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Serbia a Semnat acordul pentru promovarea  
TURISTICă A RâULUI BEgA

„Doresc să susţin, 
prin toate mijloacele, 
agricultorii şi 
crescătorii de 
animale din 
comună”

„Marea Zeiţă Mamă”:  
unicat muzeistic  
în banat

premiile pro Sport 2012premiile pro cultura timi-
SienSiS - 2012 

GHIRODA

IECEA MARE

COMLOȘU MARE

FOENI

PERIAM PARȚA

JIMBOLIA

Proiectele 
în derulare, 
proiecte noi

„Sper ca 
în primăvară 
să putem da 
50 de locuri 
de case 
pentru tineri”
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„eu nu m-am plâns 
niciodată. 

M-am bucurat 
că am reuşit 

să fac ceva 
pentru oameni”

O echipă tânără, 
cu viziuni moderne,

în fruntea 
administraţiei 

din Jimbolia

„pentru anul 2013 
prognozăm 

un buget 
mai mare!”
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Proiecte ale judeţului Timiş 
în anul 2013 - Interviu cu președintele CJ Timiș, dl. Titu Bojin –
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Compartimentele de specialitate 
din aparatul propriu:

- în zilele lucrătoare, între orele 
10.00 – 14.00;

Registratura Consiliului Judeţean 
Timiş

- în zilele lucrătoare, între orele 
9.00 – 14.00;

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

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

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

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

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

R. H.

AUDIENŢE ŞI RELAŢII
cu publicul

A. COMISIA ECONOMICĂ

PREŞEDINTE: GheoRGhe BoloGa – USl (PNl)
SECRETAR: RoDICa RaDU – 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: IlIe BeRTea – PP-DD
SECRETAR: TRaIaN STaNCU – USl (PC)
MEMBRI:   SoRIN SUPURaN – USl (PNl), 

DoRel Demea – PP-DD, maRIUS 
maRTINeSCU – PDl

F. COMISIA PENTRU RELAŢII ŞI COOPERARE  
INTERNĂ ŞI ExTERNĂ:

PREŞEDINTE: alaIN RUS – PDl
SECRETAR: oaNa GaITa – PDl
MEMBRI:   FloRIaN zaNFIR – PP-DD, SoRIN 

CoCIoBea – PDl, mIhaI RITIvoIU 
– USl (PSD)
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„LUMEA CĂRŢII”
şi a periodicului „AGORA-şcoală şi

interculturalitate în DKMT”

la fiecare sfârşit de an vine mo-
mentul bilanţului şi al dorinţelor 
pentru următoa rea perioadă.

În ceea ce priveşte activitatea 
Biroului Teritorial Timişoara al 
instituţiei avocatul Poporului în 
2012, cele mai multe cazuri s-au 
referit la încălcări ale dreptului de 
proprietate privată, ale dreptului de 
petiţionare, ale dreptului la un nivel 
de trai decent, dreptul la muncă şi 
protecţia socială a muncii si dreptul 
persoanei vătămate de o autoritate 
publică. 

astfel, s-au prezentat în audien-
ţă la sediul Biroului Teritorial Ti-
mişoara, pe parcursul anului 2012, 
780 de persoane. Cu ocazia acestor 
audienţe au fost înregistrate petiţii 
prin care au fost sesizate încălcări 
ale drepturilor persoanelor fizice de 
către autorităţi ale administraţiei 
publice şi regii autonome sau, dacă 
problemele sesizate nu au fost de 
competenţa instituţiei noastre, pe-
tenţii au primit îndrumări necesare 
rezolvării problemelor ridicate. 

Începând cu acest an, au fost 
susţinute lunar audienţe şi în cele-
lalte două judeţe din raza de com-
petenţă a Biroului Teritorial Timi-
şoara, respectiv la arad şi Reşiţa, 
ceea ce a determinat înregistrarea 
unei creşteri semnificative a numă-
rului de petiţii din judeţele arad şi 
Caraş-Severin (115 petiţii în 2012, 
faţă de 29 petiţii în 2011). În viitor, 
în măsura în care volumul petiţiilor 
dintr-o anumită zonă va creşte, se 
vor acorda audienţe şi în alte oraşe, 
pentru un dialog nemijlocit cu cetă-
ţenii care vor să se adreseze institu-
ţiei avocatul Poporului.

Separat de audienţe, la dispece-
ratul Biroului Teritorial Timişoara 
persoanele fizice s-au adresat şi te-
lefonic la numărul 0256/220321, în 
special cei aflați la mari distanțe sau 

netransportabili, fiind recepționate 
549 apeluri telefonice. multe per-
soane au ales de asemenea să ne 
contacteze în scris sau pe adresa de 
mail a biroului avptimis@avp.ro

astfel pe parcursul anului 2012 
s-au înregistrat 265 de petiţii, din 
care 154 formulate de bărbaţi şi 111 
formulate de femei. În compara-
ţie cu anul trecut s-a înregistrat o 
creştere a numărului de petiţii cu 
aproximativ 5%, iar în 2013 se aş-
teaptă, de asemenea, un nivel ridicat 
al celor ce se vor adresa instituţiei 
avocatului Poporului.

Din totalul petiţiilor primite, 
161 de petiţii au fost reţinute spre 
soluţionare, ceea ce denotă o mai 
bună asimilare a acestei instituţii în 
rândul cetăţenilor, a atribuţiilor şi 
competenţelor avocatului Poporu-
lui în sfera relaţiilor cetăţean – in-
stituţii publice. Cu toate acestea, 
imposibilitatea instituţiei avocatul 
Poporului de a interveni în activi-
tatea judecătorească şi de a asista 
cetăţeanul în litigiile aflate pe ro-
lul instanțelor, a nemulțumit unele 
persoane care s-au adresat biroului 
nostru. Trebuie subliniat faptul că 
avocatul Poporului este o instituţie 
a medierii, a dialogului şi nu o insti-
tuţie care să aibă putere de coerciţie 
asupra instituţiilor publice.

De asemenea, din totalul dosa-
relor au fost soluţionate favorabil 55 
de dosare, restul primind răspuns 
negativ sau fiind în curs de soluţi-
onare.

În vederea îndeplinirii atri-
buţiilor constituţionale şi legale, 
avocatul Poporului poate demara 
anchete la sediul autorităţii publi-
ce reclamate pentru investigarea şi 
soluţionarea petiţiilor referitoare la 
încălcarea drepturilor şi libertăţi-
lor cetățeneşti de către autorităţile 
administraţiei publice. În decur-

sul anului 2012 au fost iniţiate trei 
anchete, respectiv la Penitenciarul 
Timişoara, Direcţia Financiar con-
tabilă – Serviciul pensii militare şi 
Primăria Cenei, jud. Timiş. În ul-
timele două cazuri s-au constatat 
grave neglijenţe din partea funcţio-
narilor publici, fiind dispuse măsuri 
de repunere a petenţilor în situaţia 
anterioară şi repararea pagubelor 
suferite, respectiv de sprijinire şi 
consiliere a acestora în rezolvarea 
problemelor lor.

De precizat că, în cazul petiţii-
lor privind ridicarea de excepţii de 
neconstituţionalitate a unor legi 
sau ordonanţe ale Guvernului sau 
iniţierea unui recurs în interesul le-
gii, competenţa este declinată către 
instituţia centrală a avocatului Po-
porului.

Ca drepturi constituţionale în-
călcate, cel mai des au fost reclamate 
încălcări ale dreptului la proprieta-
te privată (art. 44 din Constituţie), 
dreptului la un nivel de trai decent 
(art. 47), dreptului la muncă şi pro-
tecţiei sociale a muncii (art. 41), 
dreptului la petiţionare (art. 51) şi 
dreptului persoanei vătămate de o 
autoritate publică (art. 52). 

Pentru a veni în întâmpinarea 
tuturor problemelor legate de în-
călcarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăteanului de către autorităţi ale 
administraţiei publice sau regii au-
tonome, persoanele din judeţele Ti-
miş, arad şi Caraş-Severin se pot 
adresa la sediul din Timişoara, Bu-
levardul Revoluţiei din 1989, nr. 17, 
la telefon/fax 0256/220321 sau pe 
adresa de e-mail avptimis@avp.ro

Roxana Marcu
Expert coordonator

Biroul Teritorial Timişoara

Avocatul Poporului
Bilanţul anului 2012

„În valoare totală de 131 milioa-
ne lei, bugetul municipiului pe 2013 
este cel mai mare buget pentru inves-
tiţii pe care l-a avut Lugojul în ul-
timii 30-40 de ani şi reflectă efortul 
financiar pe care trebuie să-l facem 
pentru a finaliza o serie de obiective 
foarte importante pentru oraş, dar şi 
pentru a demara în acest an câteva 
obiective noi”, a declarat prima-
rul municipiului, Francisc Boldea. 
Conform acestuia, proiectele care 
se vor finaliza pe parcursul acestui 
an sunt: podul pietonal peste râul 
Timiş între Piaţa George Coşbuc 
şi cartierul ștrand; modernizarea 
ștrandului municipal; reabilitarea 
reţelelor de apă şi canalizare; se 
vor încheia şi lucrările la reţeaua de 
canalizare, iar pentru acest an sunt 
programate şi lucrări de introduce-
re a canalizării pe străzi care nu au 
beneficiat de această utilitate pu-
blică. Pe parcursul anului 2013 vor 
demara lucrările la: realizarea unui 
bazin acoperit în municipiu; mo-
dernizarea Pieţei agroalimentare 
„George Coşbuc”; branşamentele 
la reţeaua de apă în municipiul lu-
goj; amenajarea modernă a Cine-
matografului victoria; reabilitarea 
faţadelor din centrul istoric. 

În ceea ce priveşte acest proiect, 
lucrarea a fost împărţită în trei 
părţi. Pentru prima parte – care 
include clădiri situate pe străzile 
valeriu Branişte, andrei șaguna şi 
continuă la dreapta până la clădirea 
Poliţiei – a fost organizat deja con-
cursul de soluţii, fiind desemnată 
firma care va executa proiectul de 
sistematizare arhitecturală. După 
ce se finalizează proiectul de siste-
matizare arhitecturală se vor desfă-
şura lucrările propriu-zise de refa-
cere a faţadelor. municipalitatea îşi 
propune pentru acest an finalizarea 
lucrărilor pentru primul tronson 
urmând ca în anii 2014 şi 2015 să 
fie continuat proiectul pe celelalte 
două tronsoane.

În afară de sumele prevăzute 

în buget pentru acest an, 
municipalitatea speră să obţină 
sprijin de la Consiliul Judeţean. 
„Într-o discuţie cu preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş, Titu 
Bojin, am solicitat ajutor, după 

definitivarea bugetului naţional, 
pentru mai multe obiective cum ar 
fi: drumul Lugoj-Jabăr, drumul 
Hezeriş-Centura ocolitoare - drumul 
rapid spre autostradă, asfaltarea a 
două drumuri săteşti din Măguri, 
asfaltarea străzii principale din 
Tapia. Am mai solicitat cedarea fostei 
cazărmi pentru ca în Consiliul Local 
să-i stabilim o destinaţie, probabil 
tot în domeniul educaţiei, şi am adus 
în discuţie şi clădirile abandonate de 
pe strada Viorelelor”, a mai precizat 
edilul şef. Se caută resurse financia-
re pentru finalizarea a patru obiec-
tive de investiţii foarte importan-
te pentru cetăţenii municipiului 
lugoj, şi anume: 6,7 milioane lei 
pentru branşarea gratuită a caselor 
şi blocurilor la noua magistrală de 
apă a oraşului; 2,25 milioane lei 
pentru a asigura toată finanţarea 
lucrărilor de modernizare a Pie-
ţei „George Coşbuc”; 9 milioane 
lei pentru reabilitarea drumurilor 
asfaltate, balastate şi pietruite din 
oraş (40 străzi); 4,5 milioane lei 
pentru izolarea termică a blocurilor 
din municipiul lugoj. Restul su-
melor pentru aceste investiţii sunt 
deja prevăzute în bugetul local.

P.L.

Investiţii masive pentru Lugoj



3
ianuarie-februarie 2013 CJTIMIŞ

AGENDĂ

–  Domnule preşedinte, ați avut, recent, discuții cu ministrul Apărării, 
Mircea Duşa, legate de unele spații care ar fi utile pentru sistemul sa-
nitar  județean. Despre ce este vorba?

– există posibilitatea ca, împreună cu ministerul apărării, să găsim 
o formulă, un protocol prin care să putem intra în colaborare cu Spitalul 
militar. această problemă am discutat-o  cu ministrul apărării. În prin-
cipiu, cei de la minister sunt de acord să găsim for-
mule de colaborare cu unul dintre spitalele noastre, 
municipal sau Județean. și atunci ne putem gândi 
să facem definitiv maternitatea în Spitalul militar.  
Nu vom ridica neapărat o clădire nouă, dacă vom 
considera că putem prelua în mod special clădirea 
Spitalului militar din Timişoara.

 
–  Ce planuri aveți pentru Parcul Industrial şi 

Tehnologic în 2013?
– vrem să reactivăm Parcul Tehnologic pentru 

perioada următoare. vom decide ce înseamnă vii-
torul Parcului Tehnologic şi Industrial Timişoara 
şi ce vrem să facem cu acel spaţiu care ar trebui să 
fie mult mai eficient, să aducă profit, nu rezilieri 
de contracte şi litigii. avem în vedere pentru  anul 
2013 situațiile  de la Bastion şi de la PITT, unde va 
trebui să găsim variante ca să atragem investitori, 
să se facă ceva temeinic acolo. În această idee, în 
şedința CJT din 30.I.2013, am adoptat o hotărâre 
care are drept scop constituirea unei comisii spe-
ciale care va analiza situația contractelor încheiate cu beneficiarii din 
cadrul Bastionului „Therezia” Timişoara şi Parcului Industrial şi Teh-
nologic Timişoara. această comisie va identifica soluțiile pentru efi-
cientizarea activității de administrare şi va aviza proiectele de hotărâri 
propuse plenului CJ Timiş.

–  Au apărut discuții foarte ample legate de Casa Mühle din Timişoara. 
Autoritățile  municipale spun că revine în sarcina CJ Timiş să ceară 
exproprierea casei-monument. Ce decizie s-a luat la nivelul Consiliu-
lui Județean?

– Se va con sti tui o comisie la nivelul Consiliului Jude ţean Timiş, 
pentru a face o verifi care asu pra modului în care s-a derulat miş carea: 
legal sau ilegal, cu observa ţiile necesare pentru Casa mühle, ast fel încât 
să avem convin gerea că tot ceea ce s-a întâmplat acolo s-a desfă şurat co-
rect.  Trebuie să verificăm ceea ce se întâm plă acolo, ca să putem aduce 
puţină lu mină, atât cât se mai poate.

–  Există un plan mai vechi de lărgire la patru benzi a drumului județean 
care face legătura între Timişoara şi comuna Giroc. La fel, există un 
proiect pentru drumul spre Moşnița. Le vom vedea realizate în acest 
an? 

– Până la sfârşitul anului 2013 vom avea patru benzi la ieşirea spre 
Giroc. avem discuţii avansate pentru tronsonul moşniţa. În cazul 
drumului spre moşniţa se doreşte şi prelungirea liniei de tramvai spre 
această localitate şi chiar construirea unui depou de tramvaie în zonă, 
care să-l înlocuiască pe cel de pe bulevardul Take Ionescu. În cazul ie-
şirii spre Giroc este vorba de o porţiune de 2,3 kilometri. Contractul a 
fost încheiat în luna decembrie 2012, iar lucrările vor începe în momen-

tul în care condiţiile meteo vor permite (cel mai probabil, în luna aprilie 
2013). Durata de execuţie este de 10 luni. valoarea contractului este de 
circa 16 milioane lei, inclusiv Tva.

–  Ați anunțat că operatorii din județ care nu duc gunoiul adunat de prin 
sate către deponeul din Ghizela vor fi amendați sau chiar opriți din ac-

tivitate. Din ce cauză s-a ajuns la această avertizare?
– amenzile vor fi suficient de mari şi chiar 

autorizațiile de funcționare vor fi ridicate la cei care 
nu respectă această regulă. la finalul anului trecut, 
deponeul de la Ghizela funcționa la doar 20-25 % 
din capacitate. motivul a fost că nu erau încă în-
chise cele 6 gropi de gunoi care funcționau în județ. 
acum s-au încheiat şi licitațiile pentru închiderea 
lor şi – împreună cu agenția de mediu, cu apele 
Române – am făcut demersurile pentru ca deşeurile 
să fie transportate de acum la Ghizela şi să nu mai 
fie folosite deponeele de la Parța, Buziaş, lugoj, 
Jimbolia, Sânnicolau mare şi Făget. Cei care nu 
vor respecta acest lucru vor fi sancționați, pentru a-i 
face să înțeleagă ce se întâmplă în acest domeniu. 
Sperăm ca aceste măsuri să ducă la folosirea 100% 
a deponeului.

–  Activitatea în euroregiuni şi-a pierdut din su-
flu în ultimii ani. Aveți în vedere o revigorare 
a relațiilor?

– Cred că va trebui să relansăm activitatea în DKmT, pentru că 
putem realiza în continuare proiecte deosebite împreună cu ţările din 
euroregiune. În special cu Serbia, care e în pregătirile de preaderare şi 
ştiu că sunt fonduri care se pot accesa şi putem face proiecte frumoase 
împreună. 

–  O prioritate pentru Consiliul Județean Timiş sunt şi zonele turistice: 
stațiunile balneare, Lacul Surduc, bisericile din lemn. Ce planuri aveți 
pentru aceste obiective în 2013?

– avem în vedere lacul Surduc, staţiunea balneară Buziaş, Băile 
Călacea şi bisericile de lemn din zona Făgetului. I-am vorbit doamnei 
ministru delegat maria Grapini despre acestea şi vrem să materializăm 
proiectele, pentru a le putea introduce în circuitul turistic internaţional 
şi să le exploatăm ca atare. Pentru Buziaş vrem să obţinem finanţare şi 
să refacem tot ceea ce înseamnă staţiunea din punct de vedere turistic: 
parcul, clădirile, colonadele. Staţiunea Băile Călacea este privatizată, 
într-un fel, dar vrem să vedem dacă putem interveni cu sprijin în zonă, 
pentru a o revitaliza. În ceea ce priveşte bisericile, pentru acest an am 
vrea să putem reabilita cinci din salba celor douăsprezece biserici de 
lemn din zona Făgetului. alături de staţiunile balneare Buziaş şi Căla-
cea şi de lacul Surduc, zona Făgetului sunt principalele noastre obiec-
tive pe care trebuie să le introducem în circuitul turistic euroregional. 
lacul Surduc ar trebui să fie una dintre piesele noastre de bază, pentru a 
atrage turiştii. a fost dat uitării, în ultimii ani. este singura zonă de care 
ne putem agăţa din punct de vedere turistic. Un turism care să fie cât se 
poate de aproape de necesităţile unei lumi moderne. 

A consemnat Alina Sabou

Proiecte ale judeţului Timiş în anul 2013
Interviu cu președintele CJ Timiș, dl. Titu Bojin 

Consiliul Judeţean Timiş şi-a 
reîntregit echipa cu doi noi consili-
eri, începând de la finele lunii ianu-

arie. Rodica-marina Radu (PSD) şi 
Dorel Demea (PP-DD) au devenit 
consilieri judeţeni în locul lui Cătă-
lin Tiuch şi adrian Diaconu, care 
au devenit membri ai Parlamentu-
lui României. În cadrul şedinţei de 
plen, doi reprezentanți ai celor două 
partide au preluat funcția de consi-
lier județean. Rodica marina Radu 
ocupă scaunul de ales al județului 
şi se alătură colegilor ei din cadrul 
USl, Dorel Demea reîntregind 
echipa Partidului Poporului-Dan 
Diaconescu din cadrul Consiliul 
Judeţean Timiş. Rodica Radu va 
activa în comisia economică a Con-
siliului Județean Timiş, pe funcţia 
de secretar, iar Dorel Demea va fi 

membru în comisia de administra-
ţie publică locală.

A.S.

la 11 decembrie 2012 a avut loc 
şedinţa de constituire a autorităţii 
Teritoriale de ordine Publică Ti-
miş, şedinţă deschisă de preşedinte-

le CJT, Titu Bojin. Cu acest prilej, 
vicepreşedintele C.J. Timiş Călin 
Dobra a fot desemnat preşedinte al 
aToP. această structură funcţio-
nează în cadrul a trei comisii cu atri-

buţii în domeniile următoare: situa-
ţii de urgenţă; drepturile omului şi 
consultanţă; planificare şi evaluarea 
indicatorilor de performanţă. Din 

autoritate mai fac par-
te marcel mihoc, Traian 
Stancu, liviu Borha, Paul 
moldovan şi Ilie Bertea 
(consilieri judeţeni), So-
rin muntean (şeful In-
spectoratului Judeţean de 
Poliţie Timiş), Gheorghe 
moldovan (reprezentan-
tul Corpului Naţional al 
Poliţiştilor), subprefectul 

liliana oneţ şi trei reprezentanţi ai 
comunităţii: Ilie Borţun, viorel Bota 
şi Dumitru Dinulescu.

J.L.

Ședinţa ordinară 
a C.J. Timiş

În 30 ianuarie 2013 s-a desfăşurat şe-
dinţa ordinară a Consiliul Judeţean Timiş, 
ocazie cu care au fost aprobate următoarele 
documente: 

1. hotărârea privind constatarea înce-
tării de drept a mandatului unor consilieri 
judeţeni.

2. hotărârea privind validarea manda-
telor unor consilieri judeţeni şi modificarea 
componenţei unor comisii de specialitate. 
3. hotărârea privind aprobarea Planului 
de ocupare a funcţiilor publice al Camerei 
agricole a judeţului Timiş pe anul 2013.

4. hotărârea privind numirea temporară 
a D-nei anciu aurelia în funcţia de Direc-
tor general al Direcţiei Generale de asis-
tenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş. 

5. hotărârea privind desemnarea re-
prezentantului Consiliului judeţean Timiş 
în cadrul Comisiei de acreditare a Furni-
zorilor de Servicii Sociale Timiş. 6. hotă-
rârea privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului judeţean Timiş în Consiliul de 
administraţie al Casei Judeţene de asigu-
rări de Sănătate Timiş. 7. hotărârea privind 
declararea utilităţii publice a străzii eduard 
Pamfil, Timişoara. 8. hotărârea privind pre-
lungirea contractelor de închiriere a unor 
spaţii din imobilul situat în municipiul lu-
goj, str. Timişorii nr. 27 – 33. 9. hotărârea 
privind aprobarea prelungirii contractului 
de închiriere încheiat cu Institutul Francez 
– Timişoara. 10. hotărârea privind apro-
barea atribuirii licenţelor de traseu pentru 
efectuarea transportului public de persoane 
prin curse regulate speciale unor operatori 
de transport rutier. 11. hotărârea privind 
retragerea folosinţei unor autovehicule în 
vederea transferului fără plată. 12. hotărâ-
rea privind aprobarea tarifelor pentru ser-
viciile specifice realizate de Camera agri-
colă a Judeţului Timiş în anul fiscal 2013. 
13. hotărârea privind aprobarea proiectului 
bugetului rectificat al judeţului Timiş şi a 
bugetelor rectificate ale unor instituţii şi 
servicii publice pe anul 2012.

De asemenea, proiectul de hotărâre pri-
vind aprobarea concesionării unor terenuri 
din perimetrul P.I.T.T şi a documentaţiei 
aferente a fost amânat pentru viitoarea şe-
dinţă ordinară a CJ Timiş. 

J.L.

Doi noi consilieri judeţeniconStituire atop
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Intr-o perioadă în care medicina şi-a adjudecat suc-
cese nesperate în controlul patologiei umane, reclamând 
însă resurse bugetare copleşitoare, adesea prohibitive, 
este firească intensificarea preocupărilor şi demersurilor 
profilactice. este de largă accepțiune  constatarea de eco-
nomie medicală, ca totdeauna, indiferent de costurile ei, 
medicina preventivă este mai avantajoasă şi cost eficientă 
decât cea curativă.

Pe aceste coordonate s-a  plasat şi proiectul Scree-
ningul bolilor metabolice la nou-născut și diagnosti-
cul molecular al bolilor cu transmitere ereditară: re-
alizarea infrastructurii și colaborării euro-regionale 
(SCREENGEN). Cross-border cooperation – Hun-
gary-Romania (2011-2013), desfăşurat sub motto-ul 
„Două țări, un scop, succes comun!”. Inițiat în mai 2011 
şi finalizat în ianuarie 2013 a fost un proiect extrem de 
generos, atât sub raportul finanțării sale realizate din 
Fondul european de Dezvoltare Regională, cât şi al 
obiectivelor, pe care şi le-a propus şi pe care a reuşit să 

le atingă. Construit pe o cooperare transfrontalieră de 
excepție  a trei centre: Universitatea de medicină-Cli-
nica de Pediatrie Szeged (partener leader), Universitatea 
de medicină vasile Goldiş - arad şi Spitalul Clinic de 
Urgență pentru Copii louis Țurcanu - Timişoara,  be-
neficiind de o finanțare de 1.933.810 euro, proiectul a 
reuşit să dezvolte o bază comună extrem de valoroasă, 
cu preocupări complementare de medicină preventivă, 
predictivă.

astfel, în Timişoara  (manager de proiect - dr. ovi-
diu adam) au fost create premizele de echipamente şi 
infrastructură şi demarate două activități performante, 
imperios necesare pentru practica clinică şi pentru cer-
cetarea medicală:

- lărgirea screeningului metabolic neonatal cu testa-
rea pentru  două afecțiuni (ga-lactozemie şi deficitul de 
21 hidroxilază)(coordonator Conf . dr. o.mărginean) şi

- explorarea genotipului molecular pentru hemofi-
lie, (Coordonator Prof. dr. m. șerban) două activități ce 
vizează prevenția primară (diagnosticul prenatal al he-
mofiliei, identificarea purtătoarelor genelor de hemofilie 
şi sfatul genetic adaptat) şi profilaxia secundară a mani-
festărilor, ce pot fi devastatoare pentru toate aceste trei 
boli. o atitudine medicală dietetică sau după caz me-
dicamentoasă,  personalizată şi adaptată la constelațiile 
metabolice, respectiv genetice constatate, va duce la 
prevenirea instalării consecințelor clinice ale bolii cu 
impact negativ asupra calității şi speranței de viață a ce-
lor afectați, precum şi la evitarea costurilor indirecte ale 
bolilor menționate, legate de statutul de bolnavi cronici, 
cu invaliditate şi handicap, incapabili de o inserție socio-
profesională.

Pe lângă avantajele profesionale imense ce au fost ge-
nerate proiectul, de fapt evidențiat în rândul proiectelor 
desfăşurate în spațiul DKmT, a reuşit să construiască un 
pod peste graniță, de colaborare colegială şi prietenie, ce 
va dăinui cu certitudine, benefică pentru asistența me-
dicală şi pentru cercetare, dar şi pentru atmosfera con-
structivă din această euro-regiune.

Un cuvânt special de mulțumire se cuvine să fie 
adresat  partenerului leader (condus de prof. Dr. S. Turi) 
şi forurilor administrative BReCo şi vaTI pentru 
înțelegerea şi suportul constant ce ni le-au dat.

Prof. Dr. Margit Şerban
Conf. Dr. Otilia Mărginean

COORDONATORI

la iniţiativa DGaSPC Timiş, 
instituţia noastră a fost inclusă în 
rândul unităţilor în care se derulează 
campania F.o.C. – Flăcările omoa-
ră Copii, iniţiată de Inspectoratul 
General pentru Situaţii de Urgenţă. 
Doi  reprezentanţi ai ISU Banat au 
venit la sfârşitul anului trecut la se-
diul DGaSPC Timiş şi le-au vorbit 
asistenţilor maternali despre obiec-
tivele campaniei, le-au prezentat re-
comandări pentru siguranţa copiilor, 
precum şi recomandări pentru ex-
ploatarea în siguranţă a instalaţiilor 
electrice, de gaze şi de încălzire. 

la întâlnirea cu reprezentanţii 
ISU Banat au fost prezenţi aproxi-
mativ 150 de asistenţi maternali pro-
fesionişti, precum şi asistenţii sociali 
care lucrează în cadrul Serviciului de 
evaluare şi monitorizare asistenţi 
maternali Profesionişti, care, ulte-
rior, au diseminat şi altor asistenţi 
maternali informaţiile şi materialele 
promoţionale primite.

Dat fiind interesul arătat de asis-
tenţii maternali acestei acţiuni, dar 

mai ales datorită importanţei acestor 
iniţiative care au rol de a informa 
şi a preveni unele evenimente gra-
ve, DGaSPC Timiş şi ISU Banat 
au organizat o întâlnire similară şi 
la lugoj, in a doua jumătate a lunii 
ianuarie 2013, publicul ţintă fiind, 
de această dată, asistenţii maternali 
din lugoj şi din satele limitrofe. De 
această dată, la întâlnire au fost pre-

zenţi aproximativ 200 de asistenţi 
maternali profesionişti şi angajaţi 
ai centrelor de protecţia copilului. 
acestora le-au fost prezentate infor-
maţii legate de campaniile F.o.C. – 
Flăcările omoară Copii şi R.I.S.C. 
– Renunţă. Improvizaţiile sunt ca-
tastrofale.

Smaranda MARCU

campanii de prevenire în rândul 
asistenţilor maternali profesioniştiDirecţia Generală de asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Timiş  
organizează în acest an, un nou curs 
de formare a asistenţilor maternali 
profesionişti. Înscrierile la acest curs 
vor avea loc la sediul DGaSPC Ti-
miş (Piaţa Regina maria nr. 3, Timi-
şoara), în perioada 4 – 28 februarie 
2013. Cursul se va derula în perioada 
1 aprilie – 1 mai 2013, după ce va avea 
loc evaluarea iniţială a solicitanţilor. 
Prin intermediul acestui curs, ne pro-
punem să formăm asistenţi maternali 
profesionişti care vor primi în plasa-
ment în special copii cu vârsta între 0 
şi 2 ani, pentru care s-a luat o măsură  
în regim de urgenţă. este vorba în 
principiu despre copii părăsiţi în spi-
tale şi maternităţi şi despre copiii mici 
abuzaţi sau neglijaţi de părinţi.

Cursul este gratuit, iar persoane-
le care doresc să îl urmeze trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: să 
aibă capacitate deplină de exerciţiu; să 
prezinte garanţii morale şi materiale 
pentru îndeplinirea corectă a obliga-
ţiilor ce le revin referitoare la creşte-

rea, îngrijirea şi educarea copiilor pe 
care îi vor primi în plasament; să aibă 
în folosinţă o locuinţă care să acope-
re necesităţile de preparare a hranei, 
igienă, educaţie şi odihnă ale utiliza-
torilor săi, inclusiv pe cele ale copiilor 
care urmează a fi primiţi în plasament. 
Conform legii, nu vor putea deveni 
asistenţi maternali profesionişti per-
soanele care: au suferit o condamnare 
prin hotărâre judecătorească rămasă 
definitivă, pentru săvârşirea cu inten-
ţie a unei infracţiuni; au fost decăzuţi 
din drepturile părinteşti, sau al căror 
copil a fost declarat abandonat prin 
hotărâre judecătorească rămasă de-
finitivă; suferă de boli cronice trans-
misibile şi boli psihice.  În județul 
Timiş există în prezent  604 asistenți 
maternali în județ, care îngrijesc 

1.103 copii. Cei mai 
mulți asistenți mater-
nali sunt în Timişoara, 
unde sunt în plasament 
143 de minori. Urmează 
apoi localitatea murani, 
unde cei 58 de asistenți 
îngrijesc 121 de copii. 
la lugoj sunt 51 de 
asistenți maternali care 
se ocupă de 73 de copii.

Înainte de a putea 
urma cursul de asistent 
maternal, fiecare doritor 
va fi testat. anul trecut, 
la un curs similar, „băta-
ia” a fost de cinci persoa-
ne pe un loc.

mai multe informaţii privind or-
ganizarea acestui curs, precum şi for-
mularele de înscriere, pot fi obţinute 
la DGaSPC Timiş – telefon 0256-
490281, 494030, interioare 54 şi 45.

Smaranda MARCU

Un nou curs 
pentru asistenţi maternali 

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii  „Louis Țurcanu”  Timişoara

Preocupări şi demersuri profilactice

Patologia şoldului la copil va 
putea fi depistată din faza incipi-
entă la Spitalul de Copii „louis 
ţurcanu” din Timişoara datorită 
unui ecograf de înaltă performan-
ţă şi a unui sistem de artroscopie 
care au fost achiziţionate de spital 
în cadrul unui proiect. „Cu ajutorul 
ecografului, noi căutăm o predis-
poziţie, iar dacă ea este depistată, 
copilul va fi supravegheat cu aten-
ţie şi tratat, pentru a nu evolua spre 
o afecţiune care să necesite opera-
ţie. Datorită noilor aparate achi-
ziţionate prin acest proiect, testul 
este gratuit şi poate fi solicitat şi de 
către mame, imediat după naştere”, 
a declarat dr. Călin Popoiu, mana-
gerul de proiect.

Proiectul intitulat „Strategie 
comună pentru prevenirea şi trata-
mentul patologiei şoldului la copil 
în zona transfrontalieră Ungaria-
România” a fost iniţiat de Spitalul 
Clinic de Urgenţă pentru Copii 
din Timişoara alături de partenerul 
ungar, Universitatea din Szeged, 
şi avea ca obiectiv realizarea unei 

cooperări între două dintre prin-
cipalele centre medicale cu profil 
pediatric din zona transfrontali-
eră România-Ungaria. Investiţia, 
cu o valoare totală de 200.000 de 
euro obţinuţi din finanţare eu-
ropeană, urma să fie împărţită în 
mod egal între cei doi parteneri. În 
Timişoara, banii au fost cheltuiţi 
pentru achiziţionarea şi instalarea 
unui ecograf de înaltă performanţă 
şi a unui sistem de artroscopie, care 
este al doilea aparat de acest tip din 
ţară, după cel instalat la Braşov. Cu 
ajutorul aparaturii achiziţionate 
prin acest proiect, bebeluşii sunt 
supuşi unui test încă din primele 
zile de viaţă, aşa încât să poată fi 
descoperite eventualele probleme 
cât mai curând şi să fie remediate 
rapid. la finele lunii decembrie 
2012, după 10 luni de proiect, peste 
4.000 de nou-născuţi din Timişoa-
ra şi alţi 3.000 din Szeged fuseseră 
deja consultaţi în cadrul progra-
mului de screening pentru displa-
zie congenitală de şold.

A.P.

Ecograf pentru depistarea precoce 
a patologiei şoldului la copil
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După un an foarte bun, cu 6 
premiere şi un total de 178 de spec-
tacole care au atras peste 20.00 de 
spectatori, Teatrul „merlin” a înce-
put un şir nou de proiecte şi le con-
tinuă cu succes pe cele mai vechi.

Dintre proiectele cu vechime 
în agenda Culturală, „Împreună- 
Schimburi  culturale” se numără 
printre acțiunile de succes, colabo-
rarea cu teatrele de profil din eu-
ropa începând cu anul 1990. astfel, 
în zilele de 6, 7, 8 februarie, teatrul 
a jucat spectacolul Ariciul, regia 
artistică Dió zoltán, la Szekszard, 
Ungaria. Pentru ca să poată susține 
aceste reprezentații, şase la număr, 
actorii s-au pregătit încă din luna 
octombrie când, coordonați de ac-
tori de la Teatrul German de Stat 
Timişoara, au încercat şi au reuşit 
să-şi însuşească în mod corect tex-
tul. S-a optat pentru acest nou spec-
tacol cu premiera în 2012, în vari-
anta de limbă germană, deoarece 
acesta are toate ingredientele pen-
tru a plăcea copiilor, dar şi adulților 
deopotrivă, ariciul reprezentând cu 
mare succes Teatrul „merlin” şi la 
Festivalul Internațional „Gulliver” 
de la Galați.

Teatrul German din Ungaria  

(Deutsche Bühne Ungarn) urmea-
ză să prezinte micuților timişoreni 
Povești de buzunar, în şase spec-
tacole, mici bijuterii artistice. Co-
laborarea cu instituția culturală din 
Szekszard, Ungaria, este a treia în 
rândul colaborărilor cu această țară, 
după  Teatrul „Kövér Béla” din Sze-
ged şi Teatrul „ort-Iki” din Debre-
cen.

o frumoasă surpriză au pregă-
tit, la început de an, păpuşarii de la 
„merlin”. Un nou spectacol despre 
un magician uituc, Polterfurnicus, 
care în urma unei vrăji 
prost făcute dă viață unei 
păpuşi, care primeşte, în 
cele din urmă, numele 
Petrică. acesta  pleacă, 
îndemnat de magician, 
în căutarea Țării minu-
nilor, să-şi caute un rost. 
Spectacolul, distractiv şi 
educativ la modul ludic, 
pregăteşte copiii pentru 
şcoala care e adevărata Țară a mi-
nunilor unde locuieşte Nora, zâna 
cea bună şi (cu)minte. Până la găsi-
rea acesteia Petrică trece, însă, prin 
multe aventuri. 

Textul original a fost scris de 
Tiberiu Stoi încă din anul 1968 şi 

rescris pentru copiii năzdrăvani ai 
zilelor noastre cu mult drag, după o 
experiență de 30 de ani în teatrul de 
păpuşi. echipa artistică a spectaco-
lului Hocus-Pocus Polterfurnicus 
îi numără pe Tiberiu Stoi, creator al 
textului şi muzicii precum şi sem-
natarul regiei artistice, şi pe artistul 
plastic marina Nicolici, creatoarea 
scenografiei. Din distribuție fac 
parte Tiberiu Stoi, maria Gornic, 
laura miculescu şi melinda Feher 
Jutta. multe aplauze au primit cu 
toții în data de 14 februarie, la ora 

11, la Sala Burattino a teatrului din 
incinta Bastionului Therezia.

acesta este doar începutul no-
ului an la Teatrul„merlin” care pro-
mite multe surprize.

Daniela CREțU

În luna decembrie 2012, în 
Sala multifuncţională a Palatului 
administrativ, a avut loc festivi-
tatea de decernare a   premiilor 
Pro Cultura Timisiensis – seniori, 
manifestare ajunsă la cea de-a 
XI-a ediţie.  membrii Comisiei de 
selecţie au decis acordarea a   câte 
unei diplome de onoare, o plachetă 
şi 700 lei pentru întreaga activi-
tate desfăşurată şi merite deose-
bite în promovarea artei şi culturii 
timişene următorilor: Doru Iosif 
– actor, Ioan viorel Boldureanu – 

profesor universitar, Tiberiu Ceia 
– profesor, interpret de muzică 
populară, adrian Bejan – profesor 
universitar, manolita Dragomir – 
scriitoare, Nina Ceranu Chelariu 
– scriitoare, virginia Baz Baroiu 
– artist plastic, marcel Botscheller 
– coregraf, alexandru Nichişov – 

fagotist, michaela Grama Ştefan – 
solist liric, marilena Chirici – solist 
liric. 

Cu acel prilej a avut loc şi fes-
tivitatea decernării premiilor Pro 
Cultura Timisiensis  – certitudini, 
(ediţia a vIII-a). Premii au fost 
acordate următorilor: adriana 
maria hausvater – regizor, laura 
avarvari – actriţă, olga Török – 
actriţă, lucian vărşăndan – filolog, 
marian odangiu – scriitor, Dan 
Patacă – solist liric, Felicia ţonea 
– pianistă, hedy m-Kiss – expert 
restaurare textile, Silvia mermeze 
– manager cultural, Cătălina Cos-
tin – violonist, Cári Tibor – com-
pozitor, Kiss attila – actor, Tasnádi 
– Sáhy Noémi – actriţă, Sivia Trion 
Râncu – artist plastic, oana Bo-
log- Bleich – artist plastic. Fiecare 
a primit o plachetă, o diplomă de 
onoare şi 500 lei.

Răzvan HRENOSCHI

muzeul de artă Timişoara, împreună cu Institutul 
Cervantes din Bucureşti, academia Regală de arte Fru-
moase San Fernando – Calcografia Naţională din Spa-
nia şi Grupul via Rumania, organizează în perioada 2 
februarie – 31 martie a.c. expoziţia de gravură şi foto-
grafie de război Goya – Cronicarul tuturor războaie-
lor. Dezastrele și fotografia de război. evenimentul este 
organizat sub înaltul patronaj al ambasadei Spaniei în 
România.

   expoziţia prezintă 82 de gravuri din seria Dezas-
trele războiului   realizate de pictorul spaniol Francisco 
de Goya în perioada 1810-1820, ce ilustrează scene din 
timpul Războiului de independenţă spaniol. Juan Bordes, 
curatorul expoziţiei, a alăturat gravurilor o serie de foto-
grafii din timpul Războiului civil spaniol (1936-1939), 
realizate de fotoreporteri celebri precum Robert Capa, 
David Seymour, Gerda Tallo sau augustí Centelles. Dis-
cursul fotografilor se află astfel în dialog cu denunţul lui 
Goya, arătând ororile războiului indiferent de perioada 
în care se consumă. 

Gravurile sunt gupate pe şapte teme majore – fron-
tul, victimele, execuţiile, exodul şi jafurile, foametea, fe-
meile în război şi perioada de după război, aceasta din 
urmă temă constituindu-se o critică la adresa regimului 
absolutist instaurat de Ferdinand al vII-lea.

Gravurile din seria Dezastrelor, pe lângă incontesta-
bila valoare artistică şi tehnică, au o calitate de cronică 
fotografică, chiar titlurile unor planşe – Am văzut, Aşa 
s-a întâmplat – sugerând rolul de mărturie al lucrărilor. 
De altfel, tehnicile folosite de pictorul spaniol anticipea-
ză caracteristicile fotografiei de presă: evitarea compozi-
ţiilor complexe, surprinderea spontanului, prezenţa unor 

zone „moarte” menită să concentreze 
atenţia pe informaţia principală din 
imagine. 

Goya a început seria Dezastrelor 
în 1810, dar ultimele plăci au fost 
terminate spre 1820, timp în care a 
realizat mai multe planşe de probă 
şi a imprimat doar trei exemplare 
complete ale seriei, sub titlul Fatalele 
consecinţe ale sângerosului război cu 
Bonaparte în Spania. În 1862, aca-
demia de arte Frumoase San Fer-
nando a achiziţionat 80 de plăci gra-
vate din cadrul seriei, celelalte două 
fiind donate în 1870. Titlul Dezas-
trele războiului apare în prima ediţie 

publicată de Calcografia Naţională în 1863.  Până în 
prezent au fost imprimate şase tiraje ale seriei, iar primul 
tiraj complet, cu 82 de gravuri, a fost realizat în 1963.

Bogdan NĂDĂŞTEAN 

Primăria municipiului lugoj 
şi săptămânalul de limbă germa-
nă „Banater zeitung”  a organizat 
„Degustarea cârnaţilor bănăţeni” - 
„Worschkoschtprob”, sărbătoare cu 
o tradiţie de câteva decenii pentru 
minoritatea germană din Banat şi nu 
numai. evenimentul  a avut loc  joi, 
31 ianuarie, la Restaurantul Royal din 
municipiul lugoj. 

și la această ediţie a „Degustării 
Cârnaţilor Bănăţeni” au fost  două 
secţiuni de concurs: una pentru pro-
ducătorii privaţi (cârnaţi făcuţi în 
gospodărie pentru consumul propriu) 
şi una destinată firmelor producătoa-
re de mezeluri (cârnaţi produşi pen-
tru comerţ). Redacţia „Banater zei-
tung” a primit mostrele de cârnaţi cu 
maxim o săptămână înainte de eveni-
ment, respectiv la finele lunii ianuarie.

Intrarea la „Degustarea cârnaţilor 
bănăţeni” s-a făcut pe baza abona-
mentului la ziarul german „allgemei-
ne Deutsche zeitung / Banater zei-
tung” sau pe bază de invitaţie. ediţia 
precedentă a manifestării s-a desfăşu-
rat în oraşul Sânnicolau mare.

Suplimentul „Banater zeitung” 
(Bz) şi ziarul-gazdă „allgemeine 
Deutsche zeitung für Rumänien” 
(aDz) continuă o tradiţie veche de 

mai multe decenii, „Worschtkoscht-
prob´” - „Degustarea cârnaţilor”, 
iniţiată de către redactorii ziarului 
„Neue Banater zeitung” (NBz) sub 
conducerea redactorului-şef Nikola-
us Berwanger. „Worschtkoschtprob” 
a fost până în 1989 o manifestare 
privată, considerată  uşor subversi-
vă, desfăşurată în interiorul redac-
ţiei, unde cititorii din spaţiul rural 
bănăţean, mai ales, aduceau pentru 
degustare („juriul degustător” fiind 
redactorii) şi pentru „concurs” mostre 
ale cârnaţilor făcuţi în casă. ziua des-
făşurării evenimentului era publicată 
doar în NBz, fapt pentru care parti-
cipau doar cititori ai ziarului. Pentru 
ziar manifestarea era un bun prilej de 
strângere a relaţiilor dintre redactori 
şi cititori.

După Revoluție, cu 18 de ani în 
urmă, publicaţia „Banater zeitung” 
a decis să organizeze un eveniment 
public din festival  mizând în conti-
nuare pe pasiunea bănăţenilor pentru 
cârnaţi,  la fiecare ediţie au participat 
sute de prieteni ai ziarului.  Cu 13 ani 
în urmă, a fost permisă pentru prima 
dată  participarea la festival a  unor 
firme producătoare de mezeluri.

M.B.

goya – Cronicarul tuturor războaielor. 
Dezastrele şi fotografia de război.

premiile pro cultura 
timiSienSiS - 2012 

„DEgUSTAREA CâRNAŢILOR BăNăŢENI” 
LA LUgOJ

un nou an cu teatrul „merlin”
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muzeul Banatului din Timişoa-
ra găzduieşte un unicat muzeistic: 
Sanctuarul Neolitic de la Parţa. Des-
coperirea acestuia a avut loc în 1981, 
în cadrul săpăturilor arheologice din 
aşezarea de la Parţa, acolo unde există 
o important aşezare neolitică. În anul 
1983, regretatul arheolog Florin me-
deleţ a decis transferarea sanctuarului 
vechi de aproape 7000 de ani în mu-
zeu pentru a fi expus (montat aproa-
pe la scară, într-o sală din Castelul 
huniade). Sanctuarul estec conside-
rat de arheologi „una dintre cele mai 
frumoase realizări artistice şi arhitec-
tonice ale omului neolitic în evocarea 
cultului fertilităţii prin adorarea ma-
rii zeiţe mame şi a Taurului, ambe-
le simboluri ale fecundităţii şi vieţii, 
Taurul simbolizând forţa creatoare” 
(conform arheologului dr.  Florin 
Draşovean). acesta (director al mu-
zeului între anii 1996-2001) vede în 
sanctuarul de la Parţa „mai mult decât 
un simplu loc de cult”, atribuindu-i şi 

rolul de calendar pentru oamenii ne-
olitici, căci pe peretele vestic există un 
orificiu care lasă să pătrundă soarele 
în interiorul sanctuarului, pe capul de 
taur, de două ori pe an, la echinocţii, 
marcând, probabil, începutul şi sfâr-
şitul anului agricol. Pe acelaşi perete 
de vest, sub orificiu, sunt amplasate 
o cuvă din lut şi o râşniţă din piatră, 
ambele folosite la râşnitul ritual, pro-
babil primăvara, când se însămânţa 
ogorul, în dorinţa omului neolitic de 
a fertiliza sămânţa ce urmează să fie 
pusă în brazdă. Sanctuarul, complet 
restaurat, este realizat din lut şi nu-
iele. are o formă rectangulară, cu o 
lungime de 11,5 metri şi o lăţime de 
6 metri şi este format din camera al-
tarului, în care se află un soclu din lut 
cu o statuie monumentală dublă, cu 
două capete: unul de taur, celălalt de 
femeie, acoperit cu o mască ritualică.

Presa bănățeană consemna la 
acea dată importanța descoperirii de 
la Parța:  ”Unicat absolute în lume, 

sanctuarul este o dovadă a civilizației 
neolitice. el avea două încăperi cu 
podele suspendate: altarul – cu cele-
bra sculptură monumentală – şi odaia 
de vest. veneau aici să se închine zei-
lor, oameni din mai multe comunități 
mari şi mici, la ceremonii majore. 
existau drumuri şi legături de schimb 
comercial. Se exploata  piatra în locul 
pe care azi îl numim Budapesta şi aici, 
la Parța, se făceau unelte. la Parța 
s-au găsit tăvi special pentru coace-
rea lipiilor, pentru topirea grăsimilor, 
prăjirea ouălor şi tăvi special pentru 
coacerea peştilor.”

aflată la doar 16 kilometri de 
Timişoara, comuna Parța, aşezată pe 
malul râului Timiş, îşi poate revendi-
ca un loc important  pe harta turistică 
a județului Timiş, ca una dintre cele 
mai vechi şi mai bine păstrate aşezări 
neolitice din europa. Primarul mi-
hail Petricaş,  pe bunădreptate, vrea 
să profite de faima pe care a dat-o 
comunei sale Sanctuarul neolitic, re-

constituit de muzeografi în incinta 
muzeuluiBanatului din Timişoara: 
”Ne-am dori o sală de expoziție în 
care să se regăsească principalele 
descoperiri arheologice ale comunei 
Parța din perioada neolitică şi nu nu-
mai. am avea un asemenea loc unde 
să fie amplasată sala, una modernă, 
realizată din sticlă şi elemente me-
talice, uşor de ridicat. e vorba de un 
teren aflat în zona imediată a bisericii 
ortodoxe române din centrul comu-
nei. e un loc deosebit, unde se întâl-
nesc patru lăcaşuri de cult din Parța: 
biserica ordoxă sârbă, biserica orto-
doxă română, biserica romano-cato-
lică şi biserica reformată. Un spațiu 
spiritual deosebit. Sala de expoziții, 
mini-muzeul din sticlă ar completa 
fericit acest spațiu.

Un asemenea muzeu, constru-
it din sticlă şi elemente metalice 
funcționează în Germania. este 
vorba de muzeul Celto-Roman din 
manching, o comună din districtul 

Pfaffenhofen an der Ilm, regiune ad-
ministrativă din  Bavaria Superioară, 
landul Bavaria. Sigur, sala de expoziții 
(mini-muzeul) din Parța ar urma să 
aibă dimensiuni mai reduse (mu-
zeul de la manching are un  spațiu 
expozițional de peste 1300 de metri 
pătrați), aceasta şi în funcție de tere-
nul pus la dispoziție de primărie  pen-
tru un posibil muzeu al neoliticului 
bănățean, „la el acasă”.

D.B.

„MAREA ZEIŢă MAMă”: UNICAT MUZEISTIC ÎN BANAT

periam

PARŢA

–  Aţi câştigat după o competiţie dură man-
datul de primar în comuna Periam în iunie 
2012. Care au fost primele măsuri pe care 
le-aţi luat?

– aspectul cel mai important pe care am 
încercat să-l rezolv imediat după ce am fost in-
vestit în funcţia de primar al comunei a fost le-
gat de „moştenirea” lăsată de vechea conducere, 
o povară financiară care apăsa greu pe umerii 
primăriei, comunei. astfel, am iniţiat demer-
surile necesare şi am reuşit, cu sprijinul echipei 
USl, ca până în prezent să achit aproape în to-
talitate datoriile restante ale Primăriei Comu-
nei Periam. De asemenea, o altă măsură imedi-
ată la care am recurs, a fost anularea unor taxe 
aberante care erau percepute cetăţenilor dintre 
care aş aminti: taxa de 150 lei pentru dosarul 
de căsătorie, taxa de 50 lei pentru dovada care 
atestă înregistrarea actelor sau faptelor de stare 
civilă, taxa de 50 lei pentru livretele de fami-
lie, taxa de 130 lei pentru înscrierea schimbării 
numelui de familie şi/sau a prenumelui pe cale 
administrativă sau intervenite în străinătate, 
taxa de 100 lei pentru transcrierea certificate-
lor cetăţenilor români eliberate de autorităţi-
le străine în registrele de stare civilă române, 
taxa de 100 lei pentru eliberarea certificatelor 
de naştere, căsătorie, divorţ sau deces, taxa de 
100 lei pentru oficierea căsătoriilor în zilele 
de sâmbătă, duminică sau alte sărbători legale, 
taxa de 300 lei pentru eliberarea avizului ne-
cesar obţinerii licenţelor de traseu, taxa de 30 
lei/metru liniar în cazul racordării imobilelor 
la reţeaua de gaz şi taxa anuală de 100 lei/stâlp 
pentru stâlpii eNel.

–  Ce investiţii s-au făcut în această perioa-
dă, de la alegerile locale încoace, şi ce planuri 
aveţi pe termen scurt, în 2013, şi pe termen 
lung?

– De la alegerile locale şi până în prezent, 
cu toate ca aveam o situaţie financiară foarte 
delicată legată de plata unor arierate, am reu-
şit să finalizez o serie de investitiţii din care aş 
aminti doar cateva: am reuşit asfaltarea unui 
tronson de drum comunal în lungime de apro-

ximativ 1 km; am realizat construirea a 350 m 
de trotuare într-o zonă mărginaşă a localităţii; 
am efectuat aproximativ 40 de branşări la re-
ţeaua de apă a comunei; am realizat branşarea 
la reţelele de utilităţi a corpului nou de clădire 
al școlii cu clasele v-vIII, astfel încât peste 
200 de elevi îşi desfăşoară activitatea în pre-
zent în şcoala nouă; am finalizat acţiunea de 
intabulare a locurilor de casă din cartierul de 
romi. În momentul de faţă una din problemele 
majore cu care ne confruntăm noi, periamoşe-
nii, este starea jalnică a drumurilor comunale. 
În acest sens am demarat şi am obţinut inclu-
derea obiectivului de investiţii „modernizare 
drumuri de interes local în comuna Periam” 
în Programul aprobat prin h.G. nr.577/1997, 
prin acesta urmând a fi modernizate cca 9,5 
km drumuri comunale. De asemenea, am ob-
ţinut includerea în acelaşi program, a unei in-
vestiţii pentru execuţia reţelei de canalizare în 
toată localitatea.

Pe termen scurt şi mediu doresc să rea-
lizez reabilitarea şi modernizarea liceului 
Teoretic din localitate, precum şi a școlii cu 
clasele I-Iv. Dintre celelalte obiective pe care 
mi le-am propus a fi realizate pe termen scurt 
şi mediu aş mai enumera câteva: continuarea 
execuţiei de trotuare, punând accent pe zo-
nele situate la periferia localităţii, construirea 
unei capele moderne, modernizarea parcului 
din centrul comunei şi înfiinţarea unei perdele 
forestiere la marginea islazului comunal. Unul 
din obiectivele mele pe termen mediu şi lung 
este punerea în valoare a sondei de apă termală 
care există în localitate, în acest sens demarând 
discuţii pentru găsirea unui investitor privat 
pentru realizarea unui complex de agrement. 
De asemenea, doresc să susţin prin toate mij-
loacele agricultorii şi crescătorii de animale. 
În acest sens, un compartiment din cadrul 
primăriei îi va sprijini pe toţi cei interesaţi 
în vederea accesării de fonduri europene. Se 
ştie că la Periam majoritatea cetăţenilor au pe 
lângă căsuţă şi o grădină pe care o muncesc 
cu trudă sau au chiar în extravilan suprafeţe 
mai mici sau mai mari de terenuri agricole. 

Se munceşte mult, iar munca nu e răsplătită 
la valoarea reală. Nu sunt sprijiniţi să depună 
proiecte eligibile pentru accesarea de fonduri 
europene. o altă problemă este şi desfacerea 
produselor agricole pe piaţă, deoarece se ştie că 
intermediarii din pieţele agraoalimentare fac 
legea, ţăranii fiind obligaţi să-şi vândă marfa 
la preţuri foarte mici, cei mai câştigaţi fiind in-
termediarii, ceea ce e inadmisibil.

–  Ce oportunităţi de dezvoltare există la Pe-
riam? Tradiţia locului era fabrica de pălării 
care s-a închis recent... Există posibilităţi 
pentru a porni ceva nou, durabil, în dome-
niul investiţiilor?

– oportunităţi de dezvoltare există la Pe-
riam, ţinând cont de faptul că partea de infra-
structură din comună se află în direcţia bună, 
respectiv spre finalizare, ceea ce reprezintă un 
punct de plecare important pentru orice inves-
titor. Tradiția locului nu a constituit-o fabrica 
de pălării, ci fabrica de confecţii care cuprin-
dea şi o secție de pălării. În prezent, datorită 
defectuoasei administrări a renumitei fabrici 
de confecții S.C. „lux” Periam, aceasta a ajuns 
în proprietatea privată a unei persoane fizice. 
Din acest punct de vedere, există posibilitatea 
înființării şi dezvoltării de către investitori a 
unor firme în domeniul confecției. Consider că 
realizarea de către un investitor sau mai mulţi 
a unui complex de agrement, a unei baze de 
tratament şi fizioterapie, care să includă şi spa-
ţii, locuri special amenajate pentru petrecerea 
timpului liber, ar fi obiectivul cel mai impor-
tant care ar conduce la atragerea altor inves-
titori în zonă. În partea de vest a ţării noastre, 
deşi există şi în alte localităţi surse de apă ter-
mală, nu s-a urmărit sau nu s-a reuşit până în 
prezent realizarea unor complexe de agrement 
aşa cum, de pildă, există în ţara vecină Unga-
ria. Foarte mulţi români, inclusiv periamoşeni, 
merg vară de vară, dar şi în timpul anului, la 
tratament şi petrecerea timpului liber în com-
plexele de agrement din Ungaria. 

De asemenea, investitorii interesaţi de va-
lorificarea produselor agricole, respectiv de 

conservarea şi comercializarea legumelor şi 
fructelor de calitate ar găsi un mediu propice 
în Periam. Să nu uităm că în Periam a existat 
în timpul conducerii comuniste o fabrică de 
conserve de legume şi fructe, dar şi o fabrică de 
gheaţă, care a fost creată pentru a asigura ex-
portul legumelor şi fructelor în condiţii optime 
(prin intermediul căii ferate) în ţări ca Ger-
mania, Polonia, Cehoslovacia. Fiind nod de 
cale ferată, există facilitatea de a găsi forţă de 
muncă şi din zonele învecinate (dinspre arad, 
Timişoara, lovrin, Sânpetru mare). 

o altă oportunitate de dezvoltare ar fi cre-
area unei minifabrici de ambalaj pentru dife-
rite produse alimentare şi sau nealimentare. 
existând o zonă industrială spre Periam-Port, 
se pot pune la dispoziţie marilor investitori te-
renuri pentru diferite depozite de materiale/
bunuri în domeniul agriculturii (ex.pesticide), 
dar şi în alte domenii, aceste investiții repre-
zentând venituri la bugetul local. 

–  Aveţi o zonă cu potenţial turistic pe raza 
comunei. Ce se poate face pentru ca Periam-
Port să atragă turişti în sezonul de vară?

– la Periam-Port ar fi absolut necesară 
crearea unei pensiuni (sau mai multe) de către 
investitori privaţi sau în parteneriat public – 
privat cu comuna Periam care să ofere diferite 
posibilităţi de petrecere a vacanţelor sau con-
cediilor în mod plăcut şi sănătos în mijlocul 
naturii, cu diverse activităţi sportive: minifot-
bal, ciclism, plimbări pe dolmă, plimbări cu 
caiac şi canoe pe mureş, plimbări prin pădurea 
de la Periam-Port. De asemenea, la Periam-
Port se pot organiza diferite spectacole de mu-
zică populară sau modernă şi chiar continuarea 
Festivalului Rock la mureş. În sezonul de vară, 
în luna august, cu ocazia sărbătoririi hramului 
Bisericii ortodoxe din localitate, se poate relua 
tradiţia organizării Kirwai-ului, ţinând cont de 
faptul că Periamul a fost comună locuită în 
majoritate de cetăţeni de etnie germană.

Alina SABOU

Interviu cu primarul Cornel Dumitraș

„Doresc să susţin, prin toate mijloacele, agricultorii 
şi crescătorii de animale din comună”
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Darius Postelnicu şi Daniel Gor-
gan, primarul, respectiv vice-
primarul din Jimbolia, au luat 
lucrat ani de zile în Primărie, 
ca funcționari publici, primul la 
taxe şi impozite, al doilea la in-
tegrare europeană, iar din iunie 
2012 conduc împreună comu-
nitatea. Din discuția cu cei doi 
reiese că oraşul este în dezvoltare 
şi modernizare continuă, atât de 
pe urma proiectelor începute, cât 
şi datorită suflului nou care l-au 
impus cei doi edili. 

și totuşi, imediat ce intri în Jim-
bolia, te întâmpină câteva clădiri „în 
roşu”, imobile abandonate din lipsă 
de fonduri. este campusul şcolar 
unde nu s-a mai lucrat de prin 2009 
(foto), dar care se doreşte să se con-
cretizeze cât mai curând. „avem 
arierate la nivelul anului anterior, 
datorită acelui campus şcolar, lucrare 
nefinalizată. este un proiect al mi-
nisterului educaţiei, a rămas în stand 
by, prin 2009 s-au terminat fondu-
rile pentru acest proiect şi au rămas 
la nivel naţional circa 60 de astfel de 
campusuri şi toate în diferite stadii.
Una din clădirile liceului din Jimbo-
lia este revendicată pentru retroceda-
re, celălalt corp este o clădire veche 
şi plină de igrasie,  este foare mare şi 
se intervine  greu pentru lucrări. ar  
fi fost foarte bine-venit acest cam-
pus şi chiar avem nevoie de el. e un 
proiect mare, sunt mai multe clădiri, 
era vorba să fie şi de o sală de sport,  
apartamente pentru dascăli, cantină 
de internat, săli de clasă pentru tot 
ceea ce înseamnă învăţământul liceal. 
am făcut diligenţe la parlamentari, la 
deputatul Petru andea şi la senatorul 
marcel Suciu. Dl. andea, fiind din 
mediul universitar, a spus că ne sus-
ţine şi a demarat deja discuții pentru 
finalizarea campusurilor. am înțeles 
că şi la nivel de minister există interes 
să se reia lucrările la nivel naţional”,  
detaliază primarul situația Darius 
Postelnicu. 

Fondurile europene nu mai sunt 
o necunoscută pentru Jimbolia, ul-
timul fiind un proiect de dezvoltare 
urbană în valoare de 5,6 milioane de 
euro, în care pe lângă infrastructură, 
drumuri, canal şi piste de bicicletele, 
toate 25 de km, se va moderniza ilu-
minatul stradal, se înlocuiesc absolut 
toate sistemele vechi şi se montează 
pe fiecare stâlp din oraş lămpi cu be-
curi economice. „În cadrul aceluiaşi 
proiect, vrem să mai montăm 102 ca-
mere de luat vederi. Trebuie să avem 
grijă de fiecare proiect în parte şi să îl 
ducem la bun sfârşit aşa cum am do-
rit, ca cetăţenii oraşului să beneficieze 
de cele mai calitatative lucruri”, mai 
spune edilul-şef. Proiectele de mare 

anvergură sunt prioritare şi printre 
acestea este inclusă şi introducerea 
rețelei de canalizare în zonele unde 
nu exista deja, o lucrare în valoare de 
circa 7 milioane de euro. Construc-
torul, o firmă din Spania, va demara 
lucrările în luna martie, dacă vremea 
o va permite. Pe viitor se doreşte şi 
renovarea clădirii Primăriei. „avem 
multe proiecte, sperăm să le ducem 
la bun sfârşit. În acelaşi sens am des-
chis anul trecut o linie de credit, de 
4.000.000 de euro şi foarte mulţi 
bani la dispoziţie nu mai avem, tre-
buie să îi cheltuim cu mare atenţie. 
Nu vrem să o utilizăm foarte mult 
din ei pentru că asta presupune cos-
turi suplimentare, dobânzi şi rate”, 
mai spune Darius Postelnicu.

Criză de forță de muncă
Din punct de vedere economic, 

Jimbolia este încă în top. Investitorii 
nu au plecat, oamenii nu au fost în 
pericol să îşi piardă slujbele. Pentru 
a aduce noi investitori, echipa de la 
Primărie are întâlniri frecvente cu 
oameni de afaceri interesați, însă 
realitatea este că studiile de impact 
arată că forţa de muncă din zonă e 
cam ocupată. la fabricile din oraş vin 
zilnic autobuze din Cărpiniş, Che-
cea, Cenei, Comloşu mare, din toată 
zona de fapt. „Investitorii se perindă 
pe aici, nu ne putem plânge. la anul 
va începe construcția unui parc eo-
lian, este autorizat deja, vor fi 30 de 
turbine eoliene, cu putere de 58 de 
megawati. oraşul va avea de câştigat 
în urma impozitării, se vor face dru-
muri de acces de către investitori, se 

creează locuri de muncă. a fost aici 
şi un columbian, interesat să inves-
tească în energii regenerabile, am mai 
avut discuții cu un italian care voia să 
facă o fabrică pentru cazane”, a deta-
liat viceprimarul Daniel Gorgan.

Revenind la investiții, din bu-
getul local de această dată, Gorgan 
aminteşte şi de nevoia de moderni-
zare a pieţei agro-alimentare, afla-
tă într-o stare care nu face cinste 
oraşului. „vin oamenii şi de pe sate, 
cunoaştem această problemă, vedem 
de unde va fi finanţarea, Ue sau de 
la Guvern sau C.J.Timiş. avem stu-
diile făcute, este o finanţare destul de 
mare, circa 500.000 de euro, o sumă 

mare pentru noi, vrem să facem din 
piață un loc modern, doar suntem la 
oraş”, completează Daniel Gorgan 
(foto). 

De la tineri pentru tineri
Facilitățile pentru tinerii din Jim-

bolia sunt în atenția celor doi tineri 
edili: locuințe, viață culturală, zone 
de recreație. În privința stării locati-
ve, aflăm că există în construcţie două 
aNl-uri, din cauza iernii lucrările au 
stagnat aşa că cel mai  probabil vor 
fi finalizate abia anul viitor. „avem 
un PUz în lucru care urmează să îl 
finalizăm, e vorba de 60 şi ceva de 
parcele de terenuri pentru tinerii sub 
35 de ani, pe legea 15. mai avem în 
vizor încă un PUz să-l dăm în lucru, 
ar fi şi acolo vreo 2-3 hectare de te-
ren, cereri sunt. Noi nu avem locuinţe 
sociale şi pentru această categorie de 
oameni ar fi cele mai multe cereri, 
sunt persoane cu probleme, familii 
care nu prea au venituri. Sunt vreo 
200 de cereri, de ani de zile strânse 
în Primărie. Pe acest segment nu am 
avut fonduri pentru a construi de 
foarte mult timp. Doar în cazurile 
de deces sau dacă persoanele se mută 
şi părăsesc imobilul de stat le putem 
atribui locuinţe. am mai avea nevoie 
de lobby din partea parlamentari-
lor din colegiu pentru alte locuinţe 
aNl pentru tineri şi nu numai. la 
nivel de infrastructură nu avem toate 
drumurile din oraş asfaltate, un lucru 
pe care ni l-am dori, mai ales după ce 
vom finaliza canalizarea, s-ar impune 
asfaltarea tuturor drumurilor”, spune 
primarul  Postelnicu. 

Facilitățile de recreere ar cuprin-
de o zonă de spa, băi termale. În zonă 
există patru foraje de apă termală, 
aflate în proprietatea unei companii 
care deține mai multe licențe de ex-
ploatare a apelor termale. Unul din-
tre foraje este în zona bălţilor unde 
există 120 de hectare de luciu de apă. 
În această zonă există un proiect mai 
vechi pentru o zonă de spa, de re-
creaţie, cu tratament. În licitație este 
lansat şi un proiect pentru un studiu 
de realizare a unei reţele de apă geo-
termală, rețea necesară pentru încăl-
zirea instituţiilor publice. la prima 
licitație nu s-a prezentat nimeni, pa-
re-se că domeniul nu este unul foarte 

bine cunoscut la nivelul țării.
„Pentru tineret, în acest mandat, 

vreau să realizăm terenuri de sport, 
nu neapărat din cele mai moderne, 
dar cu condiții decente, cu coşuri de 
baschet, porți de fotbal. Ideal pentru 
noi ar fi realizarea în fiecare cartier a 
unui teren de sport şi a unui loc de 
joacă, acesta ar fi idealul, sunt şapte 

cartiere în Jimbolia. Gândim soluții 
cât mai ieftine, pentru că ştim că 
Uniunea europeană nu mai acor-
dă acum finanțări, fiind anul în care 
se fac strategiile pentru 2014-2020. 
Trece un an până se stabilesc criteri-
ile şi prioritățile şi presupunu că din 
2014 ianuarie vor începe aceste lan-
sări de finanțări, dar în momentul în 
care ai depus un proiect mai durează 
câteva luni până la evaluare. e clar că 
doi ani dintr-un mandat s-au dus şi 
nu realizezi mare lucru”, explică vi-
ceprimarul Gorgan. Să nu uităm de 
Jimbo-blues, festivalul cu tradiție şi 
care va merge mai departe în acest 
an, dar nu s-a stabilit încă data exactă. 

E nevoie de mai multă 
autonomie

Din punct de vedere adminis-
trativ, la Jimbolia există probleme cu 
personalul insuficient şi nerecompen-
sat corespunzător pentru munca de-
pusă. „Suntem îngrădiţi de normele 
care nu ne lasă să angajăm decât dacă 
pleacă şapte funcţionari, putem să an-
gajăm unul, sau în proporţie de 15% 
posturi vacante. Din nefericire, am 
avut un caz al unei colege, bibliote-
cară, care a decedat şi am fost pus în 
situaţia că trebuia să angajăm, postul 
nu era vacantat. am reuşit să angajăm 
o fostă bibliotecară, care a revenit din 
pensie, dar ni s-a atras atenţia de către 
Prefectură. Sunt situaţii în care legea 
te îngrădeşte, dar nici nu poţi bloca 
unele posturi. ar trebui altfel gândite 
lucrurile, mai ales cu autonomia des-
pre care se vorbeşte. avem blocat şi 
postul de director la Casa de Cultură. 
la acest nivel ar trebui umblat, legea 
să fie mai permisivă, să fie puse unele 
excepţii. Pe de altă parte, din cauza 
salarizării, pleacă oamenii cu vechi-
me, competenţi. vreau să angajez cât 
mai mulţi tineri, dar sunt conştient că 
funcţia la Primăria Jimbolia e o ram-

pă de lansare pentru alte posturi, nu 
vor rămâne aici şi noi ne vom lupta 
să pregătim tineri pentru societăţile 
comerciale. ar trebui umblat la sa-
larizare, funcționarii nu mai au alte 
drepturi, nu primesc niciun spor şi 
încadrările sunt de la minimum pe 
economie, un tânăr absolvent de fa-
cultate are 600 de lei pe lună. Chiar  
viceprimarul după 10 ani de primărie, 
ca inspector la integrare europeană, 
lua 800 de lei pe lună, cu studii supe-
rioare. Nu e de mirare că pleacă, mai 
ales că au de lucru cu publicul mult, 
sau gestionează bani europeni, toţi au 
răspunderi. eu am lucrat şapte ani la 
impozite şi taxe, ştiu ce înseamnă să 
lucrezi cu contribuabilul şi ce respon-
sabilitate ai”, precizează primarul din 
Jimbolia. 

Ca necesitate pentru perioada 
următoare, liderii locali au pomenit 
şi de nevoia de a avea un autobuz 
pentru transportul a 130 de elevi la 
şcolile din oraş. momentan, serviciul 
este asigurat cu ajutorul unei sponso-
rizări, însă facilitatea nu va mai fi ofe-
rită mult timp, aşa că se caută soluții 
pentru achiziționarea unui mijloc de 
transport. În plus şi cetățenii au so-
licitat transport în comun. Ca fapt 
divers, pe vremuri, când populația era 
de peste 15.000 de oameni, existau la 
Jimbolia şi taxiuri.

Discutând de autonomie, vine 
vorba şi de regionalizare, despre care 
se tot dezbate la nivel central. atât 
primarul, cât şi viceprimarul consi-
deră că adăugarea încă unui palier ar 
îngreuna lucrurile, dar dacă se va da 
o autonomie şi nu mai e nevoie de 
cei de la centru, ci deciziile se vor lua 
în regiune, este un sistem binevenit. 
„Dacă ar fi vorba de finanțe, banii să 
rămână local, dacă unele decizii, nu 
foarte importante s-ar lua aici, s-ar 
crea o politică în adevăratul sens al 
cuvântului, o politică a regiunii. aş fi 
de acord”, explică tânărul viceprimar. 

Relații externe prolifice
aflat în apropiere şi de Serbia 

şi de Ungaria, relațiile cu vecinii de 
peste graniță s-au dezvoltat destul 
de amplu. În plus, pentru Jimbolia 
vine ajutor şi de mai departe, de la 
cetățenii plecați mai departe, unul 
dintre aceştia donând chiar şi apa-
ratură pentru spitalul din oraş. Uni-
tatea medicală este bine îngrijită, 
la fel ca şi policlinica, a cărei clădi-
re a fost renovată şi va fi redată în 
folosință la jumătatea lunii martie. 
Spitalul deserveşte toată zona, adică 
peste 30.000 de persoane. o relație 
bună este şi cu Primăria Kikinda, cu 
reprezentanții căreia se va discuta 
despre viitoare colaborări pe fonduri 
transfrontaliere. Cu Ungaria, există 
proiecte comune cu comunitatea din  
localitatea morahalom. 

Alina SABOU

Jimbolia

O echipă tânără, cu viziuni moderne,
în fruntea administraţiei din Jimbolia
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europa trece printr-o transformare esen-
ţială pentru a deveni o societate-lider bazată 
pe cunoaştere. acest lucru înseamnă că edu-
caţia de înaltă calitate este mai importantă ca 
oricând, iar instruirea şi formarea profesională 
continuă trebuie să innoiască constant baza 
de competenţe a cetăţenilor Ue, cu scopul de 
a-i pregăti pentru abordarea provocărilor şi a 
tehnologiilor contemporane în continuă dez-
voltare.

O singură umbrelă pentru 
programele de educaţie şi de 
formare

Comisia europeană a integrat diverse-
le sale iniţiative privind educaţia şi formarea 
sub o singură umbrelă, Programul de învă-
ţare pe tot parcursul vieţii. acesta permite 
persoanelor de orice vârstă să beneficieze de 
oportunităţi interesante de a studia în europa. 
Programul numără patru subprograme: Co-
menius (pentru învăţământul preuniversitar), 
Erasmus (pentru învăţământul superior), Le-
onardo da Vinci (pentru educaţie şi formare 
profesională) şi Grundtvig (pentru educaţia 
adulţilor).

Un program transversal completează 
aceste patru subprograme, cu scopul de a asi-
gura obţinerea de rezultate optime. Cele patru 
activităţi-cheie ale acestui program transversal 
sunt: cooperarea în domeniul politicii, limbile 
străine, tehnologiile informaţionale şi de co-
municare, diseminarea şi exploatarea eficientă 
a rezultatelor proiectelor.

În cele din urmă, programul Jean Monnet 
încurajează predarea, reflecţia şi dezbaterile 
pe tema procesului de integrare europeană în 
cadrul instituţiilor de învăţământ superior din 
lume.

Învăţământul preuniversitar - 
Europa în sălile de clasă

Programul Comenius se axează pe învăţă-
mântul preuniversitar şi caută să dezvolte înţe-
legerea interculturală şi cunoaşterea diverselor 
culturi europene prin intermediul schimburi-
lor şi cooperărilor dintre şcoli din diferite ţări; 
aceste experienţe stimulează dezvoltarea per-
sonală, dobândirea de abilităţi şi competențe 
şi cultivă noţiunea de cetăţenie europeană. 
Programul Comenius are ca obiectiv creşterea 
calităţii procesului educaţional din şcoli, con-

solidarea dimensiunii sale europene şi promo-
varea mobilităţii, a învăţării limbilor străine şi 
stimularea participării. Programul se adresează 
comunităţilor educaţionale (autorităţilor lo-
cale, asociaţiilor de părinţi sau instituţiilor de 
formare a personalului didactic). Programul 
sprijină mobilitatea transnaţională, partene-
riatele între școli, proiectele şi reţelele euro-
pene.

Învăţământul universitar  
- Mobilitate într-un spaţiu 
universitar european unic

Erasmus, programul-amiral al Ue privind 
educaţia şi formarea, pune accent pe mobili-
tatea studenţilor şi a personalului universitar, 
precum şi pe o cooperare la nivel european 
care să implice instituţii de învăţământ supe-
rior şi alţi factori importanţi din economia ba-
zată pe cunoaştere. Programul sprijină crearea 
unei arii europene a învăţământului superi-
or (ehea), prin creşterea mobilităţii, fapt ce 
favorizează inovaţia, dezvoltarea şi locurile de 
muncă în Ue. Pe lângă experienţa îmbunătă-
ţită de studiu, erasmus înseamnă şi intrarea în 
contact cu culturi diferite. Pe langă studenţi, 
erasmus se adresează şi profesorilor, forma-
torilor şi altor organizaţii implicate în învăţă-
mântul universitar (asociaţii relevante, centre 
de cercetare, organizaţii de consiliere), precum 
şi companiilor, partenerilor sociali şi altor părţi 
interesate, organizaţiilor publice şi private din 
domeniul educaţiei, la nivel local, regional şi 
naţional. erasmus sprijină activităţile de mo-
bilitate individuală (perioadă de studiu sau 
plasament în străinătate), proiecte europene 
şi reţele.

Formarea profesională  
- Abilităţi noi pentru locuri de 
muncă mai bune

Programul Leonardo da Vinci se axează pe 
nevoile de educaţie şi de formare ale persoa-
nelor implicate în educaţia și formarea pro-
fesională. obiectivul programului este crearea 
şi susţinerea competitivităţii pieţei europene 
a muncii, prin sprijinul acordat cetăţenilor 
europeni pentru dobândirea de noi abilităţi, 
cunoştinţe şi competenţe, precum şi pen-
tru recunoaşterea acestora în afara graniţelor. 
Programul îşi propune creşterea calităţii şi a 
atractivităţii educaţiei şi formării profesionale 

din europa, fiind deschis întregului spectru de 
materii acoperite de domeniul educaţiei şi for-
mării profesionale. Programul sprijină transfe-
rul de cunoştinţe, inovaţie şi experienţă între 
factorii principali din acest domeniu şi finan-
ţează o gamă largă de acţiuni, mai ales mobi-
litatea transnaţională şi proiectele europene 
care se axează pe dezvoltarea sau transferul de 
inovaţii, precum şi reţele. Programul se adre-
sează persoanelor aflate în etapa de formare 
profesională iniţială, persoanelor disponibile 
pe piaţa muncii, profesioniştilor din domeniul 
educaţiei şi formării profesionale, dar şi orică-
rei organizaţii active în acest domeniu.

Educaţia adulţilor - Nu e nicio-
dată prea târziu să înveţi

Programul Grundtvig caută să răspundă 
provocărilor generate de necesitatea actua-
lizării cunoştinţelor şi să furnizeze adulţilor 
noi modalităţi de a-şi îmbunătăţi bagajul de 
cunoştinţe şi de competenţe, pe măsură ce 
progresează în viaţă, pentru a se putea adapta 
schimbărilor de pe piaţa muncii şi din socie-
tate. Grundtvig se axează pe toate formele de 
educaţie continuă nespecializată a adulţilor şi 
se adresează tuturor celor care doresc să înveţe, 
profesorilor, formatorilor şi altor cadre impli-
cate în educaţia adulţilor, precum şi instituţi-
ilor şi organizaţiilor care oferă sau facilitează 
astfel de oportunităţi de instruire. asociaţiile 
pentru educaţia adulţilor, serviciile de consi-
liere şi de informare, oNG-urile, companiile, 
centrele de cercetare şi instituţiile de învăţă-
mant superior pot colabora prin intermediul 
parteneriatelor transnaţionale, al proiectelor 
şi al reţelelor europene. Persoanele implicate 
în educaţia adulţilor pot participa şi la activi-
tăţi de mobilitate.

Programul de învăţare pe tot parcursul vie-
ţii este completat de un program transversal cu 
patru activităţi - cheie menite să optimizeze 
rezultatele obţinute în cadrul celor patru sub-
programe. activităţile - cheie sunt: 

Cooperarea în domeniul politicilor edu-
caţionale - Inovaţia și transmiterea bunelor 
practici in domeniul politicilor educaţionale 
prin vizite de studiu pentru factori de decizie şi 
specialişti din domeniul educaţional. 

Invăţarea limbilor străine - Depășirea ba-
rierelor lingvistice, activitate care urmăreşte 
să promoveze conştientizarea importanţei do-

bandirii de competenţe lingvistice, să sprijine 
accesul la resursele de învăţare a limbilor şi să 
dezvolte materiale didactice.

TIC pentru educaţie continuă - Educaţie 
prin inovaţie: Dezvoltarea soluţiilor TIC ino-
vative care să promoveze educaţia şi formarea 
cetăţenilor de-a lungul întregii vieţi este unul 
din obiectivele principale ale Programului.

Diseminarea şi exploatarea - Diseminarea 
și exploatarea rezultatelor pentru a le maxi-
miza impactul şi a le face cunoscute şi exploa-
tate în toată europa, în beneficiul tuturor po-
tenţialilor utilizatori. 

Integrarea europeană  
- Un curs despre construcţia 
europeană

Programul Jean Monnet promovează pre-
darea şi cercetarea în domeniul integrării eu-
ropene, ca disciplină universitară. Programul 
sprijină anumite instituţii-cheie şi asociaţii 
active în acest domeniu şi stimulează univer-
sităţile din întreaga lume să fie interesate de 
modelul european de coexistenţă pacifistă şi de 
integrare, dar şi de politicile şi acţiunile externe 
ale Uniunii europene.

Persoanele interesate de solicitarea unei fi-
nanţări din partea Uniunii europene în cadrul 
Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii 
pot consulta cu regularitate următoarele si-
te-uri internet: http://ec.europa.eu/llp , http://
www.llp-ro.ro/. apelurile la propuneri sunt 
publicate la: http://ec.europa.eu/education/
llp/doc848_en.htm.

Programul este gestionat în mare parte (în 
special activităţile de mobilitate individuală şi 
parteneriatele) cu ajutorul agenţiilor naţionale 
din ţările participante. În Romania, programul 
este gestionat de agenţia Naţională pentru 
Programe Comunitare în Domeniul educaţiei 
şi Formării Profesionale: http://www.anpc-
defp.ro/ 

activităţile centralizate sunt administrate 
de către agenţia executivă pentru educaţie, 
audiovizual şi Cultură (eaCea): http://ea-
cea.ec.europa.eu/index.htm 

Mirela-Carina SINCA

Sursa: http://ec.europa.eu/dgs/education_cul-
ture/publ/pdf/ll-learning/europe_ro.pdf

Europa pentru învăţarea 
pe tot parcursul vieţii

Serbia şi-a dat acordul pentru demararea, în acest an, a 
unui proiect de promovare turistică a râului Bega, de la Ti-
mişoara până la frontieră, lider de proiect fiind administraţia 
Bazinală de apă Banat (aBaB). „am avut întâlnirea celor trei 
echipe de proiect (aBaB, Consiliul Judeţean Timiş şi Primă-
ria zrenianin) ale instituţiilor implicate în proiectul ‘valorifi-
carea potenţialului turistic transfrontalier, incluzând piste de 
cicloturism de-a lungul râului Bega, în aval de Timişoara’. În 
cadrul acestei întâlniri a fost semnat acordul de Parteneriat al 
proiectului cu Serbia”, a declarat Ionel vlaicu, director execu-
tiv aBaB.

În urma acestei întâlniri au fost planificate următoarele 
acţiuni din cadrul proiectului, care se vor finaliza cu semnarea 
contractului de finanţare. au fost depuse documentaţiile 
privind obţinerea acordului de mediu, care va fi eliberat în 
termenul legal prevăzut.

valoarea proiectului se ridică la 2,35 de milioane de euro şi 
va avea ca surse de finanţare Uniunea europeană, ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Consiliul Judeţean Ti-
miş, care va avea o cotă de participare de 2% din totalul eligibil 
al proiectului, respectiv, 52.526 euro. Pista de cicloturism, în 
lungime de 40 de kilometri, va fi poziţionată pe digul râului 
şi va avea o lăţime de doi metri pe tot parcursul, permiţând 
circulaţia pe ambele sensuri. aceasta va porni din apropierea 
Podului modoş (Timişoara), urmând traseul: Splaiul Sofocle 
- Parcul Industrial Freidorf - Utvin - Uivar - otelec (ultima 
localitate din România) şi va continua în Serbia, până în loca-
litatea zrenjanin.

alte două proiecte depuse de CJ Timiş vor beneficia de 
finanţare europeană – „Studiu privind valorificarea potenţia-
lului turistic de-a lungul Canalului Bega Romania-Serbia şi 
promovarea investiţiilor prioritare transfrontaliere comune” şi 
„Sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii prin dezvoltarea 
unei infrastructuri e-business în judeţul Timiş şi în districtul 
vecin din Serbia”.

O.H.

Serbia a semnat Acordul pentru promovarea turistică a râului Bega
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–  Domnule Vasile Dorel Cădariu, locuitorii comunei Ghiroda 
v-au investit în vara anului trecut cu un nou mandat de 
primar. Care sunt priorităţile primăriei Ghiroda în perioada 
următoare ? 

– În principal, continuăm cu investiţiile de infrastructură, 
mai precis asfaltarea străzilor din cartierele în care acest lucru 
nu s-a realizat până acum. Precizez, însă, că aceste asfaltări în 
cartierele noi vor avea loc numai acolo unde s-au definitivat 
celelalte lucrări de infrastructură: este vorba despre utilităţile 
apă şi canalizare. Pentru cartierele în care nu există momentan 
apă curentă şi canalizare, am realizat proiecte prin care vom re-
uşi să introducem reţelele aferente. este vorba despre cartierul 
situat în spatele fostului sediu al Direcţiei Regionale vamale şi 
în spatele sediului firmei BmW.

În Ghiroda, în centrul de comună, vom construi o sală de 
sport acoperită cu o copertină. am organizat licitaţie, iar acum 
se analizează contestaţiile care au apărut în urma acesteia. De 
asemenea, intenţionăm să facem o scenă în aer liber lângă Că-
minul Cultural şi vom acoperi platoul pe care se desfăşoară 
Ruga sau alte manifestări culturale. Tot în acest an vom asfalta 
şi curtea interioară a școlii Gimnaziale şi vom amenaja aici un 
teren de sport în aer liber.

– Cum stați cu infrastructura în localitatea Giarmata Vii?
– În ceea ce priveşte lucrările pe care le avem în vedere 

pentru localitatea aparţinătoare, Giarmata vii, amintesc faptul 
că încă de anul trecut am început lucrările de introducere a 
canalizării la nivelul întregii aşezări. Până la sfârşitul lui 2013 
sper să finalizăm acest proiect, pentru a putea, apoi, să trecem 
la lucrările de asfaltare a tuturor străzilor din sat. Tot la capito-

lul lucrări de infrastructură, vom reabilita drumul Timişoara – 
Giarmata vii şi vom asfalta drumul de legătură dintre Ghiroda 
şi Giarmata, cunoscut la noi drept „aleea Uberland”. astfel, 
pe ruta Ghiroda – Giarmata vii – Timişoara se va circula pe 
drumurile noastre comunale, dar modernizate.

– Târgul apicol organizat de câțiva ani în comună este un suc-
ces. 

– aşa este, iar în acest an organizăm cea de a treia ediţie 
a Târgului apicol Internaţional, o acţiune care tinde să intre 
în tradiţie. anul acesta, târgul va avea loc în perioada  9 - 10 
martie. Sper că vor fi prezenţi numeroşi lucrători din breasla 
crescătorilor de albine, dar şi dintre cei interesaţi de produsele 
apicole. Tot la capitolul manifestări de amplore aş aminti şi 
Festivalul vânătorilor, care tinde şi el să devină tradiţional. În 
acest an, la Ghiroda se va desfăşura cea de-a patra ediţie a aces-
tui festival. manifestarea este organizată împreună cu asoci-
aţia Judeţeană a vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (aJvPS) şi 
va avea loc la poligonul de talere „Diana”, de la Pădurea verde.

– Ce s-a mai realizat pe tărâm cultural şi sportiv?
– activitatea culturală din Ghiroda continuă la aceleaşi 

cote înalte, ca şi până acum. anul trecut am luat Premiul I 
la Festivalul-concurs „lada cu zestre”, iar în 2013 ţintim spre 
marele Premiu. Pe lângă aportul întregii comune pentru parti-
ciparea la Festivalul „lada cu zestre”, amintesc şi de elevii de la 
școala Gimnazială Ghiroda, care sunt prezenţi mereu la o altă 
manifestare tradiţională, concursul „vetre străbune”. 

Nu pot să nu amintesc şi de mişcarea sportivă. am reuşit să 
alcătuim o echipă bună de fotbal la Ghiroda, care a promovat 

în acest sezon în liga a Iv-a Timiş, Divizia D. avem o com-
portare meritorie după încheierea turului de campionat şi sper 
ca la final CS Ghiroda să se claseze pe o poziţie onorantă. Nu 
vă ascund faptul că în sezonul următor atacăm promovarea în 

liga a III-a. De asemenea, şi la Giarmata vii, echipa lorena 
activează, cu rezultate bune, în Campionatul Judeţean Timiş.

- Ce alte proiecte de viitor aveţi?
– am conceput, împreună cu Primăria Timişoara, un pro-

iect pentru care sperăm să obţinem finanţare europeană şi care 
vizează extinderea liniei troleibuzului 11 până la Ghiroda. 
Proiectul este depus, mai aşteptăm doar ca el să fie declarat 
eligibil. Dorim, tot ca proiecte de viitor, să amenajăm spaţii 
verzi şi alei pietonale în Ghiroda şi Giarmata vii. locaţiile au 
fost deja stabilite, urmând să trecem, cât de curând posibil, la 
amenajarea lor.

A consemnat,
Petru Vasile TOMOIAGĂ

gHIRODA

Foeni

Proiectele în derulare, proiecte noi

lucrarea de canalizare este cea mai mare 
realizare din comuna Foeni din ultimii ani. 
Investiția se ridică la circa 1,2 milioane de euro 
şi de ea vor beneficia, în scurt timp, locuitorii 
din centrul de comună, Foeni. lucrarea este în 
desfăşurare şi în satul aparținător, Cruceni, unde 
procentul de realizare era, la finele lunii ianua-
rie, de 30%. „acum vor urma branşamentele la 
Foeni, le facem în regie proprie, cu o taxă de 200 
de lei de persoană, diferenţa o suportă primăria. 
Ulterior, după branşare se stabileşte şi tariful de 
folosire a reţelei. Suntem în regie proprie cu sis-
temul de apă şi nu ţinem de reţeaua aquatim. 
administrarea este făcută de Consiliul local 
Foeni şi vom avea un tarif rezonabil”, ne spune 
primarul miomir Dobrivoi Cizmaş. 

anul 2013 a adus, la Foeni, ca în tot județul 
de altfel, majorarea taxelor şi impozitelor, de 
fapt o indexare cu 16,05% cu rata inflației din 
ultimii 3 ani. Primarul a dorit inițial să nu aplice 
această creştere, mai ales că Guvernul a lăsat la 
latitudinea administrațiilor locale dacă fac ma-
jorările, însă se creau discuții, iar miomir Do-
brivoi Cizmaş este adeptul ideii că unele lucruri 
trebuie să fie egale pentru toate categoriile. Ca 
exemplificare, ne spune despre tichetele cadou 
pentru profesori, care se dau în funcție de deci-
ziile de la nivel local. „Să spui că se pot da nu este 
potrivit... la un Consiliu local se dau, la altul 
nu, dacă e supărat primarul pe director sau are 
copil la şcoală, sau nu le convine ceva, atunci nu 
se dau tichetele pe motive personale, iar la alte 
comune se dau. apare o diferenţă între profesori 
şi nu este în regulă. Trebuie să fie un număr fix 
de tichete pe an, în sumă de... şi gata. Ce e obli-
gatoriu aşa să rămână, să rămână o diferenţă de 
majorare faţă de ce impune statul, pentru a fi o 

concordanţă. Cred că nu ar trebui să lase loc de 
interpretări”, spune Cizmaş.

Revenind la lucrările importante pentru tra-
iul localnicilor din Foeni, edilul spune că rețea de 
apă există de prin 1980, iar canalizarea era nece-
sară deoarece pânza freatică este ridicată şi oa-
menii aveau mereu probleme şi cu fosele septice. 
„Canalizarea a fost depusă ca proiect în 2006, 
am primit fonduri guvernamentale, dar am fo-
losit şi fonduri proprii. 1,2 milioane de euro este 
valoarea lucrării de canalizare pe toată comuna, 
cu tot cu staţia de epurare. Pentru Cruceni ne 
mai trebuie circa 10 mld de lei vechi, depindem 
de fonduri pentru a termina lucrarea. această 
lucrare este o prioritate pentru noi. vom branşa 
pe toată lumea la Foeni, cine are apă trebuie să 
se branşeze. Circa 80% dintre familii au baie în 
casă, canalizarea va fi numai menajeră, nu se vor 
colecta şi apele pluviale”, precizează primarul. 
și lucrarea de branşare, la fel ca alte lucrări care 
se fac la instituțiile ce țin de administrația lo-
cală, sunt realizate  în regie proprie, cu oamenii 
Primăriei. „După canalizare, vrem să asfaltăm 
străzile, momentan sunt pietruite, dar până nu 
terminăm cu canalizarea nu vom începe. vrem 
să schimbăm şi reţeaua de apă, există deja pro-
iect şi sper ca din aproape în aproape să putem 
face şi lucrarea”, mai spune Cizmaş. 

Drum mai scurt spre Belgrad
Pentru punctul de frontieră deschis tempo-

rar, în zilele de sărbătoare, la Foeni, autoritățile 
din Timiş şi cele din Serbia, au investit în in-
frastructură, însă este nevoie de aprobări guver-
namentale pentru a fi deschis un punct vamal 
permanent. „Cu ajutorul Consiliului Județean, 

am realizat drumul către punctul de frontieră 
încă din 2008, iar partea sârbă a făcut drumul 
în 2010. există un studiu de fezabilitate pen-
tru punctul vamal, urmând să se discute la nivel 
guvernamental când să se deschidă permanent. 
Noi am solicitat doar deschiderile ocazionale. 
având parteneri pe cei din Seceani, comuna ve-
cină, am avut proiecte pe etnografie, mediu. Tre-
buie hotărâre de Guvern din partea României şi 
a Serbiei. Toate documentaţiile sunt depuse şi 
de partea sârbă şi de partea română, ei vor stabili 
momentul, nu mai depinde de Primăria Foeni. 
Pe la Foeni, distanţa de la Belgrad la Timişoara 
este de 100 km, este distanţa cea mai scurtă pe 
aici, prin Jimbolia e cu circa 20 de km mai lun-
gă. Nu am descoperit noi america prin această 
solicitare de deschidere a punctului de frontie-
ră. În anii ‘70 aici au fost puncte de mic trafic 
şi prin prisma asta, graniţa a despărţit artifici-
al România de Serbia. există o clădire veche a 
vămilor, dar nu corespunde normelor europene 
actuale. și Poliţia de Frontieră a dus sistemul lor 
securizat pentru verificarea datelor şi persoane-
lor. au mai fost şi discuţiile legate de intrarea în 
Schengen şi condiţiile se schimbă, vedem ce va 
fi”, adaugă miomir Dobrivoi Cizmaş. 

Problemele administrative 
așteaptă rezolvarea cu calm

„eu nu m-am plâns niciodată de lipsa ba-
nilor sau altceva. m-am bucurat că am reuşit să 
fac ceva pentru oameni, m-am bucurat pentru 
investiţia aceasta mare, canalizarea, am avut şi 
critici”, spune Cizmaş, aflat la al treilea mandat 
de primar. Printre problemele cu care se con-
fruntă de ceva vreme administrația ar fi procesul 

de delimitare a teritoriului comunei cu vecinii 
de la Giulvăz. este vorba despre 50 de hectare 
care au fost retrocedate unor localnici din Foeni, 
sunt lucrate de aceştia, terenurile se află aproape 
de Foeni şi a fost în administrarea IaS Foeni. 
administrativ însă, ține de Giulvăz. Situația 
este tranşată în instanță. 

o altă problemă este cu transportul public, 
dar şi cu cel al elevilor care sunt transportanți 
prin bunăvoința Primăriei Foeni la liceu în Pe-
ciu Nou. la Foeni ar mai fi nevoie de un mi-
crobuz pentru elevi, acum fiind asigurate cu un 
singur mijloc de transport patru ture de trans-
port, pentru elevii care vin din Cruceni şi pen-
tru liceenii care merg la Peciu Nou. Nici pentru 
părinții lor, care merg la muncă la Timişoara, 
situația nu este cea mai fericită, orele de trans-
port şi uneori nici condițiile nefiind dintre cele 
mai bune. Din discuțiile cu reprezentanții fir-
melor de transport, primarul a înțeles că firme-
lor nu li se par rentabile propunerile de traseu 
cerute de comunitatea locală, aşa că negocierile 
vor mai continua. 

șomajul nu este o problemă la Foeni, oame-
nii fiind angajați la firme din Timişoara, către 
care fac naveta, dar lucrează şi la fermele din 
zonă. există discuții cu investitorii interesați 
de deschiderea unor parcuri foto-voltaice, însă 
adevărul este că investitorii se feresc, cu gân-
dul că zona este considerată inundabilă. „Digul 
s-a refăcut foarte bine în amonte, până la Peciu 
Nou, dar investitorii se feresc spunând că e zonă 
inundabilă. Încercăm să uităm de perioada in-
undaţiilor din 2005. oamenii au grijă de casele 
pe care le-a făcut statul, şi-au refăcut vieţile”, 
concluzionează miomir Cizmaş.

Alina SABOU

Primarul Miomir Cizmaș: 

„Eu nu m-am plâns niciodată. M-am bucurat că am reuşit 
să fac ceva pentru oameni”
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iecea mare

COMLOȘU MARE

liviu ștefan Tomulea se află la primul 
mandat de primar. Născut şi crescut la Iecea 
mare, Tomulea nu a avut nimic în comun cu 
administrația locală, dar s-a decis să candide-
ze pentru că a considerat că fostul primar nu 
face destule pentru comunitate, asta deşi avea 
puterea de partea lui, avea o majoritate lejeră 
în Consiliul local. Tomulea spune că atunci 
când a intrat în Primărie în calitate de edil-
şef a găsit „vraişte”, dar nu vrea să pună vina 

pe trecut sau pe foştii conducători ori să se 
războiască prin tribunale. În cele peste şapte 
luni de când este primar, a reuşit să facă lucruri 
mărunte, dar de impact pe termen scurt: s-au 
făcut spații igienice moderne la grădiniță, s-au 
plătit datoriile vechi, s-a început un plan urba-

nistic general care să dea o imagine clară asu-
pra dezvoltării viitoare, s-au demarat discuții 
cu posibili investitori în energiile regenerabile 
foto-voltaice. 

„am discutat cu unii-alții să putem crea câ-
teva locuri de muncă, am mărit cu rata inflației 
taxele şi impozitele şi sper să atragem bani mai 
mulți la bugetul local. Cele mai importante 
investiții pentru acest an sunt: asfaltarea stră-
zilor, reabilitarea căminului cultural şi moder-
nizarea iluminatului public, pe care vrem să îl 
facem economic. aş vrea să folosim panouri 
foto-voltaice pe clădirile noastre, pentru uzul 
instituției şi pentru iluminatul stradal. 

În aceste zile luăm decizia, în Consiliul 
local, de a preda către Consiliul Județean 
drumul comunal, ca să poată fi reabilitat, noi 
nu ne permitem să îl avem în grijă. Datorii au 
fost multe, acum mai avem arierate de aproxi-
mativ 100.000 de lei. Încercăm să accesăm un 
proiect european pentru reabilitarea căminului 
cultural, să aducem şi mobilier nou. Remiza de 
pompieri nouă ar fi o altă prioritate, suntem 
pe final de lucrare. avem două autospeciale 
pentru pompieri, foarte bune. am încercat să 
facem lucrări de modernizare la piață, să fie fă-
cute grupuri sanitare, să fie împrejmuită zona. 
Totodată, trebuie modernizată şi baza sporti-
vă pe care o avem, mai vrem să luăm utilaje 
la primărie, să luăm un compactor de gunoi, 
un tractor multifuncțional”, ne spune primarul 
din Iecea mare, comună care are o populație 
de circa 2.500 de locuitori. În 2004, localita-

tea s-a desprins de Cărpiniş, dar vecinii din 
Iecea mică au ales, prin referendum, să rămâ-
nă la Cărpiniş. Din Iecea mare sunt mulți oa-
meni plecați la muncă în străinătate, în special 
Spania. În fostul sat cu nemți au mai rămas 
doar două familii de şvabi. „vrem să reluăm 
legătura cu ei, am discutat cu liderul grupului 
nemților plecați din Banat şi încercăm să avem 
o colaborare. vrem să facem un proiect, sper 
să reuşim anul acesta, un mic muzeu, o cameră 
şvăbească, un muzeu al pompierilor din Iecea 
mare, avem utilaje vechi ce ar trebui restaurate, 
e păcat să le abandonăm în remiza veche. Ne-
am mai ocupat să amenajăm la biserica catoli-
că, s-a făcut curățenie, se mai foloseşte, dar rar. 
Sunt şi ceva catolici în Iecea mare, care sunt şi 
cetățeni de etnie romă, ei se mai duc la biseri-
că”, menționează Tomulea.

Comuna are mulți tineri doritori de a avea 
un plaț al lor, aşa că au făcut cereri către Pri-
mărie. „am avea 105 locuri de casă, cereri sunt 
cam 170, toată lumea cere, însă trebuie să şi 
demareze lucrarea, să aibă posibilitatea să o 
facă. Suprafețele pe care le vom da sunt între 
1200 şi 1600 mp. o să le atribuim pe legea 15 
cei 500 mp cu titlul gratuit şi le concesionăm 
restul de teren. Dacă în cinci ani nu îşi finali-
zează casa, îşi pierd dreptul asupra terenului, 
indiferent ce investiție fac. După ce termină 
construcția, dacă vor să cumpere terenul, sunt 
deschis pentru orice. Nu am dat nicio parcelă 
până acum pentru că am găsit că nu e clară 
situația terenurilor, se suprapun nişte CF-uri, e 

cam harababură şi încerc să le punem la punct. 
Se fac ridicările topografice, le trecem în do-
meniul privat al comunei pentru a putea fi date 
prin decizia Consiliului local. aş vrea până la 
primăvară să avem o situație clară pentru 50 
de locuri de casă şi să le putem da tinerilor te-
renurile. Sunt oameni care vin şi întreabă des 
de situația cererilor. Trebuie neapărat să aibă 
buletin de Iecea mare. am făcut un PUz nou 
şi pe locurile libere pentru case mai putem face 
o stradă nou, cu 50 de numere”, concluzionea-
ză edilul.

Alina SABOU

Liviu Ștefan Tomulea, primarul comunei: 

„Sper ca în primăvară să putem da 50 de locuri 
de case pentru tineri”

–  Domnule primar,  ce investiţii au fost realizate în 2012 şi ce 
aveţi în plan pentru 2013?

– În anul 2012 s-a finalizat construirea bazei sportive pentru 
locuitorii comunei, Căminul cultural din localitatea Comloşu 
mare a fost renovat în intregime şi s-a reabilitat sistemul de 
alimentare cu apă în Comloşu mic. De asemenea, în centrul 
civic al comunei s-a început pavarea a 13 km de alei pietonale, 
proiect pe care sperăm să-l finalizăm în anul acesta.  Tot în anul 
2012 s-au asfaltat 2 km şi pietruit 1 km de drumuri comu-
nale. Pentru anul 2013 avem în plan asfaltarea a 2,5 km şi pie-
truirea unui kilometru de drumuri comunale, asfaltarea a 10,5 
km de drumuri de exploataţie agricolă, precum şi reabilitarea 
Căminului Cultural din localitatea Comloşu mic. În funcţie 
de bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei pe anul 2013, 
programul de investiţii poate cuprinde şi alte proiecte noi.

-  Cum este bugetul în acest an faţă de anul trecut sau anii pre-
cedenţi şi cum reuşiţi să îl gestionaţi? Aţi majorat taxele şi 
impozitele? 

– Pentru anul 2013 prognozăm un buget cu prevederi mai 
mari faţă de anul precedent având în vedere punerea în aplicare 
a hG nr. 1309 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, pre-
cum şi amenzile aplicabile începand cu anul 2013, impozitele 
şi taxele pe proprietate majorându-se cu 16 procente începând 
cu 1 ianuarie 2013.

-   Ce probleme aţi întâmpinat în activitatea din administraţie 
în aceşti ani? 

– Problema cea mai stringentă în aceşti ani a fost şi va 

rămâne lipsa fondurilor necesare dezvoltării locale. De ase-
menea, capacitatea populaţiei şi agenţilor economici de a plăti 
impozitele stabilite este redusă, pe fondul crizei economice care 
afectează toate ramurile economiei, iar rezervele de care dis-
pune administraţia locală sunt reduse. 

–  Ce investitori există pe raza comunei, în ce domenii activează 
şi ce oportunităţi de dezvoltare există?

– Pe raza localităţii îşi desfăşoară activitatea şapte mari 
societăţi agricole care administrază o suprafaţă de circa 4.000 
ha teren arabil, patru societăţi de transport marfă de mare to-
naj care deţin în proprietate 13 autotrenuri, şi două firme de 
construcţii. Pe lângă acestea îşi mai desfăşoară activitatea agenţi 
comerciali pe diferite ramuri. Toate aceste activităţi conduc la 
o dezvoltare economică şi socială a localității, prin generarea 
de venituri la bugetul local. Pe plan cultural, Consiliul local 
colaborează cu oNG-uri de pe raza comunei, prin organizarea 
de activităţi culturale care au în vedere promovarea şi conserva-
rea valorilor şi tradiţiilor locale.

–  Ce părere aveţi despre discuţiile legate de regionalizare? Exis-
tă avantaje sau dezavantaje din punctul dvs. de vedere?

– o descentralizare economică, o reorganizare pe un spaţiu 
mai bine analizat din punct de vedere economic, ar favori-
za o mai bună atragere de fonduri europene. În acest fel se 
diminuează dezechilibrele existente între un judeţ şi altul prin 
stimularea dezvoltării echilibrate şi prin recuperarea întârzie-
rilor în dezvoltare a anumitor zone defavorizate, pe principiul 
„unitatea face puterea”.

A.S.

„Pentru anul 2013 prognozăm un buget mai mare!”
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Ca în fiecare final de an, de o vreme încoace, sportivii 
din judeţul Timiş care s-au remarcat de-a lungul anului sunt 
premiaţi de către Consiliul Judeţean Timiş. astfel, premi-
ile Pro Sport 2012 au fost  acordate pe mai multe categorii: 
antrenorii anului 2012, Top sportivi cu deficienţe locomo-
torii 2012, Clasament jocuri sportive juniori - 2012/ C.S.S. 
Bega Timişoara, menţiuni - 2012, Nominalizări echipe 
«hipism» C.S. morisena - 2012, Nominalizări echipe «Şah 
« C.S.a.e.m.luxten masculin - 2012, Nominalizări echipe 
«Şah» C.S. a.e.m.luxten feminin - 2012, Nominalizări 
echipe «lupte» C.S.m. Timioşara masculin / feminin - 
2012, Nominalizări C.S.m. lugoj «Individual» - 2012, 
Nominalizări «Individual» - 2012, Nominalizări Sporturi 
Tehnice - 2012, echipa anului «Jocuri sportive» Rugby - 
2012, Top Neolimpic - 2012, Top olimpic - 2012. Iată în 
continuare cine sunt sportivii anului 2012 în judeţul Timiş. 

ANTRENORII ANULUI 2012
1. Boici Ioan - C.S.m. lugoj; 2. văsuţ elvira - C.S.S. 

Bega; 3. Gavrilă veronica - C.S.S. Bega; 4. Damaschin Ioan 
- l.P.S / C.S.m.

Top sportivi cu deficienţe locomotorii 
2012

1. lulea mihaela - C.S.h.l. lugoj; 2. vărgatu Dorina  
- C.S.h.l. lugoj; 3. Doană victor - C.S.h.l. lugoj; 4. 
lupaşcu leonard - C.S.h.l. lugoj;

Clasament jocuri sportive juniori 2012/ 
C.S.S. Bega Timişoara

1. ardelean Dora; 2. Blanaru Bianca; 3. Gheban alina; 
4. Steiner Brigitte; 5. Sasebeş alexandra; 6. molnar Denisa; 
7. Pantea Teodora; 8. lipovan Roxana;  9. Cioca Bianca;  10. 
Indru ariana ; 11. Fara adela; 12. Stoicu Simona; 13. Chiţu 
mioara 

Menţiuni 2012
1. Dumitrache Cosmin - C.S.m. Timişoara; 2. Dobre 

David - C.S.S. Jimbolia; 3. Dobre Tabita - C.S.S. Jimbolia; 
4. vasiu mircea - C.S.m. Timişoara; 5. vrabie Gabriela - 
C.S.m. Timişoara; 6. Giurcă lucia - C.S.m. Timişoara; 7. 
Dica Nini - C.S. Dyadora; 8. velcea andreea - C.S. Sport 4 
Fun; 9. Gutui Gabriel - C.S.m. Timişoara; 10. Stoian mark 
- C.S.m. Timişoara; 11. Pujki Denisa - C.S.m. Timişoara; 
12. luca Kevin - C.S. Corbeanu;  13. Purcel alexandra - 
C.S. Sanandrei; 14. Suiugan Darius - C.S. haltere Club; 

15. Joltea Cosmin - C.S. Banatul; 16. Bodea Sebastian 
- C.S. Quad Club; 17. mazilu alexandra - C.S.S. lugoj; 
18. Bănicioiu alexandru - C.S.S. lugoj; 19. văipan Radu 

- C.S.S. Timişoara; 20. Drăghici marcus - l.P.S. Banatul; 
21. Jurjiu Nicolae - l.P.S. Banatul; 22. Rus Rebeca - l.P.S. 
Banatul; 23. lupu Brian marcel - l.P.S. Banatul; 24. vinţan 
David - C.S.m. Timişoara; 25. Kaba vlad - C.S. arena; 26. 
olariu Sonia - C.S.m. Timişoara; 27. marcov Darco - C.S. 
Caza; 28. Petreanu mădalina - C.S.m. Timişoara; 29. ho-
bean Norica - C.S.m. Timişoara; 30. Dan Cristina - C.S.m. 
Timişoara; 31. osman Wassim - C.S. Universitatea; 32. Ci-
onca adrian - C.S. Universitatea; 33. horvath Christian - 
C.S. Universitatea; 34. mascoi vlad - l.P.S. Banatul; 35. Du-
mitrescu Carmen - l.P.S. Banatul; 36. Covaciu Raul - C.S.S. 
Bega; 37. Bosuioc Cătălina - C.S.S. lugoj; 38. matei maria 
- C.S.S. lugoj; 39. Foisor veronica - C.S.S. Timişoara; 40. 
Dragomirescu Robin - C.S.S. Timişoara.

Nominalizări echipe „Hipism” C.S. Mo-
risena 2012

1. Bozvan Răzvan;  2. Covaci laurenţiu; 3. Socol andrei, 
4. matei liliana.

Nominalizări echipe „Şah” 
C.S. A.E.M. Luxten masculin 2012

1. lupulescu Constantin; 2. Parligras mircea emilian; 3. 
Nevednici vladislav; 4. Berescu alin mile; 5. Grünberg mi-
hai lucian; 6. Costachi mihnea; 7. Ghindă mihai viorel; 8. 
Grünberg Sergiu henric 

Nominalizări echipe „Şah”  
C.S. A.E.M. Luxten feminin 2012

1. Foişor Cristina adela;  2. Cosman andreea mărioara;  
3. Foişor mihaela veronica.

Nominalizări echipe „Lupte” C.S.M. 
Timişoara masculin/feminin 2012

1. Buruian anatoli; 2. Dobre David; 3. Perpeliţa andrei; 
4. Filip marin; 5. Gotişan vladimir; 6. Sava mihai, 7. vre-
mere Ion; 8. Dermeji Roman; 9. Ianulov Piotr; 10. Gurmu-
zachi Ion; 11. marian alin vasile; 12. Şuşumcov Gheorghi; 
13. mark Sorin mircea; 14. mihăilă valentin; 15. Predoi 
Cornelia mădălina; 16. Dobre Tabita; 17. Dobre estera; 18. 

vrabie Gabriela maria; 19. Bogasieru elena Nicoleta; 20. 
Pavăl ana-maria; 21. Paic Giorgiana Narcisa; 22. Gavril-
iuc laura elena; 23. otvoş ana-maria; 24. Nilaş Dorel; 
2800/352/2448 25. Brânduşan Petru 

Nominalizări C.S.M. Lugoj „Individual” 
2012

Cotuna vlad, Bogdan Ceban Nicolai, Ştefan Gheorghiţă, 
Chirtoacă alexandru, Dobri Ştefan, Cojocariu Nicolae, 
Tălănbăţ anisim,  atofani marius lucian,  Cimponeriu val-
entin Claudiu, Căprăruş Sorinel, Tepeneag Cristian, munte-
anu Cornel, mihai Boici, Ioan vanea emil.

Nominalizări „Individual” 2012
1. Papp Robert alexandru - lugoj;  2. Căprioru Corina - 

lugoj; 3. Bulimar Diana - Timişoara.

Nominalizări Sporturi Tehnice 2012
1. Pascotă Ionel Petru - a.C.S. Pascota.

Echipa anului „Jocuri sportive” Rugby 
2012 

1. Balan Petru- vladimir; 2. Bianu Cristian; 3. Bizo 
Gheor ghe; 4. Borzaş Ciprian-Ion; 5. Borzaş Paul-Constan-
tin; 6. Bradu Bogdan-Florin; 7. Burcea Sandu-Stelian; 8. 

Calafeteanu valentin Nicolae; 9. Căpăţînă marian-eugen; 
10. Carpo Daniel; 11. Conache Gabriel; 12. Drenceanu ma-
rian; 13. Dumitru victor-alexandru; 14. Fântânaru Florin; 
15. Fercu Cătălin; 16. Iftode eugen - andrei; 17. Kafatolu 
mateaki; 18. Kinikinilau Paula Fakavainga; 19. lazăr Dorin;  
20. lemnaru mădălin - vlad;  21. mariş Samuel; 22 militaru 
Gigi; 23. moala viliami Tu akalau; 24. orghianu Igor; 25. 
Pungea horatiu eugen; 26. Rose Jody Gavin;  27. Roşu va-
lentin Constantin; 28. Rus vasile Sorin;  29. Sola Johnny; 30. 
Stamatin Bogdan valentin; 31. Tănase laurenţiu marian;  
32. ţăruş alexandru mihai; 33. Tuiatua Ben Dominic; 34. 
Turashvilli otar; 35. zaiba Raul Cezar; 36. Williams Chester 
mornay; 37. linee marthinus Johannes; 38. Borzaş Dănuţ;  
39. almăjan–Guţă Bogdan; 40. Radu George.

Top Neolimpic 2012
1. Dan emilian - C.S.m.Timişoara; 2. Pop alexan-

dra - UTK Timişoara; 3. Dan lucian - C.S.m.Timişoara; 
4. Stemler Robert - UTK Timişoara; 5. Plop mihail - 
UTK Timişoara; 6. Dan Niculina - C.S.m.Timişoara; 
7. oneci Cristian - C.S.m.Timişoara; 8. Jurjescu Ion - 
C.S.m.Timişoara; 9. vlas Roxana - UTK Timişoara; 10. 
Foişor Cristina - C.S. a.e.m. Timişoara; 10 Cazacu Sorin 
- C.S. Caza Timişoara 

Top Olimpic 2012
1. Cotuna vlad - C.S.m. lugoj; 2. enache Florin marian 

- C.S.S. Bega Timişoara; 3. Pastor adelina - l.P.S. Banatul 
/ C.S.m. Timişoara; 4. Şalău alexandru - C.S.S. Timişoara; 
5. vătămanu Sorin - l.P.S. Banatul / C.S.m. Timişoara; 6. 
Donci Daniel - C.S.U. Timişoara; 7. atofanei Ionuţ - C.S.U. 
Timişoara; 8. Postolache Ciprian - C.S.U. Timişoara; 8. 
Bălănescu Ciprian - C.S. Ride Timişoara; 9. Gheorghe Ioana 
- l.P.S. Banatul; 10. Popa adrian - C.S.S. Timişoara.

Răzvan HRENOSCHI
Ada MARINCU

premiile pro Sport 2012
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„germania şi Franţa – o jumă-
tate de secol de prietenie şi 
cooperare”, expoziţie la CJ Timiş

Centrul Cultural 
German şi Institutul 
Francez, cu sprijinul 
Consulatului German 
Timişoara, au orga-
nizat în foierul sălii 
multifuncţionale a 
Consiliului Judeţean 
Timiş, în 22 ianuarie, 
expoziţia „Germania 
şi Franţa – o jumătate 
de secol de prietenie şi 
cooperare„. expoziţia a 
avut loc cu ocazia aniversării a 50 de ani de la semnarea tratatului de la 
elysée. Tratatul cooperării franco-germane a fost semnat în data de 22 
ianuarie 1963 de către preşedintele Franţei, Charles de Gaulle şi de către 
cancelarul german Konrad adenauer, la Paris, palatul elysée. Germa-
nia şi Franţa au devenit cei mai importanţi parteneri europeni, stabilind 
prin tratat consultarea reciprocă în probleme de politica externă, securi-
tate, privind tineretul şi de culturală.

expoziţia „Germania şi Franţa – o jumătate de secol de prietenie şi 
cooperare„ a fost concepută de Centrul de Informare şi Documentare 
al ambasadei Germaniei de la Paris şi prezintă pe câte 26 de pano-
uri în limba germană şi franceză dezvoltarea relaţiei franco-germane, 
considerată exemplară, precum şi reţeaua densă de cooperare. Prin texte 
informative, citate şi peste 60 de fotografii şi documente, este prezen-
tată istoria ce precede semnarea tratatului, semnarea acestuia precum 
şi o povestea de succes a împăcării pecetluite prin tratat. evenimentul 
se desfăşoară sub patronajul preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş, 
Titu Bojin şi a fost deschis de directorul Institutului Francez Timişoara, 
Thierry Sete şi de Consulul Republicii Federale Germania la Timişoara, 
Klaus-Christian olasz. expoziţia poate fi vizitată până în 20 februarie.

A.P.

ÎNTREVEDERE
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin, a avut în 31 ianuarie 2013 o întrevedere cu directorul 

Centrului Cultural Francez din Timişoara, dl. Thierry Sete, şi cu directorul Centrului Cultural German din 
Timişoara, d-na alina Baciu, pe tema identificării unui nou spaţiu, comun, în care cele două instituţii să-şi 
desfăşoare activitatea în viitor. În acest context, Titu Bojin i-a asigurat pe oaspeţii săi de tot sprijinul Consiliului 
Judeţean Timiş. De asemenea, a precizat faptul că a avut o discuţie cu primarul Timişoarei, Nicolae Robu, legată 
de posibilitatea găsirii unui spaţiu potrivit, având în vedere importanţa celor două centre şi prestigiul acestora.

J.L.

Preşedintele Consiliului Jude-
ţean Timiş, Titu Bojin, şi vicepreşe-
dintele marian vasile au primit la 1 
februarie 2013 vizita ambasadorului 
Spaniei în România, excelenţa Sa 
estanislao de Grandes Pascual şi a 
directorului Institutului Cervantes 
la Bucureşti, Juan Carlos vidal. 

aflat într-o primă vizită în Ti-
mişoara, ocazionată de vernisajul 
expoziţiei „Goya. Cronicarul tuturor 
războaielor”, care a avut loc la mu-
zeul de artă (Palatul Baroc), amba-
sadorul Spaniei a subliniat dorinţa 
de cooperare cu oraşul de pe Bega şi 
cu judeţul Timiş. 

„Intenţia mea este să dezvolt 
parteneriatele culturale, educaţio-
nale şi economice cu această zonă a 
ţării. avem legături excelente în aria 
învăţământului, datorită existenţei 
secţiilor bilingve la liceul Jean louis 
Calderon şi la Universitatea de vest. 
vom susţine candidatura Timişoarei 
pentru capitală culturală a europei. 
De asemenea, vrem să promovăm 
investiţiile spaniole în România în 

general şi în special în această regi-
une”, a ţinut să precizeze excelenţa 
Sa, estanislao de Grandes Pascual în 
cadrul vizitei.

Preşedintele CJ Timiş a subliniat 
importanţa cooperărilor bilaterale, 
care s-ar putea concretiza şi printr-
un parteneriat cu o regiune spaniolă, 
propunere pe care i-a făcut-o dom-
nului ambasador. „ Judeţul Timiş are 
o tradiţie a cooperării şi deschiderii 

spre parteneriate cu regiuni din eu-
ropa şi nu numai. Suntem deschişi la 
orice propunere în direcţia colabo-
rării culturale, economice, sociale”, a 
spus Titu Bojin.

Pentru sprijinirea bunei colabo-
rări şi întărirea relaţiilor, ambasa-
dorul Spaniei a precizat că în cursul 
lunilor viitoare  va numi un consul 
onorific la Timişoara. 

Jana LAVRITS

AMBASADORUL SPANIEI, LA C.J. TIMIȘ

Consiliul Judeţean Timiş, alături de alţi 13 parteneri regio-
nali din toată europa, a început, în 2012, implementarea pro-
iectului CaSa, finanţat din fonduri europene prin programul 
INTeRReG Iv C. Proiectul, pregătit în 2011 de către Biroul 
de la Bruxelles al Consiliului Judeţean Timiş ca o continuare 
a activităţilor proiectului PeoPle (derulat între 2009-2011), 
are ca scop sprijinirea eforturilor depuse la nivel regional pen-
tru crearea de sinergii şi colaborări între serviciile sociale şi de 
sănătate, cu accent pe aplicarea de noi tehnologii destinate asis-
tenţei pentru autonomie, incluziunii sociale, creşterii gradului 
de independenţă a vârstnicilor şi furnizării unor servicii de să-
nătate accesibile, echitabile, durabile.   

Studiile preliminare au arătat că, pe măsură ce creşte 
speranţa de viaţă a cetăţenilor, creşte şi numărul celor care 
suferă de boli cronice, ceea ce are implicaţii majore asu-
pra furnizării serviciilor de asistenţă socială şi sănătate. În 
ţările cele mai avansate, costurile generate de aceste boli 
cronice reprezintă 2/3 din totalul cheltuielilor cu serviciile 
de sănătate, deşi 80% dintre aceste boli ar putea fi preve-
nite. Tehnologia poate oferi soluţii inovatoare, portabile 
şi interactive pentru a-i ajuta pe vârstnici să-şi menţină 
starea de sănătate pentru mai mult timp sau să primească 
îngrijiri chiar în confortul casei lor. Tehnologia informa-
ţiei şi a comunicaţiilor (TIC) joacă, astfel, un rol esenţial 
în furnizarea de servicii de sănătate preventive, în îmbu-
nătăţirea considerabilă a confortului cetăţenilor aflaţi sub 
tratament şi în reducerea poverii economice din cadrul 
bugetelor de stat în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale. 

În contextul în care regiunile europene se confruntă cu 
probleme similare în domeniul social şi medical şi încearcă să 
identifice oportunităţi comune, schimbul de experienţă şi bune 
practici este necesar pentru iniţierea sau accelerarea adoptării 
de soluţii în domeniul asistenței pentru autonomie la domi-
ciliu. mai mult, acest proiect corespunde nevoilor actuale de 
adoptare şi aliniere a României şi implicit a judeţului Timiş, la 
aquis-ul comunitar privind politicile şi obiectivele de dezvoltare 

socială în cadrul Ue. 
Pe parcursul anului 2012, au avut loc o serie de activităţi de 

evaluare şi a fost elaborată o analiză SWoT trans-regională 
privind serviciile şi tehnologiile disponibile în domeniul îngri-
jirii sănătăţii, iar concluziile acesteia vor constitui baza pentru 
organizarea unor schimburi tehnice de experienţă între experţii 
care vor contribui la implementarea modelelor de bună practică 
în regiunile lor. Până în prezent au avut loc trei vizite de studiu 
la care membrii echipei de proiect din Timiş au participat în-
soţiţi de experţi motivaţi să transfere, în judeţul nostru, practici 
inovatoare din alte regiuni. 

Prima vizită de studiu a avut loc în septembrie la eind-
hoven, în olanda, în paralel cu forumul internațional pe tema 
asistenței pentru autonomie la domiciliu şi a oferit modele şi 
soluții inovatoare pentru viață autonomă îndelungată şi par-
ticipare activă în societate. au fost abordate şi dezbătute su-
biecte precum rolul regiunilor în asistența pentru autonomie la 
domiciliu şi îmbătrânirea activă şi sănătoasă, modul de imple-
mentare a tehnologiilor în organizaţiile şi sistemele de sănătate, 
impactul acestora asupra vieţii cetăţenilor, inovarea socială - un 

răspuns la provocările sociale şi o oportunitate pentru dezvolta-
rea mediului de afaceri, utilizarea instrumentelor şi a serviciilor 
TIC pentru ca vârstnicii şi bolnavii cronic să poată interacţiona.

Cea de-a doua vizită de la Barcelona, Spania, a fost o ocazie 
de a fi prezentată politica regiunii privind utilizarea TIC pentru 
sănătate şi exemplificată cu proiecte precum Registrul electro-
nic Regional de Sănătate şi Dosarul Personal de Sănătate - re-
levante pentru furnizarea oricăror servicii sociale şi medicale, 
publice sau private, printr-o e-platformă sigură, centralizată, 
pentru toţi cetăţenii regiunii. au fost ilustrate şi explicate servi-
ciile oferite pentru reabilitarea de la distanţă a pacienţilor care 

au suferit atacuri, traumatisme cerebrale sau a celor care 
suferă de dizabilităţi cognitive.

Cu ocazia ultimei vizite de studiu din anul 2012, par-
tenerii au asistat la prezentarea unor bune practici în do-
meniul monitorizării, siguranței şi autogestiunii în câteva 
centre sanitare şi de îngrijire socială din Canterbury, ma-
rea Britanie. Specialiştii britanici au prezentat tehnologii 
şi programe de asistare în domeniul îngrijirii la domiciliu, 
aplicaţii în telemedicină, cercetări puse în practică prin 
dezvoltarea şi implementarea de sisteme de sănătate in-
tegrate.

vizitele de studiu vor continua şi în 2013, cu prezen-
tarea altor modele de bune practici pe care partenerii pot 
să le transfere în regiunile lor şi cu organizarea de schim-
buri de experienţă între personalul care va fi detaşat dintr-
o regiune în alta, pentru o perioadă determinată.

Proiectul se va derula pe o durată de trei ani, până în de-
cembrie 2014, Consiliul Judeţean Timiş beneficiind de un bu-
get de 112 900,36 eUR, din care 85% reprezintă finanţarea 
asigurată de Fondul european pentru Dezvoltare Regională, 
13% - fonduri naţionale, iar 2% - contribuţie proprie. Informa-
ţii suplimentare despre proiect pot fi regăsite pe site-ul web al 
proiectului: www.casa-europe.eu

Mirela-Carina SINCA

Proiectul CASA – un pas înainte către servicii medicale 
şi sociale inovatoare şi accesibile 


