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Petru Roman

Editorial

Vom schimba fața 
orașului nostru

Am spus de multe ori că nu 
mă mulțumesc să aștept ajutoare 
sau să mă plâng ca administrația 
locală nu are bani. Am căutat 
în toți acești ani de mandat să 
găsesc surse de finanțare pentru 
proiectele orașului și probabil 
că ați remarcat că am și găsit. 
În această perioadă fondurile 
europene care vin prin PNRR 
reprezintă o oportunitate pe care 
nu o putem rata. De aceea am 
făcut eforturi serioase, împreună 
cu angajații din primărie, pentru 
a depune cât mai multe proiecte 
pentru aceste finanțări. Am 
reușit să încărcăm pe platforma 
PNRR, care funcționează după 
principiul primul venit primul 
servit, proiecte în valoare de 
aproape 20 de milioane de euro, 
adica de aproape 5 ori bugetul 
orașului nostru pe un an. Este o 
performanță greu de contestat 
mai ales că la unele capitole am 
solicitat mai mult de jumătate 
din banii alocați județului nostru. 
Toate aceste proiecte urmează să 
fie analizate și eu sper ca în scurt 
timp să aflăm dacă vor fi admise 
la finanțare. Dacă vom primi 
toți banii pe care i-am cerut vom 
schimba fața orașului nostru. 
Vreau să le mulțumesc angajaților 
din primărie angrenați în această 
muncă extrem de grea și de 
solicitantă și vreau de asemenea 
să vă asigur că, indiferent de 
greutăți, vom continua să mergem 
pe acest drum al dezvoltării și 
modernizării orașului nostru. 

Sume record cerute de orașul 
Deta din PNRR

Primăria Deta a depus spre finanțare pe PNRR 
proiecte în valoare de aproape 20 de milioane de euro. 
Pe componenta 5 vor fi renovate energetic 40 de blocuri 
de pe străzile Elena Ghenescu, Târgu Mare, Ștefan Cel 
Mare, Mihai Eminescu și din Piața Libertății. Dintre 
acestea 33 de blocuri sunt înscrise la categoria de 
reabilitare energetică moderată, fiind vorba de blocuri 
care nu au nevoie de intervenții foarte complexe iar 7 
blocuri vor primi bani pentru renovare aprofundată. 
Pe aceeași componentă 5 Liceul Tehnologic din Deta 
va primi aproape 3 milioane de euro pentru lucrări 
de renovare. Pe componenta 10 se va reabilita clădirea 
primăriei, se vor achiziționa 15 stații de autobuz, se 
va înnoi parcul auto cu un autobuz și un microbuz, 
se va construi o pistă de biciclete de 4,5 km și vor fi 
achiziționate sisteme inteligente de management 
urban. Toate aceste proiecte au fost deja încărcate pe 
platforma PNRR și acum se așteaptă eventuale cereri 
de clarificări, urmând ca în scurt timp să aflăm dacă 
vor fi aprobate. 

Este un adevărat record pentru o unitate 
administrativă din Timiș pentru că la capitolul de 
renovare energetică aprofundată de exemplu, orașul 
Deta a aplicat pentru aproape două trimi din suma 
totală alocată județului Timiș prin PNRR la acest 
capitol. În cazul renovărilor energetice moderate peste 
o treime din banii alocați întregului județ ar urma să 
ajungă în orașul nostru. 
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Atenție la cum aruncăm deșeurile!
În ultima perioadă ne confruntăm cu o problemă destul de gravă care afectează viața întregii noastre comunități. Așa cum probabil 

cei mai mulți dintre dumenavoastrpă știu, Primăria Orașului Deta a stabilit încă de anul trecut un program de colectare a deșeurilor 
altele decât cele menajere. Pentru cei care încă nu cunosc acest grafic îl publicăm din nou mai jos. Din păcate încă mai sunt locuitori care 
aruncă la pubela de deșeuri menajere tot felul de obiecte care nu se încadrează la această categorie. Operatorul care colectează deșeurile 
menajere taxeză suplimentar primăria pentru ca regulile nu sunt respectate. În fiecare lună factura este mai mare decât cea obisșnuită 
pentru că în tomberoane sunt puse deșeuri vegetale, resturi de construcții sau alte obiecte care ar trebui coectate separat. Până la urma 
cheltuielile suplimentare pentru neresepctarea acestor reguli sunt suportate tot din fonduri bugetare adică din banii dumneavoastră, a 
locuitorilor orașului nostru. Nu este corect ca pentru câțiva care nu vor respecte câteva reguli simple de colectare selectivă a deșeurilor 
să plătească toată lumea. 

Vă reamintim programul actualizat de colectare al deșeurilor:

Deșeuri vegetale, în fiecare  ✔  LUNI și  ✔  VINERI
Exemple: iarbă, frunze, nuiele și crengi.

Deșeuri voluminoase, în fiecare  ✔  MARȚI
Exemple: mobilier, covoare, obiecte mari de folosință îndelungată (altele decât deșeuri din echipamente electrice 

și electronice) precum: calorifere fontă, calorifere aluminiu, uși, tocuri de uși, geamuri, tocuri de geamuri, comode, 
mese de cafea, toalete, obiecte decorative, mese de scris pentru copii, birouri, rafturi, etajere, canapele, paturi, scaune, 
banchete, oale, ceasuri de perete, perdele, draperii, dulapuri de baie, suporturi prosoape, lustre, tablouri, obiecte sanitare, 
căzi, vase de toaleta, rezervoare de apă pentru vase de toaletă, carpete, preșuri.

Deșeuri rezultate din construcții, în fiecare  ✔  MIERCURI și  ✔  JOI
Exemple: moloz, cărămidă, tencuială

PROGRAM DE COLECTARE A DEȘEURILOR DE PE RAZA UAT DETA
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Ziua de 9 mai celebrată la Deta

Concurs pentru elevi

Sărbătorirea zilei de 9 mai este pentru poporul nostru un prilej 
de îndreptare a gândurilor pline de recunoștință către generațiile 
de luptători și eroi pentru dreptate socială, libertate, unitate 
și independență. Această zi are o triplă semnificație simbolică 
pentru România: Ziua Independenței, când România devine stat 
independent în anul 1877, Ziua Victoriei, care marchează victoria 
puterilor aliate în fața Germaniei naziste, marcând astfel, sfârșitul 
celui de-al doilea război mondial și Ziua Europei. Prin urmare este 
o zi potrivită pentru a aduce un omagiu tuturor eroilor neamului 
românesc și în localitatea noastră. Evenimentul, care a avut loc 
luni, 9 mai la ora 11:00, în Piața Pompierilor, la monumentul 
eroilor din fața Muzeului Orașului Deta, a fost deschis de către 
primarul localității noastre, domnul Petru Roman, după care a 
avut loc oficierea unui scurt tedeum de către părintele protopop 
Ionuț-Ciprian Boșca și preotul paroh al Bisericii Ortodoxe 
Române din Deta, părintele Ciprian Blagoe. Evenimentul a 
continuat cu invocarea momentelor istorice petrecute la 9 mai 
1877, 1945 și 1950 și s-a încheiat cu tradiționala ceremonie de 
depunere a coroanelor.

Pe fundalul Imnului României au depus coroane de flori în 
cinstea eroilor neamului românesc și al orașului Deta următoarele 
instituții, organizații și partide politice:

PRIMĂRIA ORAȘULUI DETA
POLIȚIA DE FRONTIERĂ A ORAȘULUI DETA
UNITATEA DE JANDARMERIE DETA
LICEUL TEHNOLOGIC ”SF NICOLAE” DETA
GRĂDINIȚA ORAȘULUI DETA
SPITALUL ORĂȘENESC DETA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DETA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DETA
PARTIDUL UDMR DETA
ASOCIAȚIA SENIORILOR DETA

FORMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN 
ROMÂNIA – FILIALA DETA

UNIUNEA BULGARILOR DIN BANAT – FILIALA 
DETA

Nu ne rămâne, decât să sperăm că “Oda bucuriei” pe muzica 
genialului Ludwig van Beethoven și scrisă de Friedrich Schiller, 
să răsune mereu atât ca imn al Uniunii Europene dar și ca mesaj 
pentru noi toți.

Glorie eternă eroilor neamului românesc!!!
(Diana Božić)

Cu ocazia Zilei de 9 mai, elevii Liceului Tehnologic "Sf. 
Nicolae", coordonați de doamnele profesoare de istorie Nicuța 
Spătareanu și Corina Lungu, au participat la o competiție care 

a îmbinat cultura generală cu talentul. Astfel, împărțiți în echipe 
cu nume de continent, câte șase pentru fiecare ciclu - gimnazial 
(clasele a VII-a și a VIII-a) și liceal (clasa a XI-a Uman) - elevii 
s-au "întrecut" într-un concurs care a cuprins: întrebări de 
cultură generală despre Uniunea Europeană, dar și realizarea unor 
mâncăruri tradiționale specifice statelor membre și conceperea 
unor eseuri despre conceptul de UE. În juriu, au fost tot colegi 
de-ai lor, care și-au dovedit însă imparțialitatea și spiritul justițiar, 
în final fiind declarată câștigătoare echipa care și-a dovedit cel 
mai bine toate abilitățile necesare. În afara concursului, elevele 
Visileanu Andreea și Peia Andreea, din clasa  a XI-a U, le-au 
vorbit colegilor lor, în scurte prezentări PowerPoint, despre 
tripla semnificație a zilei de 9 mai. La finalul concursului toți 
participanții s-au dovedit a fi câștigători, ei fiind răsplătiți cu câte 
o diplomă, și un cadou simbolic – o cană imprimată cu logoul 
concursului, din partea Primăriei orașului Deta. (Profesor, Alina 
Popescu)
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Grupurile de Acțiune Locală reprezintă un parteneriat public-privat, în care partea publică deține un procent 
de cel mult 49 %, la nivel decizional și la nivel de alcătuire, iar cel puțin 51% este deținut de partea privată (SRL, II, 
PFA, ONG), fiind până astăzi singurele parteneriate public–private de succes din România. “GAL-urile sunt structuri 
reglementate de Regulamentele Europene ca structuri de dezvoltare locală, practic au ca obiectiv principal dezvoltarea zonelor 
unde sunt implementate. Aceste entități sunt organizații non-guvernamentale, care au ca obiectiv specific dezvoltarea zonei 
în care sunt instituite. Funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală se bazează pe implicarea activă a actorilor locali, care 
au rolul de a identifica direcția majoră de dezvoltare a ariei teritoriale pe raza căreia se află GAL-ul respectiv, implicând 
totodată, toți locuitorii acelei zone”. 

Unul din cele 237 de GAL-uri existente astăzi  în Romania este cel al „Asociației Timiș Torontal Bârzava” 
din care fac parte 58 de parteneri privați și publici, care în perioada de finanțare 2017-2021 au contractat 
prin intermediul măsurii 19 LEADER din cadrul PNDR, sub-măsura 19.2 “Sprijin pentru implementarea 
acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” un procent de 93,80 % adică 2.611.632, 31 euro, proiecte 
care se regasesc astăzi în realizarea de piețe, terenuri de sport, capele dar și mici afaceri precum frizerii, ateliere 
de prelucrare a lemnului și a metalului, realizarea de activități  meșteșugăresti, tâmplării, etc.

Diferența de 6,20 % se regăsește în măsuri care urmează să fie lansate în anul 2022 astfel:
1. Măsura 2 / 2B:”Reînnoirea generațiilor de fermieri prin sprijinirea tinerilor fermieri”=120.000 euro
2. Măsura 6 / 1A: “Încurajarea cooperării prin asociere pentru găsirea de soluții inovative și facilitarea  accesului la piață” =20.161 euro
3. Măsura 7 / 6B: “Integrarea minorităților prin cultură și tradiții”= 20.140 euro
Pentru detalii și alte informații, datele de contact ale asociației sunt e-mail:office@timistorontalbarzava.ro
Adresa: Calea Voitegului, nr. 3 oraș Deta.
Persoanele care doresc o carieră în domeniul finanțărilor europene în calitate de angajat/voluntar,  pot trimite un CV de tip europass pe adresa 

de e-mail: pl_deta@net69.ro 

Învierea Domnului este cea mai 
mare sărbătoare a creștinismului, dogma 
fundamentală a credinței creștine. Este 
sărbătoarea bucuriei depline, a luminii 
divine, a sufletului, a păcii și a vieții veșnice 
pe care ne-a dăruit-o Mântuitorul prin 
jertfa Sa. De Sfintele Paști, toate se umplu 
de lumină. Bisericile, inimile și chipurile 
noastre strălucesc mai puternic ca oricând. 
Parcă și natura îmbracă minunate haine 
de sărbătoare. Totul se reînnoiește în noi 
și în jurul nostru. De aceea, Paștele este 
sărbătoarea pentru care ne pregătim din 
timp să o primim în casele și sufletele noastre 
cum se cuvine, fie prin post, rugăciune, 
curățire a trupului și sufletului, sau fel de 
fel de activități menite să celebreze marele 
eveniment religios. Astfel, din iubire, respect 
și recunoștință pentru această sărbătoare și 
pentru comunitatea orașului Deta, în acest an 
Primăria și Consiliul Local ale orașului Deta 
au organizat atelierul de creație ”Lumină, 
zâmbet și culoare” desfășurat în perioada 
11-18 aprilie 2022 în sala mică a Centrului 
Cultural al orașului Deta în intervalul orar 
12:00-14:00. La atelier au participat un 

număr de 30 de elevi din cadrul școlii Liceul 
Tehnologic ”Sf. Nicolae” Deta, din clasele 
V-VIII, clasele de la liceu IX-XII și clasele 
profesionale IX-XI, care au realizat picturi pe 
farfurii din sticlă (icoane), ouă ornamentale, 
figurine ornamentale din origami, precum și 
tablouri din cuie și ață. Toate creațiile elevilor 
au fost expuse în cadrul expoziției cu același 
nume desfășurată în Joia Mare – 21 aprilie, 
la ora 14:00 în fața Muzeului Orașului Deta. 
În cadrul acestui eveniment cetățenii orașului 
Deta au putut admira produsul final rezultat 
din truda, creativitatea și munca  elevilor 
în cadrul atelierului de creație. În aplauzele 
tuturor celor prezenți la eveniment, elevii 
au fost premiați, fiecare în parte, pentru 
participarea și aportul adus în crearea acestui 
eveniment. După premiere, alți elevi din 
cadrul liceului, au oferit un moment cultural 
excepțional, iar în cadrul acestui moment, 
invitat special a fost părintele diacon Ionel 
Csudor, de la mănăstirea Partoș care a onorat 
întreaga prezență prin acceptarea invitației 
noastre. Deși sărbătorile pascale le-a adus 
elevilor vacanța multașteptată și bucuria 
zilelor petrecute în familie, ei nu au uitat nici 
în timpul lor liber de responsabilitatea civică 
și socială, creând un emoționant moment 
artistic dedicat  Săptămânii Patimilor și 
Învierii Domnului. În sunet de clopot și de 
toacă, elevele Iadranka Giurgiev, Francesca 
Cotora și Andreea Peia au recitat trei poezii 
tulburătoare, care au amintit de patimile 
lui Iisus, iar pricesnele și cântecele creștine 
cu specific pascal, interpretate de elevii 
Melisa Ursulescu, Sara Peter și Laurențiu 

Govoreanu au îndemnat spre meditație și 
spre rugăciune. Evenimentul, deschis de 
talentata Monica Călugăr, la vioară, a mai 
cuprins, de asemenea, o scenetă, jucată 
de elevii Francesca Cotora și Pițov Rareș, 
care a adus Speranța și Lumina Învierii, 
la fel ca emoționantul Imn al Învierii, 
"Hristos a înviat", interpretat de toți 
elevii și acompaniați de Monica Călugăr 
- vioară și Ceorcea Cosmin - ghitară. În 
final, interpretarea pricesnei și a troparului 
”Hristos a Înviat” în limba greacă, precum și 
gândurile transmise de către părintele diacon 
referitor la tripla semnificație a Joii Patimilor  
au venit să le încălzească inimile și sufletele 
participanților, transmițând lumina, pacea și 
bucuria Învierii Mântuitorului. Festivitatea 
s-a vrut a fi una interconfesională, reunind 
spiritul Paștelui, printre protestanți, 
catolici și ortodocși, astfel că Deta noastră 
minunată nu este doar multiculturală, ci și 
multiconfesională, dovedindu-se a fi locul 
unde se celebrează iubirea lui Dumnezeu 
și viața - ca cel mai de preț dar divin prin 
credință, solidaritate, toleranță și mereu 
împreună, indiferent de etnie ori religie.

Animare și promovare la Grupul de Acțiune Locală 
„Asociația Timiș Torontal Bârzava” 

Lumină, zâmbet și culoare


