
Întotdeauna am considerat sportul ca fi-
ind cel mai reprezentativ ambasador pentru 
o țară. Marii campioni sunt o autentică mân-
drie națională pentru un popor. Marii campi-
oni sunt reale modele de succes pentru se-
menii lor atât în viață, cât și în sport, dar mai 
ales pentru copii. Odată cunoscută povestea 
reușitei lor de către cei mici, se creează o 
empatie aparte, care poate crea efecte ne-
măsurate în timp. Ca om apropiat de feno-
menul sportiv și ca admirator permanent al 
performanței sportive, nu am putut decât să 
primesc cu bucurie inițiativa Asociației Junior 
Sport de a derula, în județul Timiș, „Caravana 
educației”. Acest proiect sunt convins că va 
aduce o emulație frumoasă, pe diferite pali-
ere relaționale, dar mai ales în relația profe-
sor – campion – elev. Unul dintre produsele 
de manifestare ale acestei caravane, la care 
Consiliul Județean este partener principal, îl 
reprezintă campania „Sport și școală? Da, 
se poate!”, campanie care sunt convins că 
va aduce o energie aparte în rândul copiilor. 
În cadrul acestei campanii vor fi identificați și 
promovați elevii din clasele I-VIII care au me-
rite de excepție atât la școală, cât și în sport, 
iar aceștia, ca și marii campioni, vor deveni 
modele de succes pentru colegii lor. Aduce-
rea în atenția opiniei publice a performanței 
unor asemenea elevi poate produce efecte 
mai mari decât orice altă formă de educație. 
De cele mai multe ori, sacrificiile părinților 
pentru reușita copiilor lor la școală și, în 
același timp, în sport, sunt imense și merită 
cunoscute și apreciate. Sunt mândru că o 

asemenea promovare va avea loc în județul 
nostru și voi citi, cu emoție, toate poveștile 
de succes ale elevilor timișeni. Cu acest pri-
lej, fac apel la părinți, bunici, profesori, an-
trenori, să aducă în atenția Asociației Junior 
Sport și, implicit, în atenția Revistei Născut 
pentru Sport (publicația editată de Asociație, 
care va promova acești elevi deosebiți) copiii 
care au rezultate frumoase și la învățătură, 
dar și în sportul pe care-l practică. 

Un alt produs de manifestare al „Carava-
nei educației” din județul Timiș este acțiunea 
„Azi sunt profu tău de sport!”. În școlile cu 
clasele I-VIII din județul Timiș, în perioa-
da ianuarie-iunie 2020, vor fi invitați marii 
campioni timișeni, iar aceștia vor susține 
ora de educație fizică și sport cu elevii, iar 
la final le vor oferi acestora, cu autografe, 

Revista Născut pentru Sport – județul Timiș 
(publicație pe care Asociația Junior Sport 
o va edita special, în exclusivitate, pentru 
sportul din județul nostru). În 100 de pagini, 
copiii vor putea citi poveștile de succes ale 
legendelor sportului timișean, dar și ale se-
niorilor și juniorilor care performează în pre-
zent și aduc glorie acestui colț de țară. Așa 
cum am spus deja, nimic nu poate crea mai 
multă determinare într-un copil, cum o face 
succesul unui sportiv, idolul lui. Sunt convins 
că, prin periplul marilor campioni timișeni în 
școlile noastre, vom determina, în rândul 
celor mici, multe destine. După asemenea 
vizite, aceștia vor dori să intre în fascinan-
tul univers sportiv și voi fi fericit să le urmă-
resc, pe viitor, performanța. Timp de 10 luni 
(septembrie 2019 - iunie 2020), „Caravana 
educației” din județul Timiș va coagula cele 
mai frumoase energii și va genera admirație 
pentru mediul nostru sportiv. Județul Timiș 
este renumit prin mari performanțe la nivel 
național și internațional și ne mândrim cu așa 
moștenire, fapt pentru care responsabilitatea 
de a ține cât mai sus ștacheta performanței, 
se impune de la sine. Marii și micii campioni 
merită promovați și îi vom promova! Sloga-
nul „Caravanei educației” este unul gene-
ros: „Eu sunt născut pentru sport, iar voi 
trimiteți copiii la sport!” Eu însă vă spun așa: 
„Timișeni, trimiteți copiii la sport, pentru că 
noi suntem născuți pentru sport!”

Călin-Ionel Dobra,
Preşedintele Consiliului Judeţean 

Timiş 
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Timișeni, trimiteți copiii la sport!

CJT va realiza prima 
parcare supraetajată 
publică din Timișoara 

Timişoara se confruntă cu mari probleme legate de lipsa parcă-
rilor. Iată că un prim pas va fi realizat în viitorul apropiat, când vom 
avea, în premieră, o parcare supraetajată. Președintele CJ Timiș, Că-
lin Dobra, a anunţat că parcarea va fi amenajată în zona Spitalului 
Județean, dar că se fac demersuri și pentru ca o altă parcare suprae-
tajată să fie construită în centrul orașului. „Dacă lucrurile decurg con-

form calendarului stabilit, parcarea de la Spitalul Județean va fi prima 
care va prinde contur. Vom demara studiul de fezabilitate pentru rea-
lizarea acestui obiectiv de investiții. Pentru cealaltă parcare, cea  din 
centru, situația este puțin mai delicată și are nevoie de realizarea unui 
PUZ care să ne dea anumite condiții de realizare a parcării,  însă este 
de durată, de aproximativ șase – șapte luni”, spune Călin Dobra.

Preşedintele Consiliului Judeţean  Timiş, Că-
lin Dobra, a declarat că documentaţia depusă 
pentru realizarea unui nou stadion în Timişoara, 
cu o capacitate de 30.000 de locuri, a intrat în 
faza de licitaţie, Compania Naţională de Investiţii 
(CNI) alocând 700.000 de lei pentru această eta-
pă. “Ne aflăm în faţa unui moment important pen-
tru realizarea noului stadion. La scurt timp după 
ce am predat amplasamentul, CNI a lansat licita-
ţia pentru studiile necesare. Firma care va câşti-
ga licitaţia va avea un termen de patru-cinci luni 
ca să predea documentaţia. Suntem la dispoziţia 
CNI pentru orice situaţie ar putea să apară, astfel 
încât să nu existe sincope în derularea investiţiei”, 
a afirmat Călin Dobra. Serviciul licitat presupune 
întocmirea studiului de prefezabilitate, a celui de 
fezabilitate, a altor studii de specialitate, precum 
şi elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea 
avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatul de 
urbanism. Ofertele de participare vor fi deschise 
în 4 octombrie. Arena va avea 30.000 de locuri şi 
va fi construită prin CNI pe locul actualului Stadion 
“Dan Păltinişanu”, construit în anii ‘60 şi care nu 
mai conferă siguranţă publicului. Amplasamen-
tul, în suprafaţă de 58.000 mp, a fost predat CNI 
de către CJ Timiş în luna iulie. Proiectul vizează 
demolarea actualului stadion şi construirea unui 
complex sportiv cu tribune acoperite. Demolarea 
actualului stadion intră în sarcina Consiliului Ju-
deţean Timiş, care se angajează să realizeze şi 

utilităţile necesare. Disciplinele sportive principale 
avute în vedere sunt fotbal şi rugby. Această pre-
vedere nu este limitativă şi se referă la sporturile 
populare cu necesarul cel mai mare de suprafaţă 
de joc. Complexul sportiv va fi omologat Catego-
ria UEFA 4, astfel că se vor putea juca meciuri 
de campionat naţional, de Champions League, de 
Campionat European şi de Campionat Mondial. 

Pentru meciurile de rugby, complexul sportiv va 
îndeplini standardele pentru desfăşurarea com-
petiţiilor la nivelul SuperLigii Naţionale de Rugby, 
Champions Cup, Campionatelor Europene de 
Rugby şi a Campionatelor Mondiale de Rugby. 
Tribunele se vor afla în imediata apropiere a tere-
nului de joc, cu respectarea cerinţelor minime de 
distanţă impuse de regulamentele competiţiilor de 
fotbal şi de rugby.  Beneficiarul arenei va fi Consi-
liul Judeţean Timiş.

Se aude freamătul tribunelor 
de la  noul stadion
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O familie pentru 
toţi copiii!
CJ Timiș  construiește case de tip familial pentru copiii din 
centrele de plasament, din fonduri europene

Președintele CJ Timiș, Călin Dobra, a  semnat contractul de finanțare pentru 
începerea proiectului tehnic și execuția lucrărilor, pentru extinderea și moderniza-
rea centrului de zi de la Găvojdia și pentru construirea a două case de tip familial. 
Suprafața unei case este de 288,72 mp. Locuințele vor fi dotate cu mobilier nou, iar 
centrul de zi se va extinde și va fi modernizat. Valoarea toată este de aproape 3 mi-
lioane de lei, fonduri europene. Investiția este necesară pentru mutarea copiilor din 
centrele de plasament și din centrele de recuperare, în scopul facilitării integrării lor 
în societate. În momentul în care copiii vor fi mutați în casele de tip familial, Centrul 
de Plasament Gavojdia va fi închis. Se vor construi două case de tip familial, cu o 
capacitate de 32 beneficiari, câte 16 pentru fiecare casă. Investiția de la Găvojdia nu 

este singulară. Consiliul Județean va construi case de tip familial, locuințe protejate, 
centre de recuperare pentru copiii cu dizabilități și la Lugoj și Periam, toate acestea 
pe fonduri europene. Valoarea totală a investițiilor ajunge la 20 milioane lei, din care 
12 milioane finanțare nerambursabilă, diferența fiind asigurată din bugetul Consiliului 
Județean Timiș.

“Vrem să asigurăm condiții cât mai bune pentru copiii instituționalizați, dar și pen-
tru adulții din categoriile defavorizate”, a declarat liderul CJT. 

Locuinţe ANL 
la Giroc

Avem finanţare pentru autostrada 
Timişoara-Moraviţa

Proiectul pentru constuirea unei au-
tostrăzi între Timişoara şi Moravița, parte 
a drumului rapid spre Belgrad, are asigu-
rată finanţarea. Ministerul Transporturilor 
şi Compania Naţională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere au semnat acordul 
de finanţare a etapei de proiectare. Pro-
iectul „Elaborare Studiu de Fezabilitate 
pentru obiectivul Autostrada Timișoara-
Moravița” va fi finanţat prin Programul 
Operațional Infrastructura Mare 2014-
2020. Obiectivul general al proiectului 
este îmbunătățirea competitivității eco-
nomice a României prin dezvoltarea in-
frastructurii de transport care facilitează 
integrarea economică în UE, contribu-
ind astfel la dezvoltarea pieței interne, 
cu scopul de a crea condițiile pentru 
creșterea volumului investițiilor, promo-
varea transportului durabil și a coeziunii 
în rețeaua de drumuri europene. După 
această etapă, va avea loc realizarea 
studiului de fezabilitate, ținând cont de 
aplicabilitatea în totalitate a legislației în 
vigoare (norme, normative,standarde, 
legi etc.). Valoarea totală a proiectu-
lui este de 14.693.042,97 lei și va fi 
finanțat prin Programul Operațional 
Infrastructura Mare 2014-2020 ast-
fel: 85% contribuția Uniunii Europene 
din Fondul de Coeziune-10.544.270,83 
lei, 15% contribuția proprie-1.860.753,67 
lei, restul de 2.288.018,47 lei reprezen-
tând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA. 
Durata proiectului este de  32 de luni.

Construcția blocurilor destinate tine-
rilor de la Giroc înaintează. A fost turnată 
fundația celor patru blocuri care sunt con-
struite cu bani de la Agenția Națională 
pentru Locuințe (ANL), terenul fiind pus 
la dispoziție de Consiliul Județean Timiș. 
Fiecare bloc va avea două scări, iar în to-
tal vor fi disponibile 88 de apartamente 
care vor fi închiriate tinerilor. Ordinul de 
începere a lucrărilor a fost dat la finalul 
lunii februarie a anului 2019, iar perioa-
da de execuție este de 20 de luni. Pro-

iectul este în valoare de aproximativ 15 
milioane de lei, iar fondurile sunt asigu-
rate de ANL. “Ştim cât de important este 
pentru fiecare să aibă o casă a lui şi de 
aceea am demarat acest proiect social. 
Mă bucur că lucrările înaintează conform 
planului. Construim patru blocuri P+2E 
pentru tineri. Consiliul Județean Timiș a 
pus la dispoziția Agenției Naționale pen-
tru Locuințe întreg terenul necesar, 7.500 
de mp”, a declarat Călin Dobra, preşedin-
tele CJ Timiş.
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Alertă judeţeană 
privind ambrozia

Sală polivalentă cu 
16.000 de locuri

Centrul de legume şi 
fructe devine realitate

Avem primele imagini cu modul în care va arăta Centrul de colectare a legumelor 
și fructelor de la Tomnatic, primul care va fi realizat în regim public în Timiș. Centrul de 
legume și fructe este un proiect pilot al Consiliului Județean Timiş şi vine în sprijinul 
micilor producători din zona Gottlob - Lovrin - Tomnatic, inclusiv a celor din comunele 
învecinate, Lenauheim, Comloșu Mare, Teremia Mare, Sânnicolau Mare, Sânpetru 
Mare, Periam, Pesac, Variaș etc. “În funcție de rezultate, se dorește ca astfel de 
centre să fie construite și în celelalte bazine legumicole din Timiș, precum Jimbolia - 

Checea - Sânmihaiu Român, Ciacova - Giera - Gătaia și Belinț - Lugoj - Traian Vuia”, 
a declarat Călin Dobra, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş. Depozitul are rolul de 
a asigura menținerea calității și proprietăților legumelor și fructelor, în vederea con-
sumului pe perioada toamnă - primăvară sau chiar până în perioada noilor producții. 
De asemenea, depozitul trebuie să asigure condițiile tehnologice pentru preluarea, 
păstrarea sau tranzitarea produselor horticole. Zona Tomnatic a fost aleasă în urma 
unui studiu realizat, la cererea Consiliului Județean, de către Universitatea de Științe 
Agricole din Timișoara privind sectorul de legume și fructe la nivelul județului.

Alergiile provocate de prezenţa ambroziei pe tot mai multe terenuri din Timişoara 
şi judeţul Timiş nu au trecut neobservate în rândul autorităţilor judeţene. Călin Dobra, 
preşedintele CJ Timiş, a făcut un apel către toţi factorii responsabili, pentru luarea de 
urgenţă a măsurilor necesare stârpirii acestei plante care produce afecţiuni destul 
de severe: “Am primit foarte multe sesizări pe adresa Consiliului Județean, dar și pe 

adresa mea personală. Având în vedere situația critică în care se află județul nostru 
la capitolul ambrozie și știind că această buruiană se răspândește foarte rapid și pro-
voacă alergii severe, am solicitat de urgență tuturor primăriilor din județ să meargă pe 
terenurile unităților administrativ-teritoriale și să taie planta. Asta în condițiile în care 
există și o LEGE în acest sens și trebuie aplicată. Voi urmări personal situația de pe 
teren”.

Aleșii județeni au votat un proiect de 
hotărâre privind aprobarea predării că-
tre Ministerul Dezvoltării, prin Compania 
Naţională de Investiţii, a amplasamen-
tului și asigurarea condițiilor în vederea 
executării obiectului de investiții Sala 
polivalentă 16.000 de locuri, sat Giroc, 
Calea Timișoarei, nr. 55. Potrivit proiec-
tului de hotărâre, terenul se află în pro-
prietatea publică a județului Timiș, are o 
suprafață de 65.141 mp și este predat 
liber de sarcini. „Terenul se pretează 
pentru această investiție și corespunde 
cerințelor CNI. Acum, Consiliul Județean 

predă amplasamentul pentru realizarea 
investiției”, a afirmat Călin Dobra. De 
asemenea, șeful CJ Timiș a criticat de-
cizia Primăriei Timișoara de a pune la 
dispoziție terenul de lângă stadion pen-
tru realizarea sălii polivalente, pe motiv 
că nu corespunde din punctul de ve-
dere al suprafaței. „Primăria Timișoara 
a pus la dispoziție acum aproximativ 
o lună terenul, dar nu corespunde ca  
suprafață solicitării CNI. Este nevoie de 
o suprafață de minim 5,5 hectare pentru 
realizarea acestei investiții”, a precizat 
Călin Dobra.
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APEL CĂTRE PROFESORII, ANTRENORII ȘI PĂRINȚII 
ELEVILOR SPORTIVI DIN JUDEȚUL TIMIȘ!

Toți elevii din clasele I-VIII din județul Timiș, care au merite deosebite 
atât la școală, cât și la sport, vor fi identificați și promovați! Cine cunoaște 
asemenea elevi merituoși, să le trimită o fotografie și povestea pe adresa de 
email: caravanaeducatieitimis@gmail.com!

În cadrul „CARAVANEI EDUCAȚIEI ÎN JUDEȚUL TIMIȘ”, proiect inițiat de 
Asociația Junior Sport și care se va desfășura în perioada septembrie 2019-iunie 
2020, va avea loc o amplă campanie, numită generic „ȘCOALĂ ȘI SPORT? DA, 
SE POATE!”, campanie în cadrul căreia vor fi identificați și promovați elevii-spor-
tivi din clasele I-VIII din județul Timiș care au rezultate de excepție atât la școală, 
cât și în sport. Acțiunea de identificare a acestor elevi-sportivi va fi realizată cu 
sprijinul Ministerului Educației Naționale (partenerul național al Asociației Junior 
Sport). Poveștile de succes ale acestor elevii merituoși vor fi promovate în Revista 
„NĂSCUT PENTRU SPORT” (atât ediția tipărită-ediția dedicată exclusiv sportului 
timișean), cât și în cea online (www.nascutpentrusport.ro), pe pagina de facebook 
NĂSCUT PENTRU SPORT, dar și prin partenerii media ai proiectului. Selecția 
poveștilor de succes ale acestor elevi merituoși se va face după scrisorile primite 
de la familie, profesori, antrenori, scrisori care vor fi trimise pe adresa de email: 
caravanaeducatieitimis@gmail.com. 

Partener principal al campaniei „ȘCOALĂ ȘI SPORT? DA, SE POATE!” este 
Consiliul Județean Timiș (ca urmare a aplicării acestei campanii, de către Asociația 
Junior Sport, ca proiect de educație, pe Agenda culturală 2019).

Asociația JUNIOR SPORT, în peri-
oada iulie 2019-iunie 2020, realizează 
„CARAVANA EDUCAȚIEI ÎN JUDEȚUL 
TIMIȘ” - ediția a II-a Caravanei „NĂSCUT 
PENTRU SPORT – proiect național”, pro-
iect ce se va materializa prin:  

l Campania „ȘCOALĂ ȘI SPORT? 
DA, SE POATE!!”;

l Revista „NĂSCUT PENTRU 
SPORT” județul Timiș – ediția tipărită (mi-
nim 5000 de exemplare);

l Acțiunea ”AZI SUNT PROFU’ TĂU 
DE SPORT!” din județul Timiș; 

l Revista „NĂSCUT PENTRU 
SPORT” – ediția online: www.nascutpen-
trusport.ro (+facebook & youtube);

Campania „ȘCOALĂ ȘI 
SPORT? DA, SE POATE!”

În cadrul „CARAVANEI EDUCAȚIEI 
ÎN JUDEȚUL TIMIȘ”, ne dorim să 
desfășurăm și o amplă campanie numi-
tă generic „ȘCOALĂ ȘI SPORT? DA, SE 
POATE”. În urma acestei campanii vom 

promova elevii-sportivi care au rezultate 
de excepție atât la școală, cât și în sport. 
Acțiunea de identificare a acestor elevi-
sportivi va fi realizată cu sprijinul Minis-
terului Educației Naționale (partenerul 
național al Asociației Junior Sport), prin In-
spectoratul Școlar Județean Timiș și pro-
movată online (respectiv pe portalul web 
al Revistei „NĂSCUT PENTRU SPORT” 
- www.nascutpentrusport.ro, pe pagina 
de facebook NĂSCUT PENTRU SPORT, 

dar și prin partenerii media ai proiectului. 
Selecția poveștilor de succes ale acestor 
elevi merituoși se va face după scrisorile 
primite de la familie, profesori, antrenori, 
scrisori pe care le așteptăm pe adresa de 
email: caravanaeducatieitimis@gmail.

com. Partener principal al campaniei este 
Consiliul Județean Timiș (ca urmare a 
aplicării Asociației Junior Sport, ca proiect 
de educație, pe Agenda culturală 2019)

Revista „NĂSCUT PENTRU 
SPORT” județul Timiș (minim 
5000 de exemplare)

Sub titulatura „NĂSCUT PENTRU 
SPORT”, revista dedicată exclusiv 
județului Timiș, va fi tipărită în format A4, 
full color, coperți plastifiate lucios și va 
avea minim 100 de pagini. Această re-
vistă va veni în întâmpinarea aşteptărilor 
unei foarte numeroase categorii de pu-
blic, copiii şi adolescenţii practicanţi sau 
amatori de sport, cărora piaţa media naţi-
onală nu le oferă aproape nimic din ceea 

ce le este necesar pentru o dezvoltare fi-
zică şi psihică armonioasă, prin educaţie 
fizică şi sport de performanţă. Mai mult, 
publicaţia este o platformă de afirmare 
a competiţiilor de juniori, o tribună de la 
care se fac cunoscute marile valori ale 
sportului, originare din acea parte a țării, 
dar și a cluburilor sportive de perfomanță 
locale şi, nu în ultimul rând, o rampa de 
lansare spre marea performanţă a celor 
mai talentaţi juniori, din toate ramuri-

le sportive. Suntem convinşi că, având 
alături de proiectul nostru cât mai mulți 
susţinători, vom putea genera un interes 
crescut în rândul celor mici să înveţe ce 
înseamnă cu adevărat performanţa atât 
în sport, cât şi în viaţă. În cuprinsul revis-
tei vor fi promovate legendele sportului 
din județul Timiș, seniorii campioni activi,  
juniorii cu performanțe de excepție, clu-
burile sportive din județul Timiș. 

Acțiunea «AZI SUNT PROFU’ 
TĂU DE SPORT!» din județul 
Timiș

Revista „NĂSCUT PENTRU SPORT” 
județul Timiș – ediția tipărită va fi distribui-
tă gratuit, în cadrul acțiunii numite generic 

„CARAVANA EDUCAȚIEI ÎN JUDEȚUL TIMIȘ”,
parte a proiectului național NĂSCUT PENTRU SPORT 
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„CARAVANA EDUCAȚIEI ÎN JUDEȚUL TIMIȘ”,
parte a proiectului național NĂSCUT PENTRU SPORT 
”AZI SUNT PROFU’ TĂU DE SPORT!”, 
împreună cu marii campioni din județul 
Timiș, în școlile din județul Timiș, creând, 
în acest spațiu, totodată campanii de pro-
movare a sportului și educației fizice în 
rândul copiilor, juniorilor și tinerilor. 

După cum se poate observa din ma-
terialul de prezentare pentru edițiile tre-
cute, în cadrul acțiunii «AZI SUNT PRO-
FU’ TĂU DE SPORT!», ne bucurăm de 
prezența marilor sportivi care, împreună 
cu echipa Asociației Junior Sport, promo-
vează beneficiile educației fizice și spor-
tului în rândul copiilor și aduc plus valoa-
re pregătirii profesorilor de sport.  

Așadar, Revista „NĂSCUT PENTRU 
SPORT” județul Timiș va beneficia de o 
promovare spectaculoasă realizată în 
școli, promovare realizată de către ma-
rii campioni ai României, originari din 
județul Timiș!

Promovare online
Independent de realizarea Revis-

tei „NĂSCUT PENTRU SPORT” județul 

Timiș – ediția tipărită, pe toată perioa-
da derulării proiectului (iulie 2019-iunie 
2020), vom realiza o promovare online 
a sportului din județul Timiș, pe porta-
lul web al Revistei „NĂSCUT PENTRU 
SPORT” - www.nascutpentrusport.ro, pe 
pagina de facebook NĂSCUT PENTRU 
SPORT, dar și pe canalul youtube NĂS-
CUT PENTRU SPORT.

INVITAȚIE COLABORARE/
PARTENERIAT

Pentru cine dorește să susțină un 
astfel de proiect unic în România și impli-
cit să susțină promovarea județului Timiș 
din punct de vedere al educației copiilor 

prin sport, oferim următoarea arie de vi-
zibilitate: 

1. în Revista „NĂSCUT PENTRU 
SPORT” județul Timiș – ediția tipărită;

2. în Revista „NĂSCUT PENTRU 
SPORT” – ediția online: www.nascutpen-
trusport.ro;

3. în cadrul acțiunii ”AZI SUNT PRO-
FU’ TĂU DE SPORT!” din județul Timiș*

    *Acțiunea de distribuire gratuită, 
în școli, a Revistei „NĂSCUT PENTRU 
SPORT” județul Timiș – ediția tipărită;

4. în cadrul campaniei „ȘCOALĂ ȘI 
SPORT? DA, SE POATE!!”;

5. pe pagina de facebook  NĂSCUT 
PENTRU SPORT;

6. pe canalul youtube NĂSCUT PEN-
TRU SPORT.
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Recunoaştere regională Hotărârile Consiliului 
Județean Timiș 
din august 2019

1. Hotărârea nr.167/28.08.2019 privind aprobarea dării în administrare către 
Direcția de Prestări Servicii Timiș a imobilului situat în Timișoara, Calea Torontalului, 
km.3, înscris în C.F. nr.447336 Timișoara.

2. Hotărârea nr.168/28.08.2019 privind aprobarea rezilierii contractului de închi-
riere încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și Societatea COFFE 
BREAK RELAX S.R.L.

3. Hotărârea nr.169/28.08.2019 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr.175/31.08.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenți documentației de avizare pentru lucrări de intervenții pentru obiectivul de 
investiție „Lărgirea la 4 benzi de circulație a DJ 691 sector Centură Timișoara – Auto-
strada A1” și a declanșării procedurii de expropriere a imobilelor situate pe amplasa-
mentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Lărgirea la 4 benzi de circulație 
a DJ 691 sector Centură Timișoara – Autostrada A1 ”.

4. Hotărârea nr.170/28.08.2019 privind aprobarea neexercitării dreptului de pre-
emţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu 
altă destinaţie decât cea de locuinţe.

5. Hotărârea nr.171/28.08.2019 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr.159/17.07.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor lega-
te de implementarea în parteneriat a proiectului strategic „Joint Employment Driven 
Initiative” (”Inițiativă comună privind ocuparea forței de muncă”) acronim JEDI, cod 
ROHU-452, Faza Full Application.

6. Hotărârea nr.172/28.08.2019 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliu-
lui Județean Timiș nr.118/28.05.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 
legate de implementarea în parteneriat a proiectului „Babies across borders – con-
necting health services in the field of obstetrics-gynecology and neonatal care be-
tween Emergency Clinical County Hospital Pius Brînzeu Timișoara and the Pediatric 
Clinic of Szeged” („Copii dincolo de frontiere - conectarea serviciilor medicale din 
domeniul obstetrică-ginecologie şi neonatologie dintre Spitalul Clinic Judeţean de Ur-
genţă “Pius Brînzeu” Timişoara şi Clinica de pediatrie din Szeged”) cod eMS ROHU 
443, Acronim BABYROHU - faza Full Application.

7. Hotărârea nr.173/28.08.2019 privind aprobarea demarării elaborării unui Plan 
Urbanistic Zonal în vederea realizării investiției: Parcare colectivă și servicii, str. Sf. 
Ioan, nr.1, Municipiul Timișoara.

8. Hotărârea nr.174/28.08.2019 privind aprobarea componenţei nominale a comi-
siilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Timiş.

9. Hotărârea nr.175/28.08.2019 privind aprobarea modificării și completării capi-
tolului IV al Strategiei și Programului strategic Multianual de dezvoltare Economico 
– Socială a Județului Timiș pentru perioada 2015-2020 (2023), precum și a Planului 
de Acțiune al Județului Timiș pentru perioada 2015-2016, pentru pregătirea, promo-
varea și implementarea proiectelor de investiții, aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Timiș nr. 216/16.12.2015.

10. Hotărârea nr.176/28.08.2019 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consi-
liului Județean Timiș nr.187/2018 privind aprobarea Schemei de minimis pentru fi-
nanţarea spitalelor publice locale aflate în subordinea autorităților publice locale din 
judeţul Timiş.

11. Hotărârea nr.177/28.08.2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Di-
recţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.

12. Hotărârea nr.178/28.08.2019 privind aprobarea modificării Anexei la Hotărâ-
rea Consiliului Judeţean Timiş nr. 55/2019 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate 
privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cultural-artistice și 
de tineret pe anul 2019 în Judeţul Timiş.

13. Hotărârea nr.179/28.08.2019 privind aprobarea structurii organizatorice a 
Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș.

14. Hotărârea nr.180/28.08.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organiza-
re și Funcționare al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș.

15. Hotărârea nr.181/28.08.2019 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu 
din Bastionul Theresia Timișoara Asociației Timișoara 2021 - Capitală Europeană a 
Culturii.

16. Hotărârea nr.182/28.08.2019 privind aprobarea modificării Hotărârii Consi-
liului Județean Timiș nr.179/2018 privind aprobarea încheierii unei Convenții între 
Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și Societatea “CKT IMOINVEST’’ S.R.L. 
pentru utilizarea drumului de acces din Parcul Tehnologic și Industrial Timișoara.

17. Hotărârea nr.183/28.08.2019 privind aprobarea predării către Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții 
”C.N.I” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiec-
tivului de investiții ”Sala polivalentă 16.000 de locuri”, sat Giroc, Calea Timișoarei, nr. 
55, Comuna Giroc, județul Timiș.

18. Hotărârea nr.184/28.08.2019 privind aprobarea contractului cadru de adminis-
trare a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al Municipiului Timișoara.

19. Hotărârea nr.185/28.08.2019 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliu-
lui Județean Timiș nr.1/2016 privind stabilirea unor măsuri privind blocul de locuințe 
situat în Timișoara, str. Martir Marius Ciopec, nr.3.

20. Hotărârea nr.186/28.08.2019 privind aprobarea bugetului rectificat al județului 
Timiș pe anul 2019.

Şcoală cu cabinete 
stomatologice și 
psihologice

Copiii care studiază la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Pu-
fan” din Timișoara au avut o surpriză plăcută la începutul noului an școlar. Unitatea 
de învățământ a căpătat o față nouă după ce, în timpul verii, s-au investit 1,6 milioane 
de lei pentru modernizarea școlii, banii provenind de la Consiliul Județean Timiș. „Am 
mers în vizită la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă «Constantin Pufan» din 
Timișoara ca să mă asigur că cei 123 de copii dintre care 38 din internat vor avea 
parte de cele mai bune condiții. Am rămas plăcut surprins de ceea ce am văzut. 
Camerele sunt curate și renovate, fiecare încăpere este dotată cu televizor, iar copiii 

vor avea parte de condiții excelente. Cu banii de la Consiliul Județean, școala și-a 
deschis un cabinet stomatologic pentru copiii care învață aici, și-a renovat grupurile 
sanitare, a construit o sală de ludoterapie, a amenajat un cabinet psihologic, a dotat 
mai multe cabinete de specialitate, a fost achiziționată o autoutilitară pentru transpor-
tul copiilor la medic. La Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă «Constantin Pufan» 
învață copii cu deficiențe de auz, senzoriale multiple. Consiliul Județean a alocat doar 
în 2019 peste 1,6 mil. lei pentru modernizarea școlii”, a transmis președintele Consi-
liului Județean Timiș, Călin Dobra. Anul acesta, Consiliul Județean Timiș a aprobat 19 
milioane de lei pentru unitățile de învățământ pe care le are în administrare.

Președintele Consiliului Județean 
Timiș, Călin Dobra, a fost ales în funcția 
de vicepreședinte al Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională (CDR) Vest, or-
ganism deliberativ care coordonează 
politica de dezvoltare la nivelul regiunii. 

CDR Vest are 16 membri și este alcă-
tuit din preşedinţii consiliilor judeţene 
şi din câte un reprezentant al fiecărei 
categorii de consilii locale municipale, 
orăşeneşti şi comunale din fiecare judeţ 
al regiunii.
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Publicaţie realizată de Direcţia Control Intern Managerial, Comunicare 
şi Relaţii Interinstituţionale a Consiliului Judeţean Timiş.

Tipărită la SC Timpress SA Timişoara
ISSN: 1842-323X

Călin Ionel Dobra – preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş

În subordinea directă a preşedintelui 
Consiliului Judeţean Timiş:

• Administrator public
• Cabinet Preşedinte
• Compartimentul Corpul de Control al 

Preşedintelui
• Biroul Audit Public Intern
• Serviciul Achiziţii
• Serviciul Relaţii Externe şi Protocol
• Compartimentul Judeţean de 

Turism, Promovare şi Evenimente
• Direcţia Control Intern Managerial, 

Comunicare şi Relaţii Interinstituţionale
Director executiv: Mircea Mihaela 

Cruciţa
• Direcţia Administraţie Publică Locală
Director executiv: Tărîlă Doina 

Adriana
• Direcţia Resurse Umane Organizare 

Salarizare
Director executiv: Petrişor 

Lăcrămioara
• Direcţia Investiţii şi Managementul 

Proiectelor
Director executiv: Borlea Mugurel 

Valentin

Vicepreședinte: Valentin Tudorică
• Direcţia Buget Finanţe, Informatizare
Director executiv: Marcu Marcel

• Direcţia Administrarea Patrimoniului
Director executiv: Şerban Radu Virgil

Vicepreşedinte Nicolae Oprea
• Direcţia Tehnică
Director executiv: Ignatoni Florin
• Arhitect Şef
Pălălău Loredana Theodora

Secretar al judeţului Ioan Dănuţ 
Ardelean

• Serviciul Juridic şi Contencios
• Serviciul Consultanţă şi Avizare 

Juridică
• 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

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 interimar: Anucin Bogo 

Octavian

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: muzeuldeartatimisoara@gmail.com
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: 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

Structura aparatului 
de specialitate

Instituţii subordonate CJT

Componenţa nominală
a comisiilor 
de specialitate ale CJT
Comisia economică

 - RITIVOIU Mihai - președinte
 - BĂDINA Nicu - secretar
 - AVRAM Nicolaie - membru
 - CUTU Dorin-Pompiliu - membru
 - TÎRPE-Manasia Roxana-Andreea - membru
 - VASILE Marian Constantin - membru
 - BOJIN Mihăiță - membru

Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări pu-
blice și protecția mediului

- CÂNDEA Iosif-Dorin - președinte
- GEANĂ Nistor Pavel - secretar
- GAVRILAȘ Marius-Dan - membru 
- PLAVOȘIN Deian-Dan - membru
- GRIGOROIU Eugeniu - membru
- COCEAN Liviu-Marius - membru
- VASILE Marian Constantin - membru

Comisia pentru cultură, învățământ, tineret și sport
 - JUMANCA Romanița-Adina-Delia - președinte 
 - BITEA Nicolae-Florin - secretar
 - LUPUȚ Florica - membru
 - DOLECEK Cristian - membru
 - BLAGA Lucian - membru

Comisia pentru sănătate și protecție socială
 - POENARU Dan - președinte
 - TÎRPE-Manasia Roxana-Andreea - secretar
 - STRĂIN Petru-Claudiu - membru
 - CIURLEA Sorina-Alexandra - membru
 - BORHA Liviu - membru

Comisia pentru administrație publică locală
 - COIFAN Viorel-Gheorghe - președinte
 - IOVESCU Alexandru Adrian - secretar
 - MATEI Viorel - membru
 - CIURLEA Sorina-Alexandra - membru
 - BOJIN Titu – membru

Comisia pentru relații și cooperare internă și externă
 - COSTA Cosmin-Lăscuț - președinte
 - LUPUȚ Florica - secretar
 - JUMANCA Romanița-Adina -Delia - membru
 - SARMEȘ Dan-Ion - membru
 - ȘTEF Adrian-Ioan - membru

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 - BOBIC Narcis-Sabin - președinte
 - BUBOI Ligius-Cosmin - secretar
 - CLAIN Romică-Adrian - membru
 - LELESCU Tiberiu - Procopie - membru
 - MATEI Viorel - membru



Cultură Agendă CJTimiș8

Finanțare pentru 
reabilitarea Bibliotecii 
Județene Timiș

Administraţia judeţeană susţine 
Asociația Timișoara Capitală 
Culturală Europeană 2021

Asociaţia Timişoara Capitală Culturală Europeană ocupă un loc extrem de impor-
tant în preocupările actuale ale Consiliului Judeţean Timiş. Importanţa anului 2021, 
dar mai ales a consecinţelor care vor decurge ulterior din acest proiect crucial pentru 
Timişoara şi judeţul Timiş, sunt mereu aduse în prim-plan de preşedintele Consiliu-
lui Judeţean Timiş, Călin Dobra. “De fiecare dată când primesc solicitări să susțin 
Asociația Timișoara Capitală Culturală 2021, o fac cu mult drag. Timișoara are nevoie 
să fie pregătită pentru 2021, acesta a fost unul dintre motivele pentru care Consiliul 
Județean a alocat încă un spațiu, pe lângă cel actual, pentru ca angajații să poa-
tă să-și desfășoare activitatea în cele mai bune condiții. Este un proiect important 
pentru Timișoara și pentru România și facem tot ce ne stă în putință să-l sprijinim. 

Noul spațiu se află în Bastion Theresia, necesită igienizare, unele modificări, dar 
în cel mai scurt timp acestea vor fi realizate. Consiliul Județean a alocat doar în 
2019 pentru evenimentele culturale organizate de asociație peste 1 milion de lei. 
Am un respect aparte pentru istorie, îmi plac poveștile de viață, îi apreciez foarte 
mult pe tinerii entuziaști. Sunt doar câteva din motivele personale pentru care susțin 
proiectele Asociației Timișoara Capitală Culturală”, a declarat Călin Dobra.  „Cămine 
în Mişcare/ Moving Fireplaces” face parte din proiectele premergătoare anului 2021 
când Timișoara este Capitală Culturală. Evenimentele care fac parte din ”Cămine 
în Mișcare” s-au desfăşurat  în mediul rural din zona noastră, mai exact în Comloșu 
Mare, Comloșu Mic, Lunga și Lenauheim. Localitățile sunt situate la granița cu Serbia 
și cuprind multe povești și amintiri care merită descoperite.

Descoperiri arheologice la Igriș

Horă mare în Banat

Iubitorii de folclor şi nu numai au petrecut pe cinste la  Muzeul Satului Bănățean 
Timișoara, cu ocazia Rugii Bănățene. Pe scena din aer liber a muzeului au  urcat 
artiști de marcă ai Banatului, precum Dan Necșa, Ion Luca Jurjescu, Floare Hojda 
Tomoiagă, Adi Bihoi, Valentin Vădrariu şi multe ansambluri consacrate, acompaniate 
de orchestra condusă de Ciprian Untaru. Cei prezenţi au avut parte de  un spectacol 
de excepţie, cântecul, jocul şi voia-buna fiind ingredientele unei sărbători de tradiţie, 
primită cu drag de timişeni.

Fragmente dintr-o biserică extrem de 
veche, precum şi alte vestigii arheologi-
ce, au fost descoperite la Igriş, în urma 
săpăturilor efectuate de arheologi români 
şi maghiari la unul dintre cele mai impor-
tante situri arheologice ale ţării. Deocam-
dată, s-a descoperit o porţiune din biseri-
ca datând, se pare, din secolul al XI-lea, 
sperându-se ca anul viitor să se găseas-
că întregul edificiu, cu toate anexele exis-
tente. Situl de la Igriş datează din epoca 
medievală, iar săpăturile au început în 

urmă cu trei ani. Pentru  toate aceste cer-
cetări arheologice, s-au cheltuit 180.000 
de lei, fondurile fiind alocate de către 
Consiliul Judeţean Timiş. Eforturile nu au 
fost în zadar, pentru că au apărut rezulta-
te. S-au găsit schelete umane, fragmente 
ceramice, inele şi bucăţi din cripte, motiv 
pentru care arheologii doresc să continue 
săpăturile. Descoperirile ar putea fi valo-
rificate chiar prin dechiderea unui muzeu 
în apropiere, crescând, astfel, potenţialul 
turistic al zonei.

Preşedintele Consiliului Judeţean 
Timiş, Călin Dobra, a  avut o întâlnire la 
Ministerul Culturii, unde s-a discutat des-
pre aplicarea OUG 42/2019 care presu-
pune finanțarea cu 8.778.000 lei pentru 
reabilitarea clădirii din Piața Libertății nr. 
3, sediul Bibliotecii Județene Timiș “Sorin 

Titel”. Imobilul care este unul foarte im-
portant pentru comunitate își va recăpă-
ta cât mai curând strălucirea. Biblioteca 
Județeană Timiș are o suprafață de 677 
mp și a fost fondată în 1904, sub denu-
mirea de ”Biblioteca Publică” cu caracter 
științific a orașului Timișoara.
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