
O maternitate 
de senzaţie
Vor fi 130 de paturi, patru săli de operaţie şi un 
centru de fertilizare in vitro

Judeţul Timiş a obţinut, prin Programul transfrontalier Româ-
nia-Ungaria, peste 12 milioane de euro, pentru construirea unei 
clădiri în care să funcţioneze Maternitatea Bega. Din aceşti bani, 
peste patru milioane de euro sunt destinaţi achiziţionării de apa-
ratură medicală de ultimă generaţie. În prezent, activitatea  de la 
Maternitatea Bega se desfăşoară  într-o clădire istorică, la mare 

distanţă de Spitalul Judeţean şi nu există secţie de fertilizare in 
vitro. Noul amplasament, care va fi realizat în perimetrul Spitalului 
Judeţean, lângă Casa Austria, pe  un teren al Consiliului Judeţean 
Timiş, va respecta structura actuală a maternităţii, care cuprinde 
secţiile de obstetrică-ginecologie, terapie intensivă şi neonatologie, 
dar va avea şi un compartiment de reproducere umană asistată. 
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Acces la gaze naturale pentru 
220.000 de timişeni     

Dragi timişeni,
Se împlinesc, în curând, 

doi ani de când mi-am asumat 
responsabilitatea de a fi pre-
şedintele Consiliului Judeţean 
Timiş. Gestionarea administra-
ţiei judeţene nu era chiar ceva 
inedit pentru mine, având în ve-
dere că, timp de patru ani, am 
fost vicepreşedinte al acestei 
instituţii şi am avut, astfel, pri-
lejul să constat care sunt prin-
cipalele probleme care revin în 
sarcina celor care veghează 
la bunul mers al judeţului. Cu 
toate acestea, funcţia de preşe-
dinte oferă o nouă perspectivă 
şi presupune o altă abordare, 
o implicare totală şi o asumare 
integrală a multitudinii aspec-
telor cu care se confruntă un 
judeţ. Este o poziţie pe cât de 
onorantă, pe atât de plină de 
responsabilitate, pentru că nu 
e deloc confortabil să ştii că de 
priceperea, dăruirea sau inspi-
raţia ta depinde soarta unui ju-
deţ întreg. În plus, Timişul este 
un mediu complex, cu o poziţie 

geo-strategică care nu poate fi 
ignorată, cu tradiţii specifice, cu 
o istorie foarte încărcată, cu un 
mediu economic şi academic 
diversificat. Desigur, fiecare are 
nevoile şi aspiraţiile lui, cu toţii 
sunt conectaţi la realităţile mo-
mentului, orice sector aşteaptă 
sprijin cât mai masiv şi mai ra-
pid, aşa că a prioritiza un pro-
iect sau altul nu este deloc o 
sarcină uşoară. Am considerat, 
însă, că proiectele de dezvolta-
re strategică nu pot fi lăsate în 
aşteptare, pentru că ele reflec-
tă, în ultimă instanţă, imaginea 
şi bunăstarea unui judeţ. Fie 
că vorbim de investiţii în dome-
niul sănătăţii, unul de prioritate 
zero, de drumuri sau de utilităţi 
publice, toate eforturile noastre, 
ale celor care ne ocupăm de 
administrarea judeţului, trebuie 
să aibă în prim-plan omul, cetă-
ţeanul din Timiş, care este prin-
cipalul beneficiar al proiectelor 
şi programelor derulate de Con-
siliul Judeţean Timiş. Ştiu foar-
te bine că nu este deloc uşor, 
că apar noi şi noi probleme, că 

se ivesc greutăţi de tot felul, 
că există multe orgolii şi chiar 
şi unele provocări, dar sunt un 
om pozitiv şi optimist. Mi-am 
asumat să fiu în fruntea aces-
tui judeţ şi am datoria să îl duc 
pe drumul cel bun, chiar dacă 
nu întotdeauna calea e liberă, 
fără obstacole sau bariere. Cu 
ajutorul colegilor consilieri, al 

aparatului de specialitate, al 
autorităţilor centrale şi al tuturor 
timişenilor, vom depăşi împreu-
nă toate piedicile care mai apar 
şi să punem Timişul pe drumul 
bun. Dacă am reuşit sau nu, tot 
dumneavoastră veţi decide. 

Călin Ionel Dobra, 
preşedintele Consiliului 

Judeţean Timiş

Încălzirea cu lemne va fi, în 
viitorul apropiat, doar o amintire. 
A fost lansat unul dintre cele mai 
importante proiecte ale dezvol-
tării judeţului, anume extinderea  
alimentării cu gaze naturale şi 
înfiinţarea de noi reţele de dis-
tribuţii. Pentru ca de aceste faci-
lităţi să poată beneficia cât mai 
multe persoane, la nivelul Con-
siliului Judeţean Timiş au fost 
create cinci asociaţii de dezvol-
tare intercomunitară, din care 
fac parte 71 de primării, precum 
şi CJT. Scopul acestor asociaţii 
este de a finanţa şi contracta un 
studiu de fezabilitate care va fi 
predat Transgaz, structură ce 
va realiza lucrările de transport 
al gazelor naturale. Ulterior, vor 
fi demarate licitaţiile pentru dis-
tribuirea gazelor. Asociațiile de 
Dezvoltare Intercomunitară nou 
înființate sunt: ADI Gaz Vest, cu 
aproximativ 78.000 de potențial 
beneficiari, ADI Gaz Nord, cu 
aproximativ 32.000 de potențial 
beneficiari, ADI Gaz Centru, cu 
aproximativ 25.000 de potențial 
beneficiari, ADI Gaz Est, cu 
aproximativ 35.000  de potențial 
beneficiari, şi ADI Gaz Sud, cu 
aproximativ 44.000 de potențial 
beneficiari. “Consiliul Judeeţan 
Timiş a luat decizia de a adera 

la toate cele cinci asociaţii inter-
comunitare. Desigur, drumul pe 
care îl avem de parcurs este de-
abia la început, dar vom face tot 
ceea ce depinde de noi pentru 

ca acest obiectiv extrem de im-
portant să se materializeze”, a 
declarat Călin Dobra, preşedin-
tele Consiliului Judeţean Timiş. 
În rândul populaţiei, s-a consta-
tat dorinţa de a se renunţa la 
încălzirea cu lemne, în favoarea 

celei pe bază de gaze naturale, 
mai practică şi mai eficientă. 
Decizia administraţiei judeţene 
a fost luată şi ca urmare a in-
cidentelor recente din zona de 

sud a judeţului, când mai multe 
localităţi au rămas fără încălzire 
şi apă caldă, din cauza sistării 
furnizării gazului. După ce se va 
realiza reţeaua, circa 220.000 
de timişeni se vor putea racorda 
la reţelele de gaze naturale. 

Timişul, pe drumul bun

Continuare în pagina 2
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În următorii trei ani, Bega va fi na-
vigabilă din Timişoara până la frontiera 
cu Serbia. Consiliul Judeţean Timiş şi 
Administraţia Bazinală de Apă Banat au 
lansat proiectul european intitulat „Re-
pararea infrastructurii de navigaţie a 
canalului Bega”, prin care se va realiza 
modernizarea nodului hidrotehnic de la 
Sânmihaiu Român , investiţie ce va per-
mite libera circulaţie a turiştilor între Ro-
mânia şi Serbia. Un aspect important al 
proiectului este că partea sârbă, în cali-
tate de partener, va construi o pistă de 
biciclete în lungime de 43 de kilomteri, de 
la graniţa cu România şi până la Zren-
janin. În acest moment, se desfăşoară 
licitaţia publică pentru proiectare şi exe-

cuţie, iar în luna martie ar trebui desem-
nată firma care va efectua lucrările. Cel 
mai târziu, acestea vor începe în toamna 
anului viitor. „Fondurile europene sunt o 
prioritate, indiferent că le atragem noi, di-
rect, la consiliul judeţean, sau intrăm în 
parteneriate cu diferite instituţii. Cred că 
momentul în care se implementează un 
astfel de proiect este cum nu se poate 
mai potrivit, având în vedere faptul că Ti-
mişoara şi Novi Sad au fost desemnate 
pentru anul 2021 capitale europene ale 
culturii, iar realizarea acestui proiect va 
dechide o nouă legătură între cele două 
oraşe”, a declarat Călin Donra, preşedin-
tele Consiliului Judeţean Timiş. La rândul 
său, Titu Bojin, directorul Administraţiei 
Bazinale de Apă Banat, a precizat: „La 
Sânmihaiu Român se află ecluzele con-
struite de austrieci la începutul secolului 
al XX-lea, ele reglând debitul şi volumul 
de apă în albie. Acestea trebuie reparate 
şi este important că se realizează cu bani 
europeni, iar circulaţia pe Bega va fi relu-
ată. Realizarea stăvilarului de la Sânmi-
haiu Român , care nu funcţionează, este 
o lucrare de foarte mare importanţă, pre-
cum şi a barajului din această localitate. 
Înainte de baraj, va fi amenajată o insulă 
în scop turistic. La finalul acestui proiect, 
aşteptat de foarte mult timp, putem să di-
suctăm de navigaţie şi mai departe, spre 
Tisa, Dunăre, la Viena, cum se întâmpla 
acum 70 de ani”.

Regiunea de Vest a atras, în 20 de ani, prin Programul Operațional Regional 
(POR) peste un miliard de euro fonduri europene nerambursabile. Recent, s-au săr-
bătorit 20 de ani de la înființarea Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii 
Vest, unde Călin Dobra a deținut președinția CDR chiar în acest an aniversar. “Pentru 
a înțelege mai bine acești 20 de ani, vreau să vă spun că a fost o perioadă extrem 
de prosperă, una în care PIB regional s-a dublat față de momentul 1998. Mulțumesc 
directorului ADR Vest, Sorin Maxim, pentru activitatea depusă în probabil cea mai 
performantă agenție din țară și îi felicit pe colegii mei Mircea Bobora, președinte al 
Consiliului Județean Hunedoara, Iustin Cionca, președinte al Consiliului Județean 
Arad și Silviu Hurduzeu, președinte al Consiliului Județean Caraș-Severin, pentru 
implicarea în atragerea fondurilor europene”, a declarat preşedintele Consiliului Ju-
deţean Timiş.

- La doi ani şi jumătate de 
la preluarea mandatului de 
vicepreşedinte, cum aţi ca-
racteriza, pe scurt, activitatea 
din Consiliul Judeţean Timiş? 
- Aşa este, sunt mai bine de doi 
ani de când deţin această func-
ţie şi, ca să fiu sintetic, aş spune 
că a fost o perioadă în care s-au 
evidenţiat realizări, dar și anu-
mite întârzieri. Cred că mai sunt 
probleme, nu vreau să folosesc 
neapărat sintagma cum că doar 
din cauza legislaţiei, pentru că 
sunt, într-adevăr, probleme da-
torită acestui aspect, dar şi din 
cauza noastră, a personalului 
de execuţie. - Ce sectoare din 
instituţie aveţi în subordine? 
- Conform organigramei, am în 
subordine economicul şi patri-
moniul, dar asta nu înseamnă 
că nu poate vorbi şi altcineva de 
aceste sectoare, pentru că ţin 
doar de resortul meu de activi-
tate. Pe lângă aceste două sec-
toare, mai am în atenţie şi o altă 

activitate foarte importantă, după 
părerea mea, sunt preşedintele 
Agenţiei de Dezvoltare Interco-
munitară Deşeuri Timiş, unde, 
spre bucuria mea şi a multor ce-
tăţeni ai judeţului Timiş, am reu-
şit să finalizăm proiectul cu de-
poneul, adică să cheltuim bani 
europeni, şi nu puţini, pentru că 
vorbim de 35 milioane de euro, 
pentru acel deponeu pe care l-
am făcut la Ghizela. Dacă acest 
sistem integrat de management 
al deşeurilor nu ar fi fost închis 
luna aceasta, Consiliul Judeţean 
Timiş ar fi fost nevoit să restituie 
banii comunităţii europene. Am 
reuşit să ducem la bun sfârşit 
acest obiectiv, lucru care mă 
bucură, pentru că ne aducem 
aminte de vremea dinainte de 
1989, cu acea groapă de la Şag, 
când lumea închidea geamurile 
la maşini, din cauza mirosurilor 
insuportabile. Ne amintim, de 
asemenea, nu cu multă plăcere, 
şi de acele locuri de depunere 

a gunoiului în spatele blocurilor, 
pe unde toţi evitau să treacă. 
Astăzi, lucrurile stau altfel. Nu 
numai că am încercat să colec-
tăm chiar selectiv, să reciclăm, 
ci acele europubele se golesc 
zilnic, nu mai există grămezile 

de gunoaie din jurul blocurilor, 
nu mai avem nici gropile de gu-
noi din judeţ. Avem acest depo-
neu ecologic la Ghizela, unde 
colectăm pe zone, cu staţie de 
transfer, deşeurile din tot judeţul 
Timiş. Mai sunt unele lucruri de 

îmbunătăţit, firmele care colec-
tează mai au unele probleme, 
unele sunt obiective, altele sunt 
subiective, dar care nu influen-
ţează în mod serios această 
colectare a deşeurilor. - Care 
sunt planurile pentru 2019? - 
În mod obligatoriu, va trebui să 
perfecţionăm acest deponeu de 
la Ghizela. Mă refer la o staţie 
de sortare bună, pentru că, din 
ceea ce adunăm de la popula-
ţie, noi trebuie să distrugem 85 
la sută din cantitatea de deşeuri. 
Există acest model de staţie pe 
care dorim să-l achiziţionăm în 
2019, pentru ca apoi să-l putem 
pune în funcţiune. Sistemul inte-
grat de management al deşeuri-
lor are, totuşi, zece ani, este, să 
recunoaştem, un pic depăşit ca 
gândire. Deocamdată, nu ne în-
cadrăm în cerinţele europene şi, 
de aceea, aş vrea să modificăm 
acea staţie, ca să prevenim, 
astfel, suprataxarea cetăţenilor 
pentru deşeuri. 

“Va trebui să perfecţionăm deponeul de la Ghizela, 
ca să prevenim suprataxarea”
A declarat Traian Stancu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Timiş

Peste un miliard de 
euro, fonduri europene 
nerambursabile

Pe Bega, din Timişoara 
până în Serbia
Un proiect european de aprope 14 milioane de euro

O maternitate…
De asemenea,în noua clădire vor 

exista cel puţin 130 de paturi şi patru săli 
de operaţie, dotate cu aparatură de ni-
vel internaţional. Investiţia a intrat, deja, 
în implementare şi a fost prezentat con-
tractul de finanţare prin care se va realiza 
studiul de fezabilitate aferent construcţiei. 
După finalizarea acestuia, prevăzută în 
luna martie, vor fi demarate procedurile 
de licitaţie pentrun proiectul tehnic şi exe-

cuţia propriu-zisă. „De astfel de proiecte 
majore are nevoie judeţul Timiş, prin care 
putem face paşi importanţi spre îmbună-
tăţirea reală a serviciilor publice oferite. 
Atât datorită valorii şi dimensiunilor sale, 
cât şi prin faptul că oferă servicii de ferti-
lizare in vitro, consider că putem vorbi nu 
doar de un proiect judeţean, ci de unul 
cu adevărat regional”, a declarat Călin 
Dobra, preşedintele Consiliului Judeţean 
Timiş.
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Undă verde pentru 
Centura de Sud

Drumuri de calitate
Încă o arteră judeţeană a fost reabilitată

- Care sunt principale-
le probleme din sectorul pe 
care îl coordonaţi? - La nivelul 
Consiliului Judeţean Timiş, sub 
coordonarea mea se află două 
direcţii: cea a arhitectului-şef şi 
Direcţia tehnică. Prima este mult 
mai rigidă, o direcţie care se ocu-
pă în mod deosebit de autoriza-
ţii, de certificate de urbasnim, 
de aprobarea PUZ-urilor şi a 
PUG-urilor. Desigur, acum fiind 
în plină dezvoltare construcţiile, 
categoric că este foarte mult de 
lucru. Una peste alta, eu cred că 
aceasta îşi face bine treaba până 
acum. Ştim că şi pretenţiile sunt 
foarte mari, iar beneficiarii aces-
tor avize şi autorizaţii ar dori ca 
lucrurile să meargă mult mai re-
pede, însă se analizează fiecare 
act, fiecare document şi proba-
bil că nu întotdeauna reuşim să 
satisfacem din punct de vedere 
al timpului interesul cetăţeanu-
lui. Dar, este o activitate intensă 
şi laborioasă în construcţii, iar 
arhitecţii, inginerii, toţi cei care 
fac parte din această direcţie, 
se constată că se implică des-
tul de mult, la fel cum e cazul şi 
cu comisia tehnică a arhitecţilor 
de la nivel judeţean. Probabil, 
uneori, sunt prea minuţioşi, prea 
riguroşi sau rigizi dar dacă vrem 
să respectăm legea în totalitate, 
trebuie să ţinem seama de toate 
aceste aspecte. Dar, trebuie să 
recunoaştem că cea mai vizibilă, 
câteodată cea mai hulită, atunci 
când drumurile nu sunt întreţi-
nute corespunzător, când iarba 
nu este cosită pe marginea dru-
murilor sau când parcările sunt 
pline de mizerii, dar şi cea care 
aduce cel mai mare plus de ima-
gine Consiliului Judeţean Timiş, 
este Direcţia Tehnică, care se 
ocupă, în principal de adminis-

trarea drumurilor judeţene, cu 
tot ceea ce presupune aceasta, 
de la realizarea lor şi până la în-
treţinere. Această direcţie este 
şi cea mai practică, mai palpabi-
lă, unde se realizează, moderni-
zează efectiv drumurilejudețene 
şi locuitorii judeţului simt imediat 
acest lucru.  

- Cum se prezintă, în acest 
moment, drumurile judeţene 
din judeţul Timiş? - În Regiu-
nea Vest, eu zic că Timişul are 
cele mai bune drumuri judeţene, 
net superioare celor din Arad, 
Caraş-Severin şi Hunedoara. 
Nu o spunem doar noi, cei de la 
CJT, ci chiar şi colegii noştri din 
judeţele limitrofe şi sunt convins 
că mulţi dintre cei care circulă pe 
aceste drumuri au putut constata 
acest lucru. Avem câţiva specia-
lişti de excepţie, care sunt impli-
caţi serios în realizarea acestor 
drumuri, având în vedere şi arte-
rele care urmează, modernizate, 
refăcute sau întreţinute.  

- Care este modul de abor-
dare în acest sector? - În anul 
2018, conducerea Consiliului 
Judeţean Timiş a venit cu câ-
teva principii noi în ceea ce pri-
veşte direcţia spre care trebuie 
să ne orientăm în acest dome-
niu. În primul rând, se pune mai 
mult ca niciodată accent pe 
atragerea de fonduri europene, 
în dezvoltarea rețelei de drumuri 
județene. Deja s-a trecut la un 
alt nivel de dezvoltare, anume la 
lărgirea drumurilor judeţene pe 
patru benzi. S-a realizat, deja, o 
lucrare foarte importantă la Gi-
roc şi urmează ca în etapa ime-
diat următoare să se lărgească 
la patru benzi şi drumul de la 
Ciarda Roşie, Moșnița Nouă, 
Albina şi să se continue cu o 
pistă de bicilete până la Buzi-

aş. Va fi un lucru deosebit, care 
va fluidiza circulaţia, în acestă 
zonă pentru că ştim bine în ce 
condiţii improprii se desfăşoa-
ră în prezent. Vom trece, apoi, 
la patru benzi de la Centură la 
Aeroportul Traian Vuia, iar pe 
cealaltă parte, la Dumbrăviţa 
(pe fonduri –POR), unde există 
un nod de ştrangulare foarte ne-
plăcut pentru conducătorii auto, 
s-a luat decizia să se lărgească 
la patru benzi, de la Kaufland 
(Calea Lipovei) până la Centu-
ră şi apoi la A1. Această lucrare 

este mult mai avansată, suntem 
deja în faza de licitaţie şi spe-
răm ca până în februarie-martie 
2019 să avem un câştigător. Va 
fi o lucrare spectaculoasă, un 
adevărat brand al judeţului, pe 
cât de impresionantă, pe atât 
de necesară, pentru că aceste 
ieşiri, înspre Buziaş prin Moş-
niţa, şi înspre Dumbrăviţa-Giar-
mata sunt cele mai aglomerate. 
Pe de altă parte, chiar în acestă 
perioadă, avem în curs de lici-
taţie asfaltarea drumului care 

face legătura între Valea Lungă, 
Nevrincea, Cliciova, în lungine 
de peste patru kilomteri. În felul 
acesta, partea de est a județului 
este rezolvată aproape în totali-
tate privind drumurile județene. 
Sperăm ca până în primăvară 
să se încheie licitaţia. Vorbim, 
apoi, de opt kilometri la Luca-
reţ şi la Brestovăţ-Coşari, unde 
avem o zonă în care nu s-a pus 
niciodată măcar o lopată de as-
falt, de la autostradă, cu limita 
județului Arad. Un drum foarte 
important este cel de la Roviniţa 

Mare-Gherman-Percosova, cu 
o întindere de aproape 13 kilo-
metri, care face ca toată partea 
de sud-vest a judeţului să fie co-
nectată la drumuri naţionale sau 
la drumuri judeţene. Pot spune 
că avem un adevărat păianjen 
de drumuri în această zonă. De 
asemenea, suntem în proce-
dură de finalizare a proiectului 
tehnic cu drumul de la Peciu 
Nou-Giulvăz-Foeni (tot pe fon-
duri POR), de asemenea, unul 
foarte important, care va întregi 

această panoplie de drumuri din 
partea de sud-vest a judeţului.  
Un  drum de asemenea impor-
tant este cel dintre Sânamrtinu 
Maghiar şi Sânmartinu Sârbesc. 
La fel se are în vedere realiza-
rea unei legături mai facile între 
orașul Recaș, Bazoșu Vechi – 
Bazoșu Nou sau între Săcălaz și 
Dudeștii Noi. În acelaşi registru, 
pe Drumul Județean Timişoara-
Lipova, în dreptul localităţii Fibiş 
se va face o bifurcaţie necesară, 
care merge până în localitatea 
Seceani şi la autostrada A1. Nu 
trebuie să uităm nici marile pro-
iecte ale judeţului Timiş în acest 
domeniu, ambele având la bază 
fonduri europene. Unul dintre ele 
este drumul de la Coşava, To-
meşti, până la graniţa cu judeţul 
Caraş-Severin, cu o lungime de 
peste 35 de kilometri. Altul, la fel 
de important, este cel care plea-
că de la Cărpiniş, merge mai de-
parte spre Biled, Bărăteaz, Sat-
chinez, de acolo urcă spre Gelu, 
mai departe spre Sânpetru Mic 
şi apoi face legătură cu podul 
de peste Mureş, Pecica, județul 
Arad. Sunt proiecte foarte în-
drăzneţe şi numai dacă avem 
în vedere sumele vehiculate, de 
ordinul sutelor de milioane de 
lei, avem o imagine a dimensiu-
nii lucrărilor din acest sector. De 
asemenea, în acest domeniu 
sunt în fază conceptuală realiza-
rea acestor artere de circulație, 
importante prin legăturile mai 
rapide care se vor realiza între 
diferite drumuri naționale, sau 
înspre sau dispre anumite punc-
te importante de circulație,  de 
exemplu Aeroport, autostradă 
si altele. Sunt convins că toate 
aceste proiecte în acest mandat 
vor prinde contur, unele se vor 
finaliza, altele vor continua, dar 
principal este  să demareze.

Tuturor locuitorilor județului 
Timiș le doresc din toată inima 
un călduros și sincer La Mulţi Ani 
și să aibă încredere în actuala 
administrație a județului Timiș, 
care tot ceee ce face, face doar 
în bună credință și pentru un pic 
mai bine pentru toți locuitorii”.

“Timişul are cele mai bune drumuri 
judeţene din regiune”
Interviu cu Nicolae Oprea, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Timiş

Centura de Sud a Timişoarei e gata de start, după ce a fost epuizată şi calea con-
testaţiilor. Firmele nemulţumite de rezultatul licitaţiei au acţionat decizia în instanţă, 
iar Curtea de Apel Bucureşti a dat verdictul final, respingând contestaţiile depuse. 
Astfel, s-a dat undă verde pentru începerea lucrărilor la acest obiectiv foarte impor-
tant şi îndelung aşteptat nu doar de timişeni, ci şi de toţi cei care tranzitau partea 
vestică a ţării. Centura de Sud va costa 324 de milioane de lei, banii provenind, în cea 
mai mare parte, de la Uniunea Europeană, iar restul fiind cofinanţat de către Statul 
Român. Investiţia va măsura 25,69 kilometri, câte o bandă pe sens, va avea 12 poduri 
si pasaje, precum şi mai multe intersecţii la nivel, pe ruta intrarea în Timişoara dinspre 

Şag – Giroc – Moşniţa Nouă 
– Ghiroda – legatura cu 
Centura de Nord (Calea Lu-
gojului-Calea Aradului), care 
a fost inaugurată în 2009 şi 
măsoară 12,6 kilometri. Pri-
mii bani pentru construirea 
Centurii de Sud au fost déjà 
alocaţi prin Bugetul naţio-
nal pentru 2018, fiind vorba 
de o sumă de 12 milioane 
de lei. La licitaţia organiza-
tă de Compania Naţională 
de Admininistrare a Infras-
tructurii Rutiere (CNAIR), a 
fost declarată câştigătoare 
firma italiană Tirrena Scavi. 
Aceasta va avea la dispo-
ziţie 24 de luni pentru a re-
aliza cei 25 de kilometric ai 
Centurii Timişoara Sud.

Infrastructura rutieră continuă să 
rămână în prim-planul atenţiei adminis-
traţiei judeţene. În acest an, au fost rea-
bilitate nu mai puţin de şase drumuri ju-
deţene, recent fiind inaugurat tronsonul 
care face legătura între Birda, Opătiţa 
şi Deta, având o lungime de 7,7 kilome-
tri. Valoarea totală a lucrărilor a fost de 
8,5 milioane lei, fondurile fiind asigurate 
din bugetul propriu al Consiliului Jude-
ţean Timiş. Până la reabilitarea aces-
tei artere, cetăţenii din această zonă a 
judeţului, dar chiar şi unii localnici din 
Caraş-Severin care voiau să scurteze 

drumul spre graniţa cu Serbia, erau ne-
voiţi să circule pe un drum pietruit, im-
propriu pentru un trafic decent. Acum, 
condiţiile sunt dintre cele mai calitative. 
„La Consiliul Județean Timiș, am avut 
un an bun în ceea ce privește drumu-
rile județene, întrucât  am reușit inau-
gurarea a 37 de kilometri de drum mo-
dernizat. De asemenea,  perspectivele 
sunt  îmbucurătoare,  deorece avem în 
implementare alte 15 drumuri care vor 
intra în execuție anul viitor”, a declarat 
Călin Dobra, preşedintele Consiliului 
Judeţean Timiş.



Proiecte ale consilierilor județeni Agendă CJTimiș�

Deși are doar 36 de ani, Ni-
colae Bitea este deja la al treilea 
mandat de consilier județean. 
Prin urmare, deloc întâmplător, 
îl regăsim  ca secretar al Comi-
siei pentru cultură, învățământ, 
tineret și sport, precum şi ca  un 
susținător al proiectelor pentru 
copii și tineri. În acest context,  
Nicolae Bitea ne-a mărturisit că 
își dorește foarte mult înființarea 
unei tabere de copii/tineret pe 
raza județului Timiș, ca urma-
re a unui parteneriat pe care 
intenționează să-l propună în-
tre Consiliul Județean Timiș și 
reprezentanții administrației pu-
blice locale din comuna Fârdea, 
prin care cei din urmă să pună 
la dispoziție terenul aferent 
investiției. La ideea înființării 
unei tabere noi a ajuns după câ-
teva încercări neconcretizate ale 
Consiliului Județean Timiș de a 
prelua taberele de la Bogda și 
Poieni Sat, în vederea reabilită-
rii  și redării acestora în circuitul 
turistic. Și pentru că optimismul 
este una dintre calitățile sale, 
consilierul judeţean  consideră 
că în anul 2020 ar putea deja 
să înceapă lucrările pentru im-
plementarea acestui proiect. 
De asemenea, Nicolae Bitea 
este președintele Comisiei de 
Selecție și Evaluare a Proiecte-
lor Sportive, înființată în scopul 
finanțării nerambursabile de la 
bugetul Consiliului Județean 
Timiș a activităților sportive non-
profit cu sediul în județul Timiș. 
Astfel, doar în anul 2018 au fost 

aprobate 28 de proiecte – sport 
de performanță și 11 proiecte - 
sport pentru toți. Inginer de pro-
fesie, Nicolae Bitea se consideră 
un bun cunoscător al probleme-
lor județului Timiș, susținând în 
decursul timpului toate proiecte-

le de dezvoltare ale infrastructurii 
rutiere, de reabilitare a unităților 
de învățământ, a căminelor de 
cultură și a lăcașelor de cult. 
De exemplu, în prezent, acesta 
susține trecerea în administra-
rea Consiliului Județean Timiș, 
în vederea asfaltării și moderni-
zării, a drumului Checea-Cenei, 
care ar deschide o nouă cale de 
acces a locuitorilor din zonă că-
tre municipiul Timișoara, dar si 
a drumului Făget-Bunea Mare, 
în lungime de 12,5 km. Nico-
lae Bitea consideră că ceea ce 
îl reprezintă este seriozitatea, 
transparența, corectitudinea 
în activitatea zilnică și buna-

credință. Foarte important pentru 
el este să își țină cuvântul dat, 
chiar dacă uneori asta poate în-
semna să pierzi anumite lucruri. 
Această credință iși are origini-
le, crede consilierul judeţean,  în 
copilăria petrecută la Charlotten-
burg și în educația împrumutată 
din cultura șvabească a locului. 
Persoană dinamică, pe Nico-
lae Bitea îl întâlnești mereu în 
acțiune, organizând activitățile 
Societății de Transport Public 
Timișoara (STTP),  al cărei di-
rector general este în prezent, 
coordonând operațiuni concrete 
sau semnând contracte care vor 
reprezenta oportunități de trans-
port pentru cetățenii municipiului 
Timișoara. Cât despre activita-
tea în Consiliul Județean Timiș, 
Nicolae Bitea, lider de grup al 
consilierilor judeţeni PNL,  con-
sideră că în cadrul acestuia nu 
politicul este cel care trebuie să 
primeze, ci bunăstarea locui-
torilor județului. În acest sens, 
alesul judeţean  menționează 
că a sustinut și va susține în-
todeauna proiectele și acțiunile 
unităților administrativ teritoria-
le, indiferent de opțiunea politică 
a reprezentanților acestora.

Și pentru că se apropie săr-
bătorile, Nicolae Bitea le urează 
tuturor cetățenilor județului Timiș 
un sfârșit de an îmbelșugat și 
plin de bucurii, sănătate și cât 
mai multe proiecte implementa-
te de Consiliul Județean Timiș, 
care să le facă viața mai ușoară 
și mai frumoasă!

“Atragerea de fonduri europene, 
transfrontaliere și interregionale trebuie să 
fie prioritatea Consiliului Județean Timiș!”

  

  A declarat consilierul judeţean Dorin Cândea

-Sunteţi liderul de grup 
al consilierilor PSD, formaţi-
unea politică cel mai puter-
nic reprezentată în Consiliul 
Judeţean Timiş. Care este 
strategia de ansamblu a par-
tidului pe care îl reprezentaţi? 
- Grupul de consilieri judeţeni 
PSD din Consiliul Judetean 
sprijină, în primul rând, politica 
si deciziile presedintelui, pentru 
că acesta provine din rândurile 
noastre, ale membrilor aces-
tui partid. Este de la sine înţe-
les că performanţele din acest 
mandat se vor răsfrânge asupra 
partidului, pentru că suntem la 
conducerea administrativă a ju-
deţului şi trebuie să ne asumăm 
asta. - Care sunt priorităţile 
grupului PSD pentru Timiş? 
- Aici, putem vorbi de mai mul-
te aspecte, dar evident că sunt 
câteva proiecte care se remar-
că prin dimensiunea lor şi care 
au întâietate. Ne referim, astfel, 
la dezvoltarea reţelei de gaze 
naturale a judeţului, una dintre 
priorităţi. Am demarat, astfel, 
sub coordonarea şi cu sprijinul 
financiar al Consiliului Jude-
ţean Timiş, cinci asociaţii de 
dezvoltare intercomunitară, în 
care participă 70 de comune, cu 
scopul extinderii reţelei de gaze 
naturale în judeţ. Automat, după 
finalizarea proiectului, va creste 
confortul cetăţenilor acestui ju-
deţ, dar şi potentialul economic 
al zonelor rurale, pentru că este 
de aşteptat să apară noi investi-
tori. O altă prioritate o reprezintă 
exploatarea potenţialului turistic 
al judeţului. Deşi nu este chiar 
printre cele mai pitoreşti judeţe 

ale ţării, Timişul are, totuşi, ce 
să ofere celroc are doresc să-
l viziteze. Pentru asta, depinde 
de noi, pentru că trebuie să ştim 
să ne vindem, în sensul bun 
al cuvântului. Beneficiem de 
autostradă în judeţ, avem un 

aeroport internaţional şi putem 
dezvolta un turism economic. 
Asociaţia pentr Promovarea şi 
Dezvoltarea Turismului, pe care 
o conduc, a obţinut finanţări eu-
ropene pentru amenajarea tu-
ristică a malurilor Timişului, par-
ticipă, de asemenea, la târguri 
interne şi internaţionale, sprijină 
primariile, precum şi micii pro-
ducători în proiectele pe care 
le derulează. Tot în logica dez-
voltării turismului, unul dintre 
obiectivele punctuale îl constitu-
ie amenajarea drumului Recaş - 
Pişchia, prin Herneacova. Este 
o zonă pitorească, deja intens 
vizitată de timişoreni. Se pot 
amenaja trasee cu bicicleta, cu 
ATV, se pot face drumeţii. Exis-
tă şi un parc de aventură, crame 
viticole şi alte obeictive care pot 
constitui o tentaţie pentru mulţi 
timişeni. 

Dorin Cândea este la al 
doilea mandat de consilier 
județean, în această legislatură 
fiind președintele Comisiei de 
urbanism, amenajarea teritoriu-
lui, lucrări publice și protecția 
mediului. În mandatul anterior, a 
fost președintele Comisiei pen-
tru relații și cooperare internă și 
externă și vicepreședintele Euro-
regiunii Dunăre-Criș-Mureș-Tisa 
(DKMT). Tododată,  consilierul 
judeţean este și coordonator 
regional, pentru nouă județe, al 
Registrului Auto Român-Orga-
nismul Certificări Sisteme, care 
se ocupă în principal cu audita-
rea internă a tuturor operatorilor 
economici care prestează ser-
vicii de service auto, inspecție 
auto periodică. Dorin Cândea 
este convins că Timișul poate 
mai mult și crede că politicul 
este asemenea unei umbrele 
pe care este bine să o deschizi 
doar atunci când trebuie să te 
așezi într-o formulă administra-
tivă, la început de mandat, după 
care este bine să uiți umbrela în-
chisă,  într-un colț și să acționezi 

ca o echipă fără culoare politică, 
preocupată doar de proiectele 
județului  și ale locuitorilor săi. 
Pentru că, spune consilierul ti-
mişean,” până la urmă, aici tră-
iesc și eu și familia mea și dorim 
să trăim în continuare în cele 
mai bune condiții. Și atunci, este 
normal, de exemplu, să-mi do-
resc definitivarea centurii muni-
cipiului Timișoara și terminarea 
autobenzilor, astfel încât să ne 
putem deplasa și să dezvoltăm 
turismul care promite foarte mult 
în România”. Și dacă, în primul 
mandat, Dorin Cândea a fost 
unul dintre inițiatorii proiectului 
privind situațiile de urgență pe 
râurile Bega și Bârzava, pro-
iect implementat, în valoare de 
peste un milion de euro, în  al 
doilea  mandat, acesta este pre-
ocupat de proiectul prin care ar 
urma să se înființeze centre de 
colectare și sortare legume-fruc-
te în județul Timiș. Și chiar dacă, 
din motive tehnice, proiectul nu 
s-a putut concretiza în acest 
an, consilierul judeţean susține 
că acesta se va implementa cu 

siguranță anul viitor. Prin acest 
proiect, micii producători care 
au pământuri și sere vor avea 
garanția că își vor primi banii 
pe producția lor fără să se chi-
nuie să piardă nopțile prin piețe 
și fără să fie la cheremul unor 
”pirați” care controlează unele 
târguri din județ. În județul Timiș, 
există foarte multe zone cu pă-
mânt fertil, extrem de potrivite 

pentru cultivarea legumelor și 
creșterea pomilor fructiferi, iar 
pentru o mare parte a cetăţeni-
lor aceste activități constituie o 
sursă importantă de venit. “Ori-
ce proiect este benefic pentru lo-
cuitorii județului Timiș, de la cele 
care vizează modernizarea și 
dezvoltarea drumurilor județene 
și a iluminatului public, până 
la cele din domeniul sănătății, 
care au în vedere reamenajarea 
spitalelor aflate în subordinea 
Consiliului Județean Timiș și 
sprijinirea dezvoltării centrelor 
de permanență în mediul rural”, 
susţine Dorin Cândea. Referitor 
la centrele de permanență, Do-
rin Cândea consideră că aces-
tea sunt foarte importante pen-
tru bătrânii noștri de la țară, care 
vor beneficia astfel de servicii 
medicale în imediata apropiere 
și nu vor mai trebui să se depla-
seze la spitalele din municipiul 
Timișoara decît pentru situații 
foarte grave. Și proiectele pri-
vind dezvoltarea unor centre de 
agrement și balneare în județul 
Timiș sunt considerate impor-

tante de către alesul judeţean, 
care apreciază că nu este firesc 
ca, pentru a beneficia de aceste 
servicii, locuitorii județului Timiș 
să fie nevoiţi să meargă în țările 
vecine. Consilierul județean 
Dorin Cândea este convins că 
atragerea de fonduri europene, 
transfrontaliere și interegionale 
trebuie să fie prioritatea Consi-
liului Județean Timiș, mai ales 
că până de curând instituția era 
rămasă în urmă în acest dome-
niu. Dorin Cândea este convins 
că, în următorii doi ani, echipa 
de consilieri ai județului Timiș 
va da dovadă de unitate și in-
teres pentru cetățeni și va veni 
în fața acestora cu materializa-
rea mai multor proiecte, multe 
dintre acestea având ca sursă 
de finanțare fondurile europene, 
transfrontaliere și interregionale. 
De asemenea, consilierul jude-
ţean crede într-o mai bună co-
laborare a Consiliului Județean 
Timiș cu Primăria Municipiului 
Timișoara și consideră că acest 
fapt va fi benefic pentru toți 
cetățenii. “Alături de ceilalţi co-
legi, mă bucur că există această 
publicaţie a CJT, pentru că astfel 
ne putem apropia şi mai mult de 
cetăţenii judeţului Timiş, cărora, 
având în vedere sărbătorile de 
iarnă care se apropie, le urez 
tuturor Sărbători fericite, sănă-
tate și La mulți ani!”, a precizat, 
în încheiere, consilierul judeţean 
Dorin Cândea.

“Nu politicul trebuie 
să primeze, ci bunăstarea 
locuitorilor judeţului”   
A declarat Nicoale Bitea, liderul grupului consilierilor judeţeni PNL Timiş

“Putem exploata 
potențialul turistic”
Susține consilierul județean Mihai  Ritivoiu



Timișul în CentenarAgendă CJTimiș �

Un număr impresionant de timişeni 
au ţinut să participe la celebrarea Zilei 
Naţionale a României, transformând, 
practic, Bulevardul Take Ionescu din Ti-
mişoara într-o scenă a unei sărbători de 
o frumuseţe inegalabilă. Dincolo de fră-
mântările momentului, de disputele politi-
ce, de orgoliile tot mai pronunţate sau de 
mizele mai mari sau mai mărunte, Ziua 
de 1 Decembrie ne-a arătat că timişenii 
au o conştiinţă naţională foarte puternică. 
Manifestarea de la Timişoara a demon-
strat că sentimentul de mândrie patriotică 
şi credinţă în dăinuirea neamului româ-
nesc nu sunt doar vorbe mari, ci repere 
valorice în care cetăţenii acestei ţări cred 
cu tărie. Importanţa valorizării trecutu-
lui, evidenţierea sacrificiilor strămoşilor 
şi  promovarea sentimentului naţional în 
rândul copiilor şi a tinerilor sunt lucruri pe 
care societatea românească este datoa-
re să le facă, ţinte care transced tuturor 
intereselor sau jocurilor politice vremelni-
ce. Iar acest deziderat nu poate fi înfăp-

tuit într-o societate  dezbinată şi măcina-
tă de ură, ci  doar într-o Românie în care 
să primeze conştinţa unităţii neamului. 
În acest registru s-a înscris şi mesajul 
preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş, 
Călin Dobra, care a făcut un apel la  soli-
daritate, reconciliere și colaborare atât în 
sfera politică, dar și între cetățeni: “ Cen-
tenarul înseamnă unire, nu dezbinare! 
Haideți să fim din nou uniți, în interesul 
României! Acesta este, cred eu, cel mai 
potrivit mod prin care să ne cinstim isto-
ria, țara, trecutul și viitorul. Marea Unire a 
fost şi rămâne pagina cea mai frumoasă 
a istoriei româneşti, iar măreţia ei constă 
în faptul că desăvârşirea unităţii naţiona-
le nu este opera unui om politic, a unui 
guvern sau a unui partid, ci este fapta is-
torică a întregii naţiuni române, realizată 
într-un elan izvorât din conştiinţa unităţii 
neamului!”. 

În semn de respect și recunoștință, la 
Consiliul Județean Timiș au fost  ampla-
sate trei busturi ale unor mari conducă-

Cea mai frumoasă pagină a istoriei româneşti

tori ai țării, Mihai Viteazu, Alexandru Ioan 
Cuza și Ferdinand I, fiecare contribuind, 
în perioada sa,   la unirea românilor. De 
asemenea, tot pentru a marca Centenarul 
Marii Uniri, bustul lui Mihai Viteazul a fost 
dezvelit în Parcul Poştei din Lugoj, obiec-
tiv realizat printr-un proiect al Consiliului 
Județean Timiș, Primăriei Lugoj, Muzeu-
lui Național al Banatului și Societății cul-
tural-istorice “Mihai Viteazu”. Sărbătoa-
rea de 1 Decembrie s-a încheiat într-un 
cadru festiv, la Bastionul Theresia, ocazie 
cu care invitaţii au putut urmări o repro-

ducere a discursului Regelui Ferdinand 
I, cu prilejul vizitei făcute la Timişoara 
după alipirea Banatului la România Mare. 
Punctul culminant al unei seri minunate 
a fost reprezentat de retragerea cu torţe 
şi deplasarea de la Bastionul Theresia în 
Piaţa Victoriei. 

Miracolul istoric al Marii Uniri a fost 
făcut cu jertfe şi sacrificii enorme. Cente-
narul trebuie să ne insufle mai mult decât 
oricând sentimentul de unitate, pentru că 
doar aşa vom mai putea vorbi de cea mai 
frumoasă pagină a istoriei româneşti....



Social Agendă CJTimiș�

Aparatură performantă 
pentru diagnosticul 
şi tratamentul  precis 
al cancerului
„Oncogen” ar putea deveni cel mai puternic centru de 
diagnostic şi tratament personalizat din ţară

Adăpost pentru victimele 
violenţei în familie
Construcţia va fi amenajată la Recaş

Proiectele economice, de mare anvergură, nu se pot substitui şi necesităţilor de 
ordin social. De aceea, Consiliul Judeţean Timiş a avut în vedere şi aşa-zisele „pro-
iecte de suflet”, fără de care viaţa multora dintre noi ar fi mai tristă şi mai fără de spe-
ranţă. Aşa se face că Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi 
Consiliul Judeţean Timiş au semnat un parteneriat prin care, la Recaş, va fi amenajat 
un adăpost destinat victimelor violenţei în familie. În cadrul acestuia, CJT va contirbui 
cu suma de 22.743 lei. Vor fi amenjate 14 locuri pentru victimele violenţei în familiie, 
care vor beneficia, astfel, de cazare şi masă. Copiii pot merge la şcoală şi pot trece 
mai uşor peste şocul suferit, mai ales că în acest centru vor lucra şi psihologi. „Consi-
liul Judeţean Timiş sprijină Direcţia  Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilu-
lui, pentru a dezvolta această locaţie unde femeile trebuie să regăsească încrederea 
în instituţiile statului. Multe dintre ele ar fi renunţat să mai apeleze  la ajutorul statului 
şi ajungeau să se reîntoarcă în vechile familii, unde ar fi continuat viaţa de coşamr, 
la care ar fi trebuit să-i supună şi pe copii, complet nevinovaţi. Iată un motiv suficient 
pentru ca noi, consiliul judeţean, prin direcţia de asistenţă socială, să punem la dispo-
ziţie victimelor violenţei în familie o clădire, precum şi personalul necesar, ca să aibă 
unde locui”, a declarat Traian Stancu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Timiş.

Promovăm turismul, 
dezvoltăm judeţul

În judeţul Timiş, au fost desemnaţi, 
anul trecut, 6.500 de noi bolnavi de can-
cer. Lupta cu această maladie cumplită 
presupune şi aparatură de ultimă gene-
raţie, care să permită un diagnostic mai 

precis, dar şi indicaţii terapeutice de o 
mai mare eficienţă. La Timişoara, există 
un centru de cercetare în domeniul tera-
piilor genice, „Oncogen”, dedicat cercetă-
rii în domenii conexe specialităţilor clinice 
din cadrul Spitalului Judeţean Timişoara, 
unde sunt testate terapii avansate în can-
cer. Pentru ca activitatea acestui centru 
să crească în calitate, este nevoie de do-
tări de nivel occidental, care să le permi-
tă specialiştilor obţinerea unor rezultate 
spectaculoase. Acum, aceştia vor avea 
la dispoziţie aparatură de ultimă genera-
ţie, graţie unui proiect strategic, derulat în 
parteneriat cu medici din Serbia şi susţi-
nut de Consiliul Judeţean Timiş. 

Proiectul strategic are un buget total 
de 12 milioane de euro, dintre care trei 
milioane sunt destinaţi centrului „Onco-
gen”. În momentul de faţă, a fost desem-
nat câştigătorul procedurii de achiziţie de 
echipamente medicale şi IT, în valoare de 
2,3 milioane de euro, urmând ca la „On-
cogen” să ajungă aparatură performantă, 
care să permită evoluţii spectaculoase în 
lupta cu maladia cancerului. Vorbim de 
o listă lungă de echipamente, cu diverse 
întrebuinţări: secvenţierea întregului ge-

nom uman, în scopul identificării mutaţiilor 
genice care apar ca urmare a  procesului 
tumoral; identificarea terapiei ţintite anti-
tumorale; validarea rezultatelor obţinute 
cu cele două sisteme anterioare; pregăti-
rea probelor învederea secvenţierii geni-
ce;  determinarea cantitativă a expresiei 
genice în afecţiunuile maligne; izolarea şi 
purificarea automată a ADN-ului; analiza 
interacţiunilor dintre celulele tumorale şi 
celulele sistemului imun; analiza interga-

tă a funcţiei de apărare a organismului 
împotriva transformării tumorale; izola-
rea, manipularea şi procesarea  în con-
diţii sterile a celulelor sistemului imun; 
testarea eficienţei terapiilor antitumorale 

de ultimă generaţie; stocarea, prezenta-
rea şi transmiterea imaginor echiziţionate 
de echipamentele utilizate în imagistica 
medicală. 

Preşedintele Consiliului Judeţean 
Timiş, Călin Dobra, a declarat că a fost 
total de acord cu susţinerea acestui pro-
iect, mai ales în contextul rolului vital 
care îi este acordat sănătăţii în strategia 
judeană: „Domeniul sănătăţii este unul 
de prioritate zero pentru Consiliul Jude-
ţean Timiş, iar spijinul acordat spitalului 
judeţean va continua şi în anii următori”. 
În aceeaşi idee, Marius Craina, direc-
torului Spitalului Judeţean Timişoara, 
a declarat: „Pentru noi, este o sursă de 
finanţare extrem de importantă, pentru 
că dovedim că dorim să atrgaem fonduri 
extrabugetare pentru această activitate 
de cercetare, una extrem de luat în sea-
mă. Au fost proiecte de peste 20 de mi-
lioane de euro pentru spitalul judeţean”. 
Un mare rol în cadrul proiectului îi revine 
coordonatorului centrului Oncogen, Virgil 
Păunescu, care a declarat: „Aparatura 
pe care o luăm este de secvenţializare 
şi diagnostic la nivel genetic, la nivel de 
ADN, pentru a dezvolta în Oncogen cel 

mai puternic centru de diagnostic şi trata-
ment personalizat din România. Tot ceea 
ce facem aici este pentru pacienţii care 
au cancer. Fie că vorbim de proiecte de 
cercetare, care îşi vor arăta rezultatele 
peste câţiva ani, fie că ne referim la ceea 
ce facem acum, punerea la punct a celui 
mai performant centru de diagnostic mo-
lecular din România va permite un dia-
gnostic mai bun, mai rapid, dar şi indicaţii 
terapeutice mai precise”.

Potenţialul turistic nu poate fi igno-
rat, acesta având un rol bine determinat 
în dezvoltarea ulterioară a acestei zone. 
Strategia sectorială de dezvoltare turisti-
că a județului Timiș este o lucrare com-
plexă, care analizează starea actuală a 
turismului din județul Timiș și stabilește 
liniile directoare pentru dezvoltarea tu-
rismului în următorii 10 ani. S-a analizat 

starea actuală a turismului,  împărțit în 
nouă categorii: turism de afaceri și de 
tranzit; turism cultural-istoric; turism de 
evenimente; turism balneoclimateric și 
de recuperare; turism religios; turism ru-
ral, agroturism, ecoturism; turism spor-
tiv și de aventură; turism de vânătoare 
și pescuit sportiv; turism de recereere, 
shopping și de gastronomic

Prin urmare, obiectivele generale 
de dezvoltare stabilite pentru sectorului 
turistic în județul Timiș pentru perioada 
2018-2028 sunt:

1. Creșterea veniturilor încasate din 
activități turistice și conexe la nivelul 
județului Timiș cu 15% până în 2020 și 
cu 20% până în 2028 comparativ cu anul 
2017;

2. Creșterea cu 10% a gradului de 
notorietate al județul Timiș până în 2020 
și cu 15% până în 2028 comparativ cu 

anul 2017 ca destinație turistică;
3. Creșterea cu 9% a numărului de 

persoane implicate în industria ospitalității 
până în 2028 față de anul 2017. 

Pentru a atinge țintele de dezvolta-
re a sectorului turistic în județul Timiș 
pentru perioada 2018-2028,  este ne-
cesară abordarea unitară și focalizată 
și anume: modernizarea și dezvoltarea 
ofertelor turistice existente la nivel de 
județ; calificarea şi perfecţionarea con-
tinuă a forţei de muncă aceasta având 
ca scop îmbunătăţirea calităţii servicii-
lor turistice și a celor conexe turismului; 
crearea unei reţele între participanţii la 
actul turistic şi îmbunătăţirea colaborării 
şi a parteneriatului public-privat; îmbu-
nătăţirea promovării turistice; atragerea 
diferitelor surse de finanțare pentru acti-
vitatea turistică (fonduri europene, fon-
duri publice, fonduri private, etc). Pentru 
punerea în practică a acestor obiective 
este necesară o colaborare și o comuni-
care foarte bună între autoritățile publice 
și private care au interese în activitatea 
turistică. Consiliul Județean Timiș con-
sideră turismul ca fiind o oportunitate 
complementară importantă de dezvolta-
re a județului care trebuie încurajată în 
viitor.
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a)	 Comisia	economică

1. Ritivoiu Mihai preşedinte
2. Bădina Nicu secretar
3. Avram Nicolaie membru
4. Cutu Dorin-Pompiliu membru
5. Tîrpe-Manasia Roxana-Andreea membru
6. Vasile Marian Constantin membru
7. Bojin Mihăiţă membru

b)	 Comisia	de	urbanism,	amenajarea	teritoriului,	lucrări	publice	şi	protecţia	
mediului

1. Cândea Iosif-Dorin preşedinte
2. Geană Nistor Pavel secretar
3. Gavrilaş Marius-Dan membru
4. PlavoşinDeian-Dan membru
5. Grigoroiu Eugeniu membru
6. Cocean Liviu-Marius membru
7. Vasile Marian Constantin membru

c)	 Comisia	pentru	cultură,	învăţământ,	tineret	şi	sport

1. JumancaRomaniţa-Adina-Delia preşedinte
2. Bitea Nicolae-Florin secretar
3. Lupuţ Florica membru
4. Dolecek Cristian membru
5. Blaga Lucian membru

d)	Comisia	pentru	sănătate	şi	protecţie	socială

1. Poenaru Dan preşedinte
2. Tîrpe-Manasia Roxana-Andreea secretar
3. Străin Petru-Claudiu membru
4. Ciurlea Sorina-Alexandra membru
5. Borha Liviu membru

e)	Comisia	pentru	administraţie	publică	locală

1. Coifan Viorel-Gheorghe preşedinte
2. Iovescu Alexandru Adrian secretar
3. Matei Viorel membru
4. Ciurlea Sorina-Alexandra membru
5. Bojin Titu membru

f)	Comisia	pentru	relaţii	şi	cooperare	internă	şi	externă

1. Costa Cosmin-Lăscuţ preşedinte
2. Luput Florica secretar
3. Jumanca Romaniţa-Adina -Delia membru
4. Sarmeş Dan-Ion membru
5. Ştef Adrian-Ioan membru

g)	Comisia	pentru	agricultură	şi	dezvoltare	rurală

1. Bobic Narcis-Sabin preşedinte
2. Clain Romică-Adrian membru
3. Lelescu Tiberiu Procopie membru
4. Buboi Ligius-Cosmin secretar

Componenţa nominală a 
comisiilor de specialitate 
ale CJT

Servicii publice
Direcţia	Generală	de	Asistenţă	
Socială	şi	protecţia	Drepturilor	

Copilului	Timiş
Piaţa Regina Maria, Nr.3 cod poştal 

300004 Timişoara, Judeţul Timiş 
România

Tel. 0040 256 490281
0040 256 494030

Fax: 0040 256 407066
E-mail dgasptm@gmail.com

Web: www.dgaspctm.ro
Serviciul de Evaluare Complexă a 
Persoanelor Adulte cu Handicap

Str. Franz Liszt, Nr.3 Timişoara, Judeţul 
Timiş România

Tel. 0040 256 490925
Director general: Milutinovici Valentina 

Emilia
Direcţia	Prestări	Servicii	Timiş

Piaţa Regina Maria, Nr.3 cod poştal 
300077 Timişoara, Judeţul Timiş 

România
Tel. 0040 256 494142

Fax 0040 256 2414539
E-mail: dir_prest_tim@yahoo.com

Web: www.dpstm.2mg.ro
Director Doroş Marţian Corneliu

Direcţia	de	Evidenţă	a	Persoanelor	
Timiş

Str. Frantz Liszt, Nr.3 Timişoara, cod 
poştal 300081, Judeţul Timiş România

Tel. 0040 356 455455
Fax: 0040 256 203228
E-mail: dept@cjtimis.ro
Web: wwwdeptimis.ro

Director executiv: Frăsia Ştefan
Cultură

Biblioteca	Judeţeană	Timiş	”Sorin	
Titel”

Piaţa Libertăţii Nr.3 Timişoara cod 
poştal 300077 Judeţul Timiş România

Tel. 0040 256 430746
E-mail:contact@bjt.ro
Web: http://www.bjt.ro

 Manager Creţu Tudor Nicolae

Centrul	de	Cultură	şi	Artă	al	Judeţului	
Timiş

Str. E. Ungureanu Nr.1 Timişoara cod 
poştal 300079 Judeţul Timiş România

Tel.: 0040 256 435158
Fax: 0040 256 435566
E-mail: ccajt@ccajt.ro 

Web:  www.ccajt.ro
Manager Liliana - Dorina Laichici
Muzeul	Naţional	al	Banatului

Piaţa Huniade Nr.1 Timişoara cod poştal 
300002 Judeţul Timiş România

Tel.:0040 256 491339
Fax: 0040 256 201321

 muzeul.banatului@yahoo.com
Web: www.muzeulnationalalbanatului.ro

Manager Ilaş Claudiu
Muzeul	de	Artă	Timişoara

Piaţa Unirii Nr.1 Timişoara cod 
poştal 300085 Judeţul Timiş România

Tel.:0040 256 491592
Fax:0040 256 492582

E-mail:office@muzeuldeartatm.ro
Web: muzeuldeartatm.ro
Manager Victor Neumann

Muzeul	Satului	Bănăţean	Timişoara
Aleea Avram Imbroane Nr.31 Timişoara 

cod poştal 300136 Judeţul Timiş 
România

Tel.:0040 256 225588
Fax:0040 256 225588

E-mail: contact@
muzeulsatuluibanatean.ro

Web: http://www.muzeulsatuluibanatean.
ro

Manager Radosav Dănuţ
Teatrul	pentru	Copii	şi	Tineret	

“Merlin”
Bulevardul Regele Carol I, Nr.3 

Timişoara, cod poştal 300172 Judeţul 
Timiş România

Tel.:0040 256 493049; 0356 101730
Fax:0040-256-49.30.49

E-mail: office@teatrul-merlin.ro   
Web: www.teatrul-merlin.ro
 Manager Pleşa Laurenţiu

Călin Ionel Dobra – preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş

In	subordinea	directă	a	 
preşedintelui	Consiliului	Judeţean	
Timiş:

1. Administrator public
2. Compartimentul Cabinet 

Preşedinte
3. Corpul de Control al Preşedintelui
4. Biroul Audit Public Intern
5. Serviciul Achiziţii Publice
6. Serviciul Relaţii Externe şi 

Protocol
7. Compartimentul Judeţean de 

Turism, Promovare şi Evenimente
8. Direcţia Control Intern Managerial, 

Comunicare şi Relaţii Interinstituţionale
Director executiv: Mircea Mihaela 

Cruciţa
9. Direcţia Administraţie Publică 

Locală
Director executiv: Tărîlă Doina 

Adriana
10. Direcţia Resurse Umane, 

Organizare, Salarizare
Director executiv: Petrişor 

Lăcrămioara
11. Direcţia Investiţii şi 

Managementul Proiectelor
Director executiv: Borlea Mugurel 

Valentin
Vicepreşedinte Traian	Stancu

1. Direcţia Buget Finanţe, 
Informatizare

Director executiv: Marcu Marcel
2. Direcţia Administrarea 

Patrimoniului
Director executiv: Şerban Radu Virgil
Vicepreşedinte Nicolae	Oprea

1. Direcţia Tehnică
Director executiv:Ignatoni Florin
2. Arhitect Şef
Pălălău Loredana Theodora

Secretar al judeţului Ioan	Dănuţ	
Ardelean

1. Serciciul Juridic şi Contencios
2. Serviciul Consultanţă şi Avizare 

Juridică
3. Compartimentul Asistenţă Juridică 

Consilieri Judeţeni

Date de contact:
Bd. Revoluţiei din 1989 Nr.17, 

Timişoara cod poştal 300034, Judeţul 
Timiş România

Telefonul cetăţeanului: 0256/406406 
 
Tel: 0040 256 406300

Tel: 0040 256 406400
Tel: 0040 256 406500
Fax: 0040 256 406306
Fax: 0040 256 406675

E-mail: cjt@cjtimis.ro
www.cjtimis.ro

Instituţii subordonate CJT

Structura aparatului de 
specialitate

Publicaţie realizată de Direcţia de Control Intern Managerial, Comunicare  
şi Relaţii Interinstituţionale a Consiliului Judeţean Timiş.

Tipărită la SC Timpress SA Timişoara
ISSN: 1842-323X
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Desemnarea Timişoarei 
drept Capitală Europeană a Cul-
turii în 2021 a determinat noi 
abordări şi la Consiliul Judeţean 
Timiş. Călin Dobra, preşedinte-
le insituţiei, s-a referit la acest 
aspect, evideţiind roul adminis-
traţiei judeţene în acest proiect 
foarte important: „Pentru Con-
siliul Județean Timiș, domeniul 
culturii a devenit în mandatul 
meu o prioritate județeană, de-
oarece Timișoara a câștigat titlul 

de Capitală Europeană a Cultu-
rii în 2021, iar consiliul județean 
are în subordine câteva dintre 
cele mai reprezentative instituții 
culturale din oraș care însă au și 
o importanță regională. Mă refer 
aici la Muzeul de Artă, Muzeul 
Național al Banatului, Muzeul 
Satului Bănățean, Biblioteca 
Județeană, Centrul de Cultură 

și Artă, Teatrul pentru Copii și 
Tineret Merlin. Așadar, avem o 
mare responsabilitate față de 
acest proiect și ne dorim să ne 
prezentăm la cel mai înalt nivel 
în fața întregii Europe. În repe-
tatele vizite la București, măcar 
o dată la două săptămâni, una 
dintre acestea este obligatoriu 
la Ministerul Culturii și Identității 
Naționale, pentru a discuta as-
pecte ce vizează Timișoara Ca-
pitală Europeană a Culturii. Noi, 

ca administrație județeană, ne 
implicăm prin mai multe direcții. 
Asigurăm instituțiilor sus-amintite 
un buget de anual total de circa 7 
milioane de lei pentru investiții și 
pentru ca programele oferite pu-
blicului să fie îmbunătățite progre-
siv până în 2021. Ca membri în 
cadrul Asociației Timișoara Capi-
tală Europeană a Culturii, plătim 

o cotizație anuală de 500 de mii 
de lei, iar prin Agenda Culturală 
finanțăm alte proiecte care sunt 
depuse de Asociație. În 2018 am 
aprobat o sumă de 350 de mii de 
lei pentru două manifestări: „La 
pas” - prima ediție și „Cămine în 
mișcare“. Din punct de vedere 
patrimonial avem câteva direcții 
clare de acțiune, reabilitarea 
clădirii în care funcționează Mu-
zeul de Artă din Piața Unirii din 
Timișoara, o nouă și modernă 

sală de spectacole pentru Teatrul 
Merlin, reabilitarea Castelului Hu-
niade, care să poată fi redat publi-
cului, precum și înființarea Muze-
ului Revoluției în Piața Libertății. 
Acest ultim obiectiv este și cel 
mai provocator, deoarece este 
necesară preluarea în adminis-
trarea Consiliului Județean Timiş 
de la Ministerul Apărării a clădirii 
în care a funcționat fosta garni-
zoană și reabilitarea ei, eforturi-
le financiare fiind considerabile, 
având în vedere starea actuală 
de degradare. Tot în pregătirea 
proiectului, am început lucrările 
de reabilitare a fațadei Palatului 
Administrativ, deoarece fiind una 
dintre cele mai reprezentative 
clădiri din Timișoara, am dorit 
să o punem altfel în valoare, să 
o transformăm într-un important 
obiectiv turistic. Așadar, sunt 
convins că tot ce va depinde de 
Consiliul Județean va fi reali-
zat pentru ca Timișoara să fie o 
veritabilă Capitală Europeană a 
Culturii.

Expoziția foto-documentară “România în anii Primului Război Mon-
dial - Marea Unire de la 1918 și Banatul” aduce în atenţie documente 
şi fotografii care reliefează atât lupta națională a românilor în timpul 
Primului Război Mondial, cât și entuziasmul cu care românii bănă-
ţeni, în toamna anului 1918, au participat la Unirea de la Alba-Iulia.  
Se pot admira și numeroase obiecte de patrimoniu, motiv suficient pen-
tru a trece pragul Muzeului Național al Banatului. Expoziția, care este 
deschisă până în 2 martie 2019, a fost organizată cu sprijinul Ministeru-
lui Culturii și Identității Naționale și al Consiliul Județean Timiș, fiind un 
proiect dedicat aniversării Centenarului Marii Uniri.

Regal de caricatură 
în Timiş

Cel mai mare eveniment al caricaturii internaţionale s-a defă-
şurat chiar în judeţul Timiş. Peste 300 de caricaturişti, din 60 de 
ţări, au participat la expoziţia “Muzeul Popa’s, Salonul Internaţional 
de Caricatură de Presă şi Arte Vizuale Satirice”, ajuns la ediţia a 
VI-a şi desfăşurat la Bastionul Theresia. Alături de maestrul Şte-
fan Popa Popa’s, au fost prezente multe personalităţi, precum Aura 
Twarowska, Dorel Vişan, Gheorghe Zamfir, Dan Puric, Alexandru 
Arşinel, Ioan Bocşa sau Ivan Patzaichin. Manifestarea s-a bucu-
rat de un succes uriaş, Bastionul Theresia devenind neîncăpător 
cu ocazia deschiderii expoziţiei. Evenimentul a fost organizat de 
Consiliul Judeţean Timiş, Muzeul Naţional al Banatului şi Fundaţia 
Popa’s Timişoara.

Primul Război 
Mondial, la Muzeul 
Național al Banatului

Timişoara, Capitală 
Europeană a Culturii în 2021
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