
Sănătatea populaţiei va reprezenta întotdeauna o componentă 
care nu poate fi trecută în plan secundar. Indiferent cine ar veghea 
la destinul comunităţii, sănătatea trebuie să constituie mereu o pre-
ocupare esenţială, pentru că viaţa oamenilor nu poate fi niciodată 
ignorată sau tratată cu superficialitate. Tocmai de aceea, noi, admi-
nistraţia judeţeană, am acordat sănătăţii un rol crucial în strategia 
de dezvoltare a Timişului, conştienţi fiind că fără servicii medicale 
de calitate nu putem pretinde niciodată că dispunem de un grad 
ridicat de confort şi de siguranţă a vieţii. Din fericire, eforturile noas-
tre nu au fost zadarnice. Avem, iată, satisfacţia să vedem materiali-
zate proiecte medicale extrem de importante, poate de neimaginat 
cu ani în urmă. Luna aceasta, de exemplu, am inaugurat cea mai 
mare clinică de mari arşi din ţară, un obiectiv care rivalizează cu 
unităţi de profil din străinătate. Consiliul Județean Timiș a investit 
aproximativ 1,5 milioane de euro pentru amenajarea saloanelor, iar 
aparatura în valoare de 3,5 milioane de euro a fost achiziționată 
de Ministerul Sănătății. Este un centru care poate trata pacienţii 
în condiţii optime şi nu mai este nevoie ca aceştia să fie trimişi la 
Bucureşti sau la Viena, aşa cum se întâmpla până acum. Cu sigu-
ranţă, avem toate motivele să fim mândri de această reuşită, iar 
partea şi mai frumoasă a lucrurilor este că această clinică nu este 
singurul mare obiectiv medical care se realizează în judeţul Timiş. 
Va urma, în curând, realizarea noii maternităţi, o altă unitate dotată 
asemenea clinicilor de profil din Occident, care va avea un impact 
uriaş în toată zona de vest. Sunt lucruri concrete care îşi vor pune 
serios amprenta asupra sănătăţii, aşa cum sper să facă şi perso-
nalul medical, care are, acum, condiţii decente de salarizare, astfel 
încât calitatea actului medical să nu aibă de suferit. Sunt convins că 

toate aceste realizări vor avea un impact deosebit şi asupra imagi-
nii oraşului, iar oamenii care vor să-şi caute de sănătate, aşa cum 
spune bănăţeanul, să vină la Timişoara.

Călin-Ionel Dobra,
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş 
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Servicii medicale de calita-
te, confort și un spațiu mai ge-
neros pentru pacienții și medi-
cii de la UPU Timișoara – asta 
se urmărește prin extinderea 
UPU de la Spitalul Județean din 
Timișoara. A fost semnat con-
tractul de proiectare și execuție, 
acesta reprezentând încă o do-
vadă că administrația județeană 
este  determinată să continue 
investițiile pentru transformarea 
Spitalului Clinic Județean ”Pius 
Brînzeu” din Timișoara într-o 
unitate de elită. După finaliza-
rea lucrărilor care se vor încheia 
în doi ani, capacitatea UPU va 
fi cu 25 la sută mai mare de-
cât cea actuală. Pacienții care 
vor sosi aici vor avea parte de 
condiții mult mai bune, dar și 
personalul medical se va bucu-
ra de echipamente performante 
și de ultimă generație. Valoarea 

totală este de aproximativ șapte 
milioane de lei, din care jumăta-
te provin din fonduri europene. 
Extinderea UPU de la Spitalul 

Județean face parte din strate-
gia Consiliului Județean Timiș 
de a prioritiza investițiile în să-
nătate.

Condiții mai bune 
pentru urgențele de la 
Spitalul Județean 

Prima clinică de mari 
arși din țară s-a deschis 
la Timişoara!

Am trăit o zi importantă pentru toți românii: La Timişoara, s-
a inaugurat prima unitate din țară unde pot fi tratați în siguranță 
pacienții cu arsuri grave. La eveniment a participat și ministrul So-

rina Pintea. Pentru început vor funcționa trei boxe din cele cinci 
prevăzute, iar pe măsură ce vor sosi echipamentele sanitare de 
ultimă generație, se vor deschide și celelalte două boxe. Aici, vor 
lucra peste 50 de cadre medicale. 
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Case pentru 
persoanele cu 
dizabilități

La Consiliul Județean Timiș s-a semnat contractul de proiectare și execuție pen-
tru construcția a două case de timp familial pentru copiii cu deficiențe neuropsihice 
din Lugoj. Totodată, contractul prevede și extinderea unui Centru de zi de recuperare 
pentru copii cu dizabilități. Clădirea este prevăzută cu săli de terapie cognitivă, terapie 
senzorială, cabinete de recuperare kineto, ludoterapie și logoterapie etc. Finanțarea 
este asigurată pe fonduri europene, prin Programul Operațional Regional. Consiliul 
Județean Timiș construiește asemenea locuințe și la Periam și Găvojdia. Astfel, a 

fost semnat și contractul de proiectare și execuție pentru trei locuințe protejate din 
Periam. În acest mod, 30 de rezidenți ai Centrului de Recuperare și Reabilitare Neu-
ropsihiatrică Găvojdia vor putea beneficia de aceste locuințe. Fiecare casă va avea 
cinci camere, special amenajate, o cameră de zi, o bucătărie și patru grupuri sanitare 
configurate pentru persoane cu dizabilități. Cel mai important lucru este totuși că 
acești oameni vor trăi într-un mediu similar cu cel al unei familii. Pe lângă cele trei 
locuințe, se va realiza și un centru de zi. Investiția se ridică la 3,6 milioane lei, fără 
TVA, Consiliul Județean Timiș asigurând finanțarea printr-un proiect european.

Foc continuu la două 
drumuri județene 

Internat pentru copii
Un nou drum județean 
finalizat

Președintele Consiliului Județean 
Timiș, Călin Dobra, a anunțat o nouă 
investiție în domeniul educației:  ”Mă 
bucur să declar că am lansat o nouă 
provocare și o nouă investiție. Vom 
construi un internat școlar în Lugoj. 
Capacitatea internatului va fi de 100 
de locuri, fiind destinată copiilor din sa-
tele învecinate. În total, Centrul de la 

Lugoj școlarizează 208 elevi, iar inter-
natul existent este suprasolicitat și nu 
oferă cele mai bune condiții de caza-
re”. Consiliul Județean Timiș a alocat în 
bugetul din acest an suma de 158.000 
lei pentru întocmirea studiului de feza-
bilitate, precum și a proiectului tehnic, 
iar anul viitor se va lansa licitația pentru 
execuție.

Consiliul Județean Timiș asfaltează 
un nou drum de piatră, situat în sud-ves-
tul județului, la 40 de km de Timișoara. 
Este vorba despre DJ 593A, Sânmartinu 
Sârbesc - Sânmartinu Maghiar. Principalii 
beneficiari nu sunt doar locuitorii acestor 
două localități, ci și timișenii din Uivar, Ote-

lec, Peciu Nou, Sânmihaiu Român și Ce-
nei. Al doilea drum important este DJ 593 
Peciu Nou - Giulvăz - Foeni, pe o lungime 
de 20 km. Investiția va deservi în mod di-
rect peste 10.000 de locuitori din zonă și 
am putea vorbi și de un imbold dat punctu-
lui de trecere a frontierei de la Foeni.

A fost inaugurat drumul Valea Lungă Română - Cliciova, o arteră județeană care 
facilitează accesul spre Lugoj pentru mii de timișeni. Drumul, care are aproape 5 
kilometri, a fost finalizat cu o lună mai devreme de termen. Acesta leagă localitățile 
Valea Lungă, Bethausen și Balinț de Lugoj și scurtează cu aproximativ 20 de kilome-
tri distanța până la municipiu. Drumul județean a costat 4,7 milioane de lei și a fost 
finanțat din PNDL și fonduri din bugetul Consiliului Județean Timiș.
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Timișul are Consiliu 
Consultativ Economic

Cel mai electric eveniment 
muzical din Timiș
Succes total la “Flight Festival”

Zeci de ani de cooperare 
descentralizată 
româno - belgiană

Roade bogate în 
această toamnă

Foarte multă lume a trecut porțile Muzeului Satului Bănățean, la 
sfârșitul săptămânii trecute. Două evenimente organizate simultan, 
Festivalul Culinar Multietnic și Roadele toamnei, au reușit să atragă 
mulți timișeni dorinici de a petrece clipe plăcute într-o locație plină 
de verdeață. Nu a fost doar o ocazie de a umple cămările cu cartofi, 
varză, castraveți, ceapă, morcovi sau alte produse expuse pe aleile 
de la muzeu, ci și un prilej de socializare, comunicare și petrecere la 

un ceaun sau un grătar, stropite cu o bere sau cu un vin. Programul 
muzical asigurat de organizatori (Consiliul Județean Timiș și Muzeul 
Satului Bănățan) a fost un alt argument pentru un sfârșit de săp-
tămână plăcut în Timișoara. Cele două evenimente au evidențiat 
atât  potențialul de care dispune județul Timiș, cât și predispoziția 
populației de a alua parte la astfel de serbări câmpenești, unde lu-
mea se întâlnește și petrece cu mare drag. ”Este una dintre ocaziile 
la care mă întâlnesc cu oameni calzi, deschiși, care au mereu o 
vorbă bună de spus”,  a declarat liderul CJT, Călin Dobra.

Consiliul Județean Timiș a găzduit, 
timp de trei zile, un eveniment important 
pentru România. Vorbim despre ediția a 
șaptea a Forumului de Cooperare Des-
centralizată România - Belgia. În cadrul 
acestuia au fost dezbătute teme de actu-

alitate în contextul unei Europe aflate în 
schimbare, căutându-se noi oportunități 
de colaborare între organisme și instituții 
de la nivel local și național. La eveniment 
au participat ambasadorul Belgiei Philippe 
Benoit și Raed Arafat, secretar de stat.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra, s-a întâlnit cu minis-
trul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ștefan - Radu Oprea și cu 
reprezentanții celor mai importante companii din Vest. În acest cadru a fost semnat 
protocolul de constituire a Consiliului Consultativ Economic, inițiativă vitală pentru 
consolidarea economiei județului nostru. Astfel, mediul privat are toate premisele să 
prospere, iar comunitatea locală să se dezvolte.

A fost atmosferă incendiară 
la „Festivalul Flight”, un eveni-
ment care a trezit mare interes 
în rândul publicului, tineri, dar 
și mulți copii cu părinți. În cele 
trei zile ale evenimentului, la 
Aerodromul Cioca s-au adunat 
aproximativ 25.000 de persoa-
ne, o dovadă incontestabilă a 
succesului de care s-a bucurat 
acţiunea. “Flight Festival” a fost 
o fuziune între muzică, artă şi 

tehnologie. Tinerii au fost curi-
oşi să descopere noile tehnolo-
gii şi să se întreacă în ultimele 
jocuri video. Copiii s-au bucurat 
şi ei de ateliere de pictură, de 
confecţionat zmeie, iar cei mari 
au putut urmări proiecţii de film 
într-o ediţie-pilot a unui nou fes-
tival de film. Proiectul special 
Orchestrate -un concept inova-
tor de dezvoltare personală- i-a 
făcut pe 150 de adulţi să cânte 

la un instrument muzical, pentru 
a descoperi ce înseamnă spiritul 
de echipă. “Consiliul Județean 
Timiș a investit suma de aproxi-
mativ 100 de mii de lei în acest 
proiect și ne propunem, de anul 
viitor, să transformăm complet 
Aerodromul Cioca și să organi-
zăm cât mai multe evenimente, 
atât direct, cât și prin partenerii 
noștri”, a declarat Călin Dobra, 
preşedintele CJ Timiş.
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Noi paşi importanţi în do-
meniul sănătății! A fost lansa-
tă licitația pentru proiectarea 
și execuția noii maternități 
din Timişoara, o investiţie de 
50.000.000 de lei! Viitoarea Cli-
nică de obstetrică – ginecologie 

va oferi servicii de îngrijire medi-
cală de o calitate superioară, iar 
aici se vor realiza şi proceduri de 
inseminare in vitro. Maternitatea 
va avea o suprafață desfășurată 
de 6.000 metri pătraţi, cu o 
suprafață utilă de aproape 5.000 

de metri pătraţi. Finanţarea este 
asigurată printr-un proiect euro-
pean, pe programul Interreg V-A 
România-Ungaria. Durata efec-
tivă de realizare a investiției este 
de 24 luni, de la data demarării 
lucrărilor.

Cultura privită 
prin tradiţia 
satului bănăţean

Centrul Româno-German de Pregătire și Perfecționare Profesională în Domeniul 
Agriculturii continuă tradiția Școlii Agricole din Voiteg. Astfel, a fost organizat eveni-
mentul ”Ziua Pământului Bănățean, Ediția a V-a, 2019”, care a avut loc în data de 17 
octombrie. Proiectul, cofinanţat de Consiliul Judeţean Timiş, îmbină armonios viaţa 
culturală cu cea a satului tradiţional bănăţean, pornind de la afirmaţia că: „În cultură 
nimic nu trebuie pierdut, totul trebuie transmis şi reînnoit” – Constantin Noica.  Au fost 
invitați elevii școlilor gimnaziale din Voiteg, Livezile, Banloc, Birda, Liebling, Ghilad, 

Stamora-Moravița, Variaș, Margina, Jebel și Jamu Mare, care au încântat printr-un 
minunat cântec și joc popular, precum și prin recitarea de poezii în grai, totul culmi-
nând într-un grandios spectacol folcloric. Ansamblul Edelweiss din Deta a impresionat 
cu deosebitul port popular german și cu dansul specific zonei. În cea de-a doua parte 
a zilei, s-au pregătit pentru tinerii participanți ateliere de creație, pentru a descoperi 
împreună tainele și frumusețile naturii:

- Atelierul de culturi in vitro ”O Plantă dintr-o Celulă”
- Atelierul de olărit ”Olăritul tradițional”
- Atelierul de aranjamente florale ”Înflorim în Octombrie”
- Atelierul de pictură ”Natura”
- Atelierul de terarii ”Natura în miniatură”
- Atelierul de sculptură ”Să modelăm lemnul”.
 Parteneri: Facultatea de Horticultură și Silvicultură Timișoara, Facultatea de Ma-

nagement și Turism Rural Timișoara, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al 
Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al 
României” din Timișoara.

Să nu neglijăm 
educația!

În 1 octombrie s-a sărbătorit Ziua Internațională a Persoanelor 
Vârstnice,  ziua în care ne îndreptăm cele mai frumoase gânduri 
către părinţii şi bunicii noştri, cei care ne-au înseninat copilăria 
şi ne-au îndrumat pașii în viaţă. ”Contribuția pe care vârstnicii 
au avut-o la dezvoltarea societății, dar și a noastră, ne obligă la 
respect și apreciere şi reprezintă un bun prilej pentru a ne arăta 
recunoștința. Tuturor seniorilor le doresc viață lungă şi liniștită, 
pentru a putea transmite, în continuare, din propria bunătate și 
înțelepciune!”, a fost mesajul președintelui Consiliului Județean 
Timiș, Călin Dobra.

Educația este definitorie pentru 
dezvoltarea noastră ca indivizi și, im-
plicit, a societății din care facem parte. 
Adminisitrația județeană conferă un rol 
imens sistemului de învățâmânt, lucru do-
vedit prin investițiile repetate în unitățile 
școlare.  Despre importanța educației în 
societatea noastră și rolul vital al profe-
sorului a vorbit președintele Consiliului 
Județean Timiș, Călin Dobra, la Liceul 
”Ion Vidu” din Timișoara, unde a partici-
pat la proiectul județean ”Gala de Premi-

ere cu ocazia Zilei Educației”. ”Am spus 
și repet, Consiliul Județean Timiș susține 
învățământul, care este o prioritate pentru 
noi. Știm că sunt necesare investițiile în 
educație, tocmai de aceea am alocat anul 
acesta 19 milioane de lei pentru unitățile 
de învățământ pe care Consiliul Județean 
Timiș le are în administrare. Vreau să 
mulțumesc și cadrelor didactice care au 
făcut cinste sistemului de învățământ, iar 
acum s-au retras prin pensionare”, a fost 
mesajul transmis de liderul CJ Timiș .

Să nu uităm să ne 
arătăm prețuirea 
şi iubirea față de 
părinți şi bunici!

Proiectarea și execuția 
noii maternități, licitaţie 
demarată!
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Introducere:
Administratorul public al Județului 

Timiș este Andrei Lucaci, un tânăr ab-
solvent al Facultății de Drept din cadrul 
Universității de Vest Timișoara – de pro-
fesie jurist. A lucrat într-o societate de 
avocatură și a fost consultant în scrierea 
de proiecte pe fonduri europene, precum 
și formator pe diverse programe de for-
mare profesională a adulților, iar recent a 
ocupat funcția de Guvernator al Rotaract 
District 2241 - România și Republica Mol-
dova, organizația tinerilor din familia Ro-
tary. Și-a făcut debutul în administrația pu-
blică pe post de consilier al președintelui 
Consiliului Județean, Călin Dobra, în anul 
2017, iar poziția de administrator public o 
ocupă din ianuarie 2019. 

-Ați deținut funcția de consilier al 
președintelui Călin Dobra timp de un 
an și jumătate. Ce v-a determinat să 
acceptați acest post? - Am fost contac-
tat de dl președinte Călin Dobra, care 
mi-a propus să ocup funcția de consilier 
pe probleme de investiții și proiecte de 
finanțare. Dorea în momentul respectiv 
să găsească oameni tineri alături de el, 
care să ajute la eficientizarea activității în 
implementarea cât  mai rapidă a proiec-
telor de investiții și atragerea de fonduri 
europene, care a devenit un obiectiv pri-
oritar în mandatul președintelui. Eu, ve-
nind din mediul privat și lucrând în acest 
domeniu, am acceptat propunerea dân-
sului, deoarece mi-am dorit întotdeauna 
să mă implic în sistemul public, ca să 
producem o îmbunătățire consistentă în 
județul nostru. Am constatat de-a lun-
gul timpului diferite deficiențe sau faptul 
că se implementau foarte greu anumite 
proiecte de investiții, astfel încât ne-am 
axat foarte mult și pe îmbunătățirea co-

municării în cadrul instituției, cât și în ex-
teriorul acesteia. - Care au fost principa-
lele atribuții? - În funcția de consilier al 
președintelui, m-am ocupat în principal 
de coordonarea investițiilor din bugetul 
propriu al Consiliului Județean, precum și 
de proiectele de finanțare nerambursabi-
le și anume: identificarea a cât mai multe 
surse de finanțare pentru investițiile ne-
cesare în județul Timiș și contractarea 
acestora în vederea implementării lor în 
cel mai scurt termen posibil. Astfel, de-
a lungul timpului, am reușit să redactăm 
o serie de proiecte și să  implementăm 
multe dintre ele, iar pe lângă acestea, 
am avut și atribuția de reprezentare a 
președintelui la diferite evenimente publi-
ce, relația cu diferite instituții publice, me-
diul de afaceri, dar și eficientizarea pro-
cedurilor interne. - Ați făcut pasul, apoi,  
către postul de administrator public.  De 
ce asta și ce presupune această funcție? 
- Am făcut pasul către postul de admi-
nistrator public pentru a putea coordona 
mai ușor activitatea întregului aparat de 
specialitate a Consiliului Județean, mai 
ales din prisma activității multiple care 
trebuie desfășurată zilnic și a multitudinii 
de acte care trebuie emise și redactate. 
Funcția în sine presupune și o coordo-
nare a direcțiilor pe care le am în gesti-
une printr-un contract de management și 
responsabilitățile care revin odată cu de-
legarea acestor atribuții, reprezentarea 
președintelui Călin Dobra și a Consiliului 
Județean Timiș în tot ce ține de relațiile 
cu ministerele și cu alte instituții publi-
ce. Poate cea mai importantă direcție de 
acțiune sunt fondurile europene și urmă-
rirea implementării proiectelor, pentru că 
instituția are în derulare finanțări de peste 
75 milioane de euro. - Având în vedere 

că veniți din mediul privat, care sunt cele 
mai mari diferențe dintre mediul public 
și cel privat? - Cele mai mari diferențe 
între mediul public și cel privat sunt, din 
punctul meu de vedere, legate de timp. 
De ce spun asta? Deoarece coordonarea 
anumitor activități în mediul privat se face 
mult mai rapid, astfel încât în momentul 
în care se identifică o potențială investiție 
sau obiectiv, aceasta se duce la îndepli-
nire mult mai rapid decât în mediul public 
și asta pentru că în mediul public exista o 

serie de regulamente și proceduri de na-
tură administrativă care de multe ori ne 
îngreunează procesul decizional. Deci, 
la urma-urmei, nu putem zice că nu se 
dorește, ci doar că suntem nevoiți să res-
pectăm mai multe obligații care se impun, 
care ne îngreunează și de multe ori întâr-
zie rezultatele pe care ar trebui să le avem 
în domeniile principale ale investițiilor. 
De asemenea, o altă diferență destul de 
mare este obiectul de activitate. Când în 
sistemul privat avem un obiect de activi-

tate al unei societăți, în sistemul public 
trebuie constant să acționăm pe diferite 
fronturi, direcții, diferite instituții pe care le 
avem în subordonare, un buget pe care 
trebuie tot timpul să îl eficientizăm, per-
sonal care trebuie coordonat pe diferite 
fronturi, lucru care nu este ușor ca să 
reușim să ducem la bun sfârșit planul de 
acțiune pe care îl propunem la începutul 
unui an cu scopul de a obține rezultatele 
pe care ni le dorim în folosul comunității. 
-Vă ocupați de proiectele de investiții ale 
județului.  Prezentați-ne, pe scurt, câteva 
dintre ele. - Dintre cele mai importante 
proiecte de investiții putem să discutăm 
despre noua maternitate de la Spita-
lul Județean, Stadion, Sala Polivalentă, 
Centrul de legume și fructe de la Tomna-
tic, Bazinele didactice de înot, Reabilita-
rea Castelului Huniade, blocurile ANL. Iar 
dacă am vorbit de maternitate, un proiect 
pe fonduri europene, tot aici mai trebuie 
să adăugăm extinderea Unității de Primiri 
Urgențe de la Spitalul Județean, în do-
meniul asistenței sociale construirea de 
locuințe protejate de la Periam, Lugoj și 
Găvojdia și patru drumuri județene, între 
care vreau să amintesc aici extinderea la 
patru benzi Timișoara-Dumbrăvița-Auto-
stradă. - Cum se desfășoară colaborarea 
dumneavoastră cu președintele Călin 
Dobra? - Relația mea cu președintele 
este una foarte bună, colaborarea noas-
tră este zilnică,  pentru a ne coordona cât 
mai bine, astfel  încât să reușim să ducem 
la bun sfârșit toate proiectele propuse și 
să răspundem într-un timp cât mai scurt 
la toate solicitările care ni se adresează. 
Faptul că am fost consilierul președintelui 
m-a ajutat foarte mult în constituirea unui 
mod eficient de relaționare, cunoscându-i 
rigorile și modul dumnealui de lucru.

Cooperare 
internațională

Călin Dobra, președintele CJT, a avut o întâlnirea cu președintele provinciei Voi-
vodina, Igor Mirović, la Novi Sad.  ”A fost o vizită extrem de fructuoasă și m-am 
bucurat să aflu că proiectul privind revitalizarea Canalului Bega este avansat și în 
partea sârbă, așa că avem toate motivele să credem că în 2021 Bega va fi navigabilă 
până la Zrenjanin. Un alt punct al discuțiilor s-a axat pe modernizarea unor unități 
de învățământ și a unor lăcașe de cult din cele două regiuni. Totodată, împreună cu 
președintele Igor Mirović vom semna o declarație comună prin care să susținem în 
fața guvernelor noastre necesitatea deschiderii unui punct de frontieră permanent 
la Foeni, atât de necesar în contextul anului 2021 când Timișoara și Novi Sad vor fi 
Capitale Europene ale Culturii.

“Fondurile europene şi urmărirea  implementării proiectelor 
sunt cele mai importante direcţii de acţiune”
Interviu cu Andrei Lucaci, administratorul public al judeţului Timiş 

Studiul de fezabilitate privind realiza-
rea Centrului de legume şi fructe de la 
Tomnatic a fost recepționat. Astfel, potrivit 
estimărilor specialiștilor, investiţia costă 
aproximativ cinci milioane de euro, bani 
care vor fi asigurați din bugetul propriu al 
CJ Timiș. „Centrul de legume-fructe din 
comuna Tomnatic este un proiect care 
a fost foarte mult dezbătut și foarte mult 
analizat din punct de vedere al locației. 
Este vorba de un teren cu o suprafață de 
11.500 mp care a fost pus la dispoziție 
de comuna Tomnatic pentru consiliul 
județean pentru această investiție. Noi 
am demarat în regim de urgență reali-

zarea studiului de fezabilitate, studiu de 
fezabilitate care are azi câteva planșe. 
Studiul de fezabilitate ne dă o valoare de 
realizare a acestui proiect de aproximativ 
cinci milioane de euro”, a explicat Călin 
Dobra. Potrivit șefului CJ Timiș, urmează 
să fie înființată și o societate comercială, 
la care instituția va fi acționar unic, care 
va administra centrul de legume-fruc-
te de la Tomnatic. „Administrarea va fi 
făcută de o societate comercială unde 
consiliul județean va fi acționar unic, care 
va fi înființată în acest domeniu de activi-
tate. Vom face această investiție pentru 
a putea veni în sprijinul micilor produ-

cători. Mai mult ca sigur,  investiția va fi 
administrată de societatea comercială a 
consiliului județean, care va achiziționa 
produsele de la micii producători. Vrem 
să încercăm să eliminăm bișnița produ-
selor, să mergem cu prețuri corecte pen-
tru producători, astfel încât mai departe 
această societate comercială să încheie 
contracte cu magazinele mari care au 
început o politică de promovare a produ-
selor autohtone. Va fi un fel de piață de 
gros, cu preț corect și respect față de mi-
cii producători”, a adăugat Călin Dobra. 
Lucrările la centrul de legume-fructe de 
la Tomnatic vor începe anul viitor.

Sprijin pentru producătorii agricoli
Avansează procedurile la Centrul de legume şi fructe de la Tomnatic
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“Consiliul Județean Timiș a inves-

tit aproximativ 1,5 milioane euro pentru 
amenajarea saloanelor, iar aparatura în 
valoare de 3,5 milioane de euro a fost 
achiziționată de Ministerul Sănătăţii”, a 
declarat Călin Dobra, preşedintele Consi-
liului Judeţean Timiş. Saloanele sunt do-
tate cu aparatură de ultimă generaţie, iar 
fiecare dintre ele poate fi utilizat ca sală de 
intervenţie chirurgicală. „Fiecare boxă este 
practic o mică sală de operaţie, deci micile 
intervenţii se pot face aici, la faţa locului, 

fiecare este dotat cu aparat de anestezie, 
deci pentru tot confortul medical al pacien-
tului şi micile intervenţii, fără să deplasezi 
pacientul, se pot efectua aici. La mare ars, 
unul din marile riscuri pe care îl prezintă 
este legat de infecţii. Atunci, toate aces-
te lucrări, toate materialele utilizate, toate 
condiţiile pe care le-am creat aici, inclusiv 
aparatura, este de aşa natură făcută ca să 
respecte maximum de securitate microbi-
ologică, adică riscul de infecţie al pacien-
tului, în acest centru, să fie aproape egal 
cu zero. Este o condiţie obligatorie, pentru 

ca pe lângă gravitatea arsurilor pe care 
pacientul le prezintă, o infecţie supraadau-
gată ar putea să devină fatală, motiv pen-
tru care condiţiile pentru marele ars sunt 
cu totul şi cu totul diferite, deosebite, faţă 
de orice alta condiţie de pacient. Pentru 
mici intervenţii, aceste săli pot fi utilizate 
ca săli de operaţie, dispun de toată apara-
tura necesară”, a declarat Marius Craina, 
managerul Spitalului Judeţean Timişoa-
ra. “De cand am intrat, zâmbesc, pentru 
că în sfârsit avem un Centru pentru Mari 
Arși care poate să trateze acest pacient 

în condiţii absolut optime, pentru patologia 
aceasta. Am văzut centre din străinătate şi 
sunt atât de mândră că acest centru este 
identic şi poate chiar la un nivel superior. 
Este foarte important ca acest centru, de 
mâine, va putea sa primească pacienţi, 
că are medici şi personal, mediu pregă-
tit pentru a trata acest tip de pacient, că 
Ministerul Sănătăţii, autorităţile locale şi 
spitalul au realizat această minune. Este o 
zi istorică, practic sunt primele paturi care 
corespund cu adevărat tuturor standarde-
lor” a declarat Sorina Pintea.

1. Hotărârea nr.187/25.09.2019 
privind aprobarea bugetului rectifi-
cat al județului Timiș pe anul 2019.

2. Hotărârea nr.188/25.09.2019 
privind darea în folosință gratuită 
a unui spațiu din Bastionul There-
sia Timișoara, Asociației Timișoara 
2021 Capitală Europeană a Culturii.

3. Hotărârea nr.189/25.09.2019 
privind aprobarea realizării obiecti-
vului de investiție ”Construire clădi-
re internat școlar (P+1)”, pe un imo-
bil din domeniul public al județului 
Timiș, înscris în CF nr. 411260 
Lugoj, sediul Centrului Școlar pen-
tru Educație Incluzivă ”Alexandru 
Roșca” Lugoj, județul Timiș.

4. Hotărârea nr.190/25.09.2019 
privind aprobarea neexercitării drep-
tului de preemţiune din partea Ju-
deţului Timiş asupra intenţiilor de 
înstrăinare a unor imobile cu altă 
destinaţie decât cea de locuinţe.

5. Hotărârea nr.191/25.09.2019 
privind aprobarea dării în folosință 
gratuită a unui bun mobil aflat în 
patrimoniul Județului Timiș către 
Asociația de Dezvoltare Intercomu-
nitară Apă Canal Timiș.

6. Hotărârea nr.192/25.09.2019 
privind aprobarea modificării și 
completării Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 105/28.05.2019 
pentru aprobarea Normativelor pri-
vind dotarea cu autovehicule şi con-
sumul lunar de carburanţi.

7. Hotărârea nr.193/25.09.2019 
privind aprobarea majorării cuantu-
mului şi plăţii cotizaţiei anuale că-
tre Asociaţia pentru Promovarea şi 

Dezvoltarea Turismului în Judeţul 
Timiş pentru anul 2019.

8. Hotărârea nr.194/25.09.2019 
privind aprobarea modelului-cadru 
al Caietului de sarcini și al Contrac-
tului de furnizare de servicii sociale 
în vederea organizării unei proce-
duri de contractare a unor servicii 
sociale de interes județean în vede-
rea găzduirii pe perioadă determi-
nată a persoanelor cu dizabilități în 
cadrul unor locuințe moderat/maxim 
protejate. 

9. Hotărârea nr.195/25.09.2019 
privind aprobarea Regulamentu-
lui de Organizare și Funcționare al 
Direcției de Prestări Servicii Timiș.

10. Hotărârea nr.196/25.09. 
2019 privind aprobarea completării 
şi modificării Regulamentului de Or-
ganizare şi Funcţionare a Consiliu-
lui Judeţean Timiş. 

11. Hotărârea nr.197/25.09. 
2019 privind aprobarea modificării 
Hotărârii Consiliului Județean Timiș 
nr.97/24.04.2019 privind aproba-
rea proiectului ”Enhancing tourism 
in Parța and Majdan archeological 
sites” (”Valorificarea potențialului 
siturilor arheologice Parța și Maj-
dan pentru stimularea turismului în 
zona transfrontalieră Banat”), Acro-
nim PAMAROSE, cod eMS RORS 
463, și a cofinanțării în vederea 
implementării acestuia cu asistență 
financiară nerambursabilă prin 
PROGRAMUL INTEREG ROMÂ-
NIA – REPUBLICA SERBIA 2014-
2020, Axa prioritară 4 – Creșterea 
atractivității pentru turismul sus-

tenabil Prioritatea de investiții 4.1 
”Investiții pentru creșterea cererii de 
rețele turistice locale și promovarea 
activitățiilor turistice inovative”.

12. Hotărârea nr.198/25.09. 
2019 privind aprobarea modifică-
rii Hotărârii Consiliului Județean 
Timiș nr.90/2019 privind aproba-
rea documentației tehnico-econo-
mice – faza Studiu de Fezabilitate 
(SF) cu principalii indicatori tehni-
co-economici pentru obiectivul de 
investiție publică din cadrul proiec-
tului ”Enhancing tourism in Banat 
crossborder area by Capitalizing of 
the potential of Parta and Majdan 
archeological sites” (”Valorificarea 
potențialului siturilor arheologice 
Parța și Majdan pentru stimularea 
turismului în zona transfrontalieră 
Banat”), Acronim PAMAROSE, cod 
eMS RORS 463, a parteneriatului 
cu Consiliul Județean Timiș și Muni-
cipalitatea Novi Knezevac, precum 
și bugetul și contribuția propie.

13. Hotărârea nr.199/25.09. 
2019 privind aprobarea Notei con-
ceptuale, Temei de proiectare pen-
tru ”Consolidarea, restaurarea și 
punerea în valoare a Castelului Hu-
niade (azi Muzeul Național al Bana-
tului)” – etapa Studii de fundamen-
tare și Documentația de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenție și a Proto-
colului de colaborare între Institutul 
Național al Patrimoniului și Consiliul 
Județean Timiș, pentru asigurarea 
finanțării imobilului monument isto-
ric Castelul Huniade prin Programul 
Național de Restaurare.

Hotărârile Consiliului Județean 
din septembrie 2019

Prima clinică de mari arși 
din țară s-a deschis la Timişoara!

Noul stadion 
prinde contur

Șase firme s-au arătat interesate să întocmească 
documentația pentru construirea noul stadion cu 30.000 de 
locuri din Timișoara. Beneficiarul investiției este Consiliul Ju-
deţean Timiș, arena urmând a fi ridicată în locul actualului 
stadion, care se află într-o stare precară în ceea ce privește 
rezistența construcției și nu mai prezintă siguranță în exploata-
re. Urmează analizarea ofertelor și declararea unui câștigător. 

Vă reamintim, amplasamentul a fost predat Companiei Naţi-
onale de Investiţii (CNI) de către Consiliul Județean Timiș în 
luna iulie și are o suprafață aproximativă de 58.000 mp. Se 
propune demolarea actualului stadion și apoi construirea unui 
complex sportiv cu tribune acoperite. Demolarea actualului 
stadion intră în sarcina Consiliului Județean Timiş. De aseme-
nea, CJ Timiș se angajează să realizeze utilitățile necesare.
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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
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Promovăm turismul 
în Timiș!

Teatrul Merlin 
îmbracă 
veșminte noi

Trei mari proiecte 
culturale

Trei proiecte majore pentru județul nostru sunt urgentate pentru 
a deveni realitate. În acest sens, ministrul culturii, Daniel Breaz, a 
venit la Consiliul Județean, însoțit de secretarul de stat Ion-Arde-
al Ieremia, pentru o întâlnire de lucru pe tema reabilitării Castelu-
lui Huniade, a Palatului Baroc și a clădirii Bibliotecii Județene din 
Piața Libertății. ”În cazul Castelului Huniade, licitația pentru studiul 
de fezabilitate va fi disponibilă cât de curând pe platforma publică 
de licitații SICAP. Documentele au fost deja încărcate, așteptând 
doar validarea. După cum am anunțat zilele trecute, am stabilit cu 
domnul ministru ca acesta să fie finanțat prin Institutul Național de 
Patrimoniu. Am reușit astfel să degrevăm bugetul județului de o 
cheltuială. La Palatul Baroc, Muzeul de Artă, am căutat soluții de ur-
gentare a recepției lucrărilor. Pasul următor va fi identificarea celei 

mai bune surse de finanțare, astfel încât să-l putem reabilita în to-
talitate. Vești bune sunt și pentru Biblioteca Județeană. Se lucrează 
la documentație, obiectivul urmând să intre pe bugetul național de 
anul viitor. Valoarea investiției se ridică la 12 milioane lei, iar lucră-
rile nu ar trebui să dureze mai mult de 24 de luni”, a declarat Călin 
Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș.

Județul Timiș și Timișoara, 
promovate la nivel național 
și internațional

Programele și proiectele culturale ale 
Timișoarei, în calitate de Capitală Culturală, sunt 
promovate mai intens și de Ministerul Turismului.  
La Consiliul Județean Timiș,  a fost semnat un  
protocol de colaborare între Ministerul Turismului, 
reprezentat de ministrul Bogdan Trif, și Asociația 
Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021, 

prin directorul executiv, Simona Neumann. Prin 
intermediul acestui protocol, atracțiile județului 
nostru și ale Timișoarei beneficiază de o mai mare 
vizibilitate pentru că urmează să fie prezenta-
te la toate târgurile de turism la care vor merge 
reprezentanții României și implicit ai Ministerului 
Turismului.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra, împreună cu ministrul Tu-
rismului, Bogdan Gheorghe Trif, au vizitat orașul Buziaș, unde s-au întâlnit cu prima-
rul Sorin Munteanu. ”Am discutat și despre Colonada din Buziaș, unică în Europa, 
construită în 1875, dar și cu câțiva beneficiari ai tratamentelor din stațiune. Mă bucur 
că aceasta atrage în fiecare an mii de turiști, pentru că județul nostru are nevoie de 
astfel de obiective care să trezească interes, pentru că astfel ne putem promova mai 
bine”, a spus liderul CJ Timiș.

Consiliul Județean Timiș sprijină ac-
tivitatea tuturor instituțiilor de cultură pe 
care le are în subordine. În această idee, 
președintele Consiliului Județean Timiș, 
Călin Dobra,  s-a aflat în vizită la Teatrul 
de Păpuși Merlin, unde au loc lucrări de 
renovare. ”Am stat de vorbă cu directo-

rul teatrului, Laurențiu Pleșa, care m-a 
asigurat că până la sfârșitul lunii sala de 
spectacole, nou amenajată, va fi gata. În 
2019, Consiliul Județean a alocat în jur 
de 355 mii de lei pentru amenajarea și 
renovarea teatrului”, a declarat liderul CJ 
Timiș.
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