoj, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului, la liceul Brediceanu din lugoj, 
liceul Sportiv Banatul din Timişoara şi la Centrul Cul-
tural Francez din Timişoara. 

Jana LAVRITS

În cursul verii a acestui an a avut loc in-
augurarea traseelor turistice realizate în ca-
drul proiectului intitulat „Ecoturul Mureşu-
lui inferior între Periam Port şi Makó”, ID 
huro/0901/268/2.1.3. finanţat prin Programul 
de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Româ-
nia 2007-2013, şi implementat de către Primăria 
Oraşului Makó, în calitate de partener lider, în 
parteneriat cu Primăria Comunei Periam. 

În cadrul proiectului au fost marcate trasee 
tematice pentru biciclete, drumeţii şi pe apă, 
de-a lungul Mureşului, între localităţile Periam 
din România şi Makó din Ungaria. Încadrân-
du-se în obiectivul general al Programului, de a 
apropia actori economici, persoane şi comunităţi 
cu scopul de a exploata mai eficient oportuni-
tăţile oferite de dezvoltarea comună a zonei de 
frontieră, proiectul a avut ca scop realizarea unui 
obiectiv eco-turistic important pentru zona de 

graniţă româno-maghiară, de-a lungul unei por-
ţiuni a râului Mureş între cele două localităţi be-
neficiare, care prin specificul său să contribuie nu 
numai la protejarea mediului, ci şi la dezvoltarea 
interesului practicării sportului în mijlocul na-
turii, depăşind graniţele fizice şi culturale. Prin 
intermediul traseelor astfel create monumente-
le naturale, culturale şi istorice ale regiunii vor 
fi mai bine cunoscute de către turişti de toate 
vârstele. 

Traseele pe uscat, de-a lungul digurilor de 
protecţie împotriva inundaţiilor, oferă amatori-
lor de turism cu bicicleta sau pe jos, posibilitatea 
observării şi studierii faunei locale (peste 200 de 
specii de păsări, marea lor majoritate protejate: 
acvila ţipătoare mică, dumbrăveanca, raţa cârâi-
toare mică, barza neagră, stârcul cenuşiu, egreta 
mică, lăstunul de mal, ciocârlia, codalb, sturzul 
cântător etc., cerbul, mistreţul, iepurele de câmp, 

reptile, etc.), cât şi a florei spontane cu peste 
1000 de specii şi subspecii lemnoase şi ierboase. 

Pentru traseele pe uscat sunt asigurate bici-
clete pentru adulţi şi copii şi echipament de pro-
tecţie corespunzător.

În cazul turelor de mai multe zile se asigură 
corturi care se pot monta în zonele plane aflate 
pe traseul dintre Periam Port şi Makó.

Traseele acvatice se parcurg cu canoe, având 
ca punct de plecare zona de agrement Periam 
Port, judeţul Timiş, cel mai îndepărtat punct al 
traseului fiind Makó, Ungaria. De-a lungul tra-
seului se pot observa malurile neatinse, insulele 
declarate rezervaţii naturale şi plajele de nisip, 
precum şi flora şi fauna specifică apelor curgă-
toare.

În cadrul proiectului au fost achiziţionate 
echipamentele care vor deservi traseele eco-
turistice. Astfel, pentru traseul acvatic au fost 

achiziţionate 8 canoe a câte 4 locuri fiecare, cu 
accesorii şi echipament de transport, depozitare 
şi siguranţă. 

Traseul pe uscat, care urmăreşte coama di-
gului de protecţie a râului Mureş cu traversarea 
acestuia cu bacul din Igriş şi continuarea traseu-
lui până la vama Nădlac, finalizându-se la Makó, 
se poate realiza cu cele 30 de biciclete (20 pen-
tru adulţi şi 10 pentru copii) complet utilate cu 
accesorii şi echipament de siguranţă, sau pe jos, 
pentru iubitorii de drumeţii.

Cele două tipuri de trasee se vor putea par-
curge în ture organizate de 1 sau 2 zile, în funcţie 
de gradul de dificultate. În cadrul turelor de 2 
zile, pentru înnoptare se vor putea utiliza cele 11 
corturi cu 3 locuri care au fost achiziţionate în 
cadrul proiectului.

M.C.

Parteneriat C.j. timiȘ-C.G. rHÔne

ecotur pe mureşul inferior

Israelul a fost recunoscut pe plan 
internațional de-a lungul anilor, în 
special, pentru realizările sale extra-
ordinare în agricultură şi agroteh-
nologie irigare, energie solară şi în 
multe industrii hi-tech.

Bazat pe un sector de cercetare 
şi dezvoltare foarte puternic, chiar 
şi în industriile tradiţionale, Israelul 
de azi nu este doar țara unde curge 
lapte şi miere, dar, de asemenea, este 
un teren propice dezvoltării hi-te-
ch, inclusiv al domeniului software, 
comunicaţii, biotehnologie, produse 
farmaceutice şi nano-tehnologie.

Judeţul Timiş ar putea beneficia 
din experienţa Israelului în domenii 
precum agricultura, tehnologia apei, 
IT, medical, energie alternativă (mai 
ales solară), securitate. Aceasta a fost 
concluzia vizitei pe care Excelenţa 
Sa Dan Ben-Eliezer, ambasadorul 
Extraordinar şi Plenipotenţiar al Is-
raelului în România, a efectuat-o la 
Consiliul Judeţean Timiş în data de 
19 septembrie a acestui an.

Ambsadorul Israelului în Româ-
nia a lansat cu această ocazie o invitaţie 
oamenilor de afaceri din judeţul Timiş 

să  viziteze ţara sa pentru a vedea la faţa 
locului ce tehnologii ar putea fi folosite 

în România. Mai ales o suită de expoziţii 
tematice, ca de exemplu:  AGRITECh 
(expoziţie bianuală de agricultură - în 
luna mai a acestui an a avut loc ultima 
ediţie). El a precizat că deşi mare parte 
a statului Israel este acoperită de deşert, 
statul pe care îl reprezintă în România 
este lider în domenii precum agricultura 
şi tehnologia apei şi conduce în domenii 
precum IT sau medical. „Am discutat 
posibilitatea unor vizite mutuale. Ar fi 
de folos ca reprezentanţi ai mediului de 
afaceri să viziteze Israelul ca să vadă ce 
tehnologii ar fi relevante pentru dezvol-
tarea judeţului Timiş”, a spus Excelenţa 
Sa Dan Ben-Eliezer.

Agneta KARDOS
Foto: Liviu GORDEA

Dan Ben-eliezer PrOPune fermierilOr 
timiȘeni teHnOlOGii aVanSate

Aflat la Timişoara, 
Excelența Sa Andreas Von 
Mettenheim, ambasadorul 
Republicii Federale Ger-
mania în România, s-a în-
tâlnit marți, 25 septembrie 
2012 la Palatul Adminstra-
tiv cu Titu Bojin, preşedin-
tele Consiliului Judeţean 
Timiş. Diplomatul german 
a declarat cu acest prilej că 
investitorii din țara sa doresc 
o dezvoltare a colaborării 
dintre oamenii de afaceri 
români şi germani, îndeo-
sebi în domeniul cercetării:  
„Partenerii români ar trebui 
să se străduiască mai mult 
să atragă investiţii care să nu 
fie o prelungire a celor exis-
tente, a unei forţei de mun-
că ieftine, ci să mizeze pe o 

sofisticare, pe ceva ce presu-
pune un nivel mai ridicat de 
cunoştinţe. Să se treacă de la 
automotive, de exemplu, la 
cercetare.

Preşedintele  C.J. Timiş 
Titu Bojin a precizat cu pri-
lejul vizitei înaltului diplo-
mat german că îşi doreşte 
ca în județul Timiş, în vestul 
țării, să se intensifice relațiile 
cu partenerii din Germania.

Excelența Sa Andreas 
von Mettenheim, a oferit 
în cursul aceleiaşi zile Ordi-
nului de Merit al Republicii 
Federale Germania, Crucea 
de Merit Clasa I, domnului 
prof. univ. dr. ing. Radu Băn-
cilă de la Universitatea „Po-
litehnica” din Timişoara, iar 
seara, Excelența sa a vizionat 

la Teatrul German de Stat 
piesa de teatru  „Shaking 
Shakespeare” (o pastorală 
tragico-comico-istorică”, 
prelu crare de lia Bugnar 
după William Shakespeare, 
în regia lui Radu-Alexandru 
Nica). 

C.T.

ambasadorul Germaniei mizează 
pe cercetare

Ambasadorul Franţei în România, Excelenţa 
Sa Philippe Gustin, s-a  aflat la Timişoara joi, 27 
septembrie 2012.  Excelența sa a avut o întâlnire 
la Palatul Administativ cu Titu Bojin, preşedintele 
C.J. Timiş. 

la întâlnire au mai luat parte Dan Bedros, 
consulul onorific al Franţei la Timişoara, Philip-
pe Garcia, directorul misiunii economice UBI-
FRANCE, Stanislas Pierret, consilier de coope-
rare şi acţiune culturală şi director al Institutului 
Francez din România, Thierry Sete, directorul 
Institutului Francez din Timişoara şi Xavier Ma-
rette, stagiar Sciences Politiques la Ambasada 
Franţei.

Excelenţa Sa Philippe Gustin este la a doua 
vizită în Timişoara, de la preluarea funcţiei în urmă 
cu 7 luni. „Relaţiile dintre Franţa şi România sunt 
excelente şi datează de mult timp. S-au materiali-
zat şi în domeniul economic datorită prezenţei în 
România a întreprinderilor franceze care, în ciuda 
crizei economice nu au plecat de aici”, a precizat 
Philippe Gustin. la rândul său, preşedintele CJ 
Timiş a subliniat oportunitatea întăririi relaţiilor 

culturale, educaţionale şi 
economice, spre beneficiul 
ambelor părţi.

Un alt subiect dezbătut 
de cei doi a fost situaţia spa-
ţiului în care funcţionează Institutul Francez din 
Timişoara, care se află în prezent în proces de re-
trocedare. În acest context, Titu Bojin l-a asigurat 
pe domnul ambasador de disponibilitatea sa de a 
găsi, împreună cu primarul Timişoarei, o soluţie 
pentru ca acest institut să funcţioneze în continu-
are  în capitala Banatului. 

Pe lângă întâlnirile cu oficialităţile județene 
timişene, ambasadorul Franței la Bucureşti a par-
ticipat la Timişoara la o ceremonie specială:  a 
decorat  unsprezece  personalităţi cu înalte ordine 
ale statului francez. Printre cei onorați s-a numă-
rat şi Maria-Adriana hausvater, regizor şi director 
al Teatrului Naţional din Timişoara, care a fost  
numită Cavaleri al Ordinului «Arts et lettres». 
Ceremonia de decorare a avea loc  la Institutul 
Francez din Timişoara.

J.L.

„relațiile dintre franța şi românia 
sunt excelente”


