
....................................................................................................................................................
CJTimiș

Agendă

Periodic de informare administrativă
l Anul III l Nr. 18 l Iulie 2020 l Tiraj 100.000 l Se distribuie gratuit l

Din sumar:

Noua maternitate: 
contract semnat, 
în doi ani e gata!

pag 2

Programul 
OcroTim

pag  3 

Pandemia ne 
distanțează, 
lectura ne apropie

pag 4

Cercetarea 
timișoreană, 
recunoaștere 
internațională

pag 6

Dragi timișeni,
Probabil că dacă s-ar putea 

lua temperatura stării județului, 
așa cum se face pentru a pre-
veni infectările cu coronavirus, 
termometrele s-ar da peste 
cap. Timișul a fost cuprins de o 
”febră” generală, în care activi-
tatea noastră, a administrației 
județene, își arată, rând pe rând, 
roadele. Oricât de cârcotași ar 
dori unii să fie, trebuie să re-
cunoască argumentele zdrobi-
toare care însoțesc realizările 
din ultima perioadă. Am semnat 
contracte de o valoare incon-
testabilă, proiecte care vor intra 
în istorie și vor schimba radical 
fața județului Timiș. Poate că, 
până nu demult, unele dintre ele 
erau de domeniul fantasticului, 
dar iată că prin implicare, dăru-
ire, tenacitate și seriozitate, am 
reușit să le concretizăm. Vom 
avea, așadar, o maternitate 
după modelele occidentale, do-
tată inclusiv cu compartiment de 
fertilizare in vitro, unde pacien-
tele vor avea parte de cele mai 
bune condiții. Doar dacă rostim 

valoarea proiectului, peste 38 
de milioane lei, avem o imagine 
relevantă a dimensiunii acestui 

obiectiv al cărui contract tocmai 
ce l-am semnat. Și nu e singurul 
care a devenit realitate în ultima 
lună, Am semnat și contractul 
pentru extindere la patru benzi 
a drumului Timișoara-Moșnița 
Nouă, o lucrare așteptată de 
multă, multă vreme, în valoare 

de 31 de milioane de lei și care 
va fluidiza, cu siguranță, traficul 
rutier. Și asta nu e tot. Cel mai 

mare proiect pe fonduri euro-
pene, cu o finanțare uriașă, de 
180 milioane de euro, își produ-
ce efectele, comuna Șag fiind 
prima pentru care am semnat 
contractul de execuție privind 
extinderea rețelei de apă și in-
troducerea canalizării. Vor urma, 

desigur, și alte localități care se 
vor bucura de beneficiile acestui 
proiect de răsunet, unul care va 
contribui puternic la creșterea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestui județ. În fine, un alt pro-
iect major care va fi în folosul nu 
doar al timișenilor, ci al întregii 
regiuni de vest, vizează trans-
formarea radicală a Spitalului 
Județean Timșoara, care va 
beneficia de o finanțare masi-
vă, de 50 milioane de euro, bani 
proveniți de la Banca Mondială. 
În acest caz, a fost aprobat pro-
iectul tehnico-economic și ur-
mează licitația pentru execuția 
lucrărilor. Iată, așadar, destule 
motive de satisfacție pentru o 
vară care se anunță cu multe 
grade Celsius. În administrația 
județeană, sperăm că am dat 
termometrele peste cap, ast-
fel încât contractele semnate 
să stea la temelia dezvoltării 
județului.

Călin Ionel Dobra, 
preşedintele Consiliului 

Judeţean Timiş

Faptele vorbesc: contracte semnate 
pentru dezvoltarea județului

Drum bun spre Moșnița Nouă!
A fost semnat contractul pentru extinderea la patru benzi a drumului 
Timișoara - Moșnița Nouă

Spitalul ridicat de CJ Timiș, 
Ministerul Sănătății 
și Banca Mondială, tot mai 
aproape de realitate

A fost semnat contractul pentru începerea 
lucrărilor de lărgire la patru benzi a drumului 
Timișoara – Moșnița Nouă. Președintele Consi-
liului Județean Timiș, Călin Dobra, care a anunțat 
vestea, a semnat contractul chiar la fața locului. 
Începerea lucrărilor a fost amânată din cauza unei 
contestații la licitație, dar care a fost câștigată de 
administrația județeană. Licitația pentru lărgirea 
la patru benzi a acestui drum a fost contestată 

în luna aprilie a acestui an. La începutul lunii iu-
nie, Curtea de Apel a dat câștig de cauză Con-
siliului Județean, stabilind că desemnarea firmei 
câștigătoare a fost făcută conform legii. Drumul, 
pe care traficul este infernal, va fi extins la patru 
benzi pe o porțiune de 4,1 kilometri din DJ 592. 
Pe cei patru kilometri, pe lângă lărgirea drumului, 
vor fi realizate sensuri giratorii, trotuare, piste de 
biciclete și iluminat public pe întreg traseul. Vor fi 

plantați peste 1.000 de arbori și se vor amenaja 
accese către străzile laterale și rigole de scurgere 
a apelor pe ambele părți ale drumului, iar lucrarea 
prevede atât alveole pentru staționarea autovehi-
culelor, cât și stații pentru transportul în comun. 
Conform proiectului pe drumul județean urmează 
să fie realizate cinci sensuri giratorii, trotuare, pis-
te de biciclete, 16 alveole pentru stațiile de auto-
buz, rigole de scurgere a apelor, iluminat public 
pe întreg drumul. De asemenea, vor fi realizate 
platforme pentru cântar special pentru a putea fi 
cântărit tonajul greu pe drumul județean. Valoarea 
este de 31 de milioane lei, din bugetul Consiliului 
Județean Timiș, dar și prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală. Lucrările ar trebui să fie fina-
lizate în nouă luni de la deschiderea șantierului. 
Pe perioada lucrărilor, traficul nu va fi închis în to-
talitate, ci va fi restricționat, pe anumite zone, în 
funcție de lucrările pe care le va executa construc-
torul. Vor fi semafoare care vor dirija circulația, dar 
șoferii care pot ocoli zona sunt rugați să o facă.

”Sper ca acest drum județean, de 4,1 kilo-
metri, care va presupune patru benzi, sensuri 
giratorii, o intersecție principală prelungită, două 
piste de biciclete de un metru fiecare, să răspun-
dă necesităților cetățenilor care trec prin aceas-
tă zonă. Traficul este infernal, suntem cu toții 
conștienți de importanța lărgirii acestui drum la 
patru benzi și de aceea ne bucurăm că am reușit, 
iată, să semnăm contractul”, a spus Călin Dobra.

Proiectul tehnico-economic necesar pentru schimbarea radicală 
a Spitalului Județean din Timișoara a fost aprobat! Următorul pas e 
licitația pentru execuția lucrărilor, iar dacă nu apar piedici, șantierul 
începe anul viitor! Este un proiect extrem de important, realizat de 
CJ Timiș și Ministerul Sănătății, ce beneficiază de o finanțare de 50 
de milioane de euro, bani de la Banca Mondială. Noua construcție, 
interconectată cu cea veche, va fi acel “altceva” pe care îl așteaptă 
atât medicii, cât și pacienții și va eficientiza considerabil serviciile 
medicale. Vor fi reorganizate total circuitele pentru UPU, Chirurgie, 
ATI și va fi creat un nou Centru de Mari Arși. În acest proiect, Con-
siliul Județean Timiș, pe lângă terenul pe care l-a pus la dispozitie, 
susține financiar și anumite costuri necesare realizării documentației. 
La final, noua construcție va fi transferată în proprietatea județului. 
Realizarea acestui obiectiv se înscrie în strategia administrației 
județene timișene de a considera sănătatea o prioritate absolută.
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Noua maternitate: contract 
semnat, în doi ani e gata!

Covor asfaltic 
nou la Pișchia

Un nou motiv de alertă: 
ploile torențiale

Cel mai mare proiect 
pe fonduri europene - 
contract semnat
Canalizare și extindere rețea de apă

Comuna Șag a devenit prima din județ pentru care s-a semnat 
contractul de execuție privind extinderea rețelei de apă și înființarea 
rețelei de canalizare. Aici se vor executa lucrări de aproximativ 7 
milioane de euro. Călin Dobra, președintele Consiliului Județean 
Timiș, a inspectat zona, alături de primarul comunei Șag, Flavius 
Roșu și de directorul Aquatim, Ilie Vlaicu. 

Lucrările, care vor începe în cel mai scurt timp posibil, fac parte 
dintr-un amplu proiect european, gestionat de Asociația de Dezvol-
tare Intercomunitară Apă-Canal, Consiliul Județean Timiș și Aqua-
tim, pentru care s-a semnat autorizația de construire. 

Este vorba de o finanțare record pentru județul Timiș, de 180 de 
milioane de euro!

Lucrurile nu se opresc aici. ”Pe măsură ce Aquatim va încheia 
licitațiile, voi aduce vești bune pentru locuitorii din Timișoara și încă 
8 orașe din județ, dar și pentru 39 de comune”, a declarat Călin 
Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș.

Infrastructura rutieră continuă să rămână în atenția administrației 
județene. Așa cum s-a întâmplat și în alte cazuri, s-a intervenit 
prompt pe Drumul Județean 691, în dreptul localității Pișchia, lucră-
rile fiind încheiate foarte repede, astfel încât traficul să nu fie mult 
timp perturbat. ”Am venit să verific personal modul în care se exe-
cută lucrările la Drumul Județean 691, în dreptul localității Pișchia. 
Un covor asfaltic nou va rezolva, sunt sigur, o parte din problemele 
comunității de aici. Tronsonul reabilitat are o lungime de 2,7 kilo-
metri, iar valoarea lucrărilor este de aproximativ 1,7 milioane de 
lei, bani din fonduri proprii ale Consiliului Județean Timiș. Totul se 
realizează repede, în timp record. Ne respectăm promisiunile și nu 
vrem să lăsăm neacoperit nici un tronson rutier pe care se sem-
nalează probleme”, a declarat Călin dobra, președintele Consiliului 
Județean Timiș.

Ploile din ultima perioadă au produs panică în 
multe localități din județul Timiș. Una dintre aces-
tea a fost comuna Fârdea, extrem de puternic lovită 
de furia apelor. Președintele Consiliului Județean 
Timiș, Călin Dobra, s-a deplasat imediat la fața lo-
cului, pentru a superviza măsurile luate într-o astfel 
de situație de urgență. ”Nu pot să stau în birou, când 
sunt oameni în nevoie. Am văzut la fața locului efec-
tele viiturii. 13 gospodării au fost serios afectate, fără 
să mai vorbesc de curți și grădini, unde lucrurile au 
fost și mai grave. Aici, Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență Timiș a adus de urgență trei motopompe 
de mare capacitate. Alături de primăria din localitate 
îi vom sprijini pe cei afectați de furia apelor”, a decla-
rat Călin Dobra. Comuna Fârdea nu a fost singura 
din județ cu probleme din cauza precipitațiilor abun-
dente, județul fiind monitorizat de ISU Timiș și de 
specialiștii de la Apele Române. Peste 100 de pom-
pieri cu mai multe motopompe de mare capacitate, 
motopompe transportabile și electropompe sunt 
pregătiți să intervină în locurile cu pericol de viituri și 
inundații. Consiliul Județean menține în permanență 
legătura cu Centrul Județean de Comandă și Con-
ducere a Intervențiilor și cu Grupa Operativă, consti-
tuite la nivelul ISU Timiș, pentru coordonarea efici-
entă a intervențiilor.

Noua maternitate din Timișoara este gata de 
startul propriu-zis al începerii construcției. Con-
tractul de proiectare și execuție a fost semnat 
de către președintele Consiliului Județean, Că-
lin Dobra, în cadrul unei festivități care a marcat 
demararea unei investiții ce va intra în istoria 
județului. Dobra a semnat contractul de proiecta-
re și execuție a noii maternității cu constructorul 
– asocierea Construcții Erbașu SA – Tehnodomus 
SRL – Hospital Technical Solutions – Kral Medical 
Solutions SRL – Tehnoplus Medical Service – Sfe-
ra Con. Noua maternitate, de lângă Casa Austria, 
locul unde se va muta Maternitatea Bega, va avea 
o suprafață desfășurată de 6.000 metri pătrați, cu 
o suprafață utilă de 4.761 metri pătrați și va fi am-
plasată pe terenul dintre Spitalul Județean și Casa 
Austria. Durata efectivă de realizare a investiției, 
de la demararea lucrărilor, este de 24 luni.

Obiectivul va avea compartimente de fertiliza-
re în vitro, ginecologie, chirurgie laparoscopică și 
histeroscopică, obstetrică fiziologică și spitalizare 
de zi, terapie intensivă, prematuri, nou născuți eu-
trofici, secție ATI, bloc operator, săli de nașteri și 
camere de gardă. Finanțarea proiectului se face 
prin finanțare nerambursabilă printr-un proiect eu-
ropean România-Ungaria, din bugetul de stat și 
contribuție CJ Timiș.

„Semnăm contractul efectiv pentru ceea ce 
înseamnă proiectare plus execuție, un contract 
de 38.850.000 lei, aproximativ, fără TVA, și cu 

termene foarte clare. Termenul de realizare a 
proiectului tehnic, cu obținerea avizelor, este de 
cinci luni, care vor curge din momentul emiterii 
ordinului de începere. Ca termen de realizare a 
proiectului efectiv, a construcției, care presupune 
și construcția și dotarea cu aparatură medicală, 
avem data de 31 octombrie 2022. Banii i-am asi-
gurat din fonduri europene”, a spus Călin Dobra, 
președintele Consiliului Județean Timiș.

„Sperăm că în șase luni vom pune piatra de 
temelie. În noua maternitate vom asigura condiții 
într-un spațiu modern. Este un element de norma-
litate”, a spus Raul Pătrașcu, managerul Spitalului 
Județean Timișoara.

Doctorul Marius Craina, șeful maternității 
Bega, a precizat că, după ce doctorii se vor muta 
în noua clădire, vechiul spațiu, care aparține CJ 
Timiș, unde funcționează acum Maternitatea 
Bega, ar putea fi folosit pentru mutarea clinicii de 
psihiatrie de pe Văcărescu, care stă în chirie. „Ide-
ea aceasta a încolțit în urmă cu peste zece ani, 
dar, din păcate, câțiva ani de zile a fost lăsată în 
paragină, dar din 2017, când s-a discutat și s-a 
stabilit importanța acestui proiect pentru obstetrica 
și ginecologia din vestul României, reprezentanții 
Consiliului Județean din vremea respectivă au 
mers înainte cu această lucrare și acest proiect 
a fost finalizat, astfel încât am ajuns astăzi, să 
putem să semnăm contractul pentru proiectare și 
execuție”.
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OcroTim populația!
Măsuri în premieră pentru combaterea ambroziei în cadrul 
proiectului inițiat de Călin Dobra

OcroTim micii producători 
Piața Micilor Producători, încă o ediție de succes

OcroTim 
cultura
Vot în plen pentru 
proiectele culturale online

Inițiativa de sprijinire a sectorului 
artistic independent este un succes! 
Desfășurat sub umbrela OcroTim, pro-
gramul de finanțare a proiectelor cultu-
rale online a primit, în ședința de plen a 
CJT, votul consilierilor județeni. 

Astfel, administrația județeană spri-
jină financiar, cu 1,5 milioane de lei, prin 
Agenda Culturală, 98 de proiecte de-
puse de artiștii independenți, pentru ca 
aceștia să pună “în scenă” spectacole 
în mediul online. Asistăm, astfel, la o 
premieră la nivel național, care ne ara-
tă că Timișul, prin programul OcroTim, 
devine povestea de succes a ieșirii din 
criză. 

Și cea de-a doua ediție a Pieței Mi-
cilor Producători s-a bucurat de succes, 
semn că inițiativa a fost de bun augur. 
Fermierii care sunt deja înscriși în acest 
program al Consiliului Județean Timiș 
se arată tot mai încântați de faptul că au 
găsit un loc unde să își poate comerci-
aliza produsele, iar oferta acestora s-a 
diversificat. Totodată, clienții care au tre-
cut poarta Muzeului Satului Bănățean, 
locul de desfășurare al evenimentului, 
spun că măsura a fost foarte inspirată, 
o întâlnire directă a cererii cu oferta, 

necondiționată de nici un alt intermediar, 
fiind aștepată de multă vreme. ”Cererea 
și oferta, față în față” pare să fie secretul 
acestei reușite. Timișenii se pot aprovi-
ziona cu alimente furnizate de produ-
cătorii locali, respectiv legume și fructe 
proaspete, brânzeturi, preparate din car-
ne, miere de albine și alte bunătățuri din 
Banat. Evenimentul se va desfășura din 
două în două săptămâni și face parte din 
programul OcroTim, inițiat de Călin Do-
bra, președintele Consiliului Județean 
Timiș.

Programul OcroTim continuă cu 
succes și își arată operaționalitatea pe 
tot mai multe planuri. Unul dintre aces-
tea, foarte important pentru administrația 
județeană, se referă la domeniul medical, 
vital pentru populație. Așa cum majori-
tatea locuitorilor au constatat, în ultima 
vreme, au început să apară tot mai multe 
probleme din cauza ambroziei, o plantă 

care dă mari bătăi de cap din cauza aler-
giilor pe care le produce. Ambrozia pro-
duce o cantitate mare de polen, iar aces-
ta conține multiple fragmente extrem de 
alergizante. Simptomele alergiei la am-
brozie sunt similare cu cele ale alergiei 
la alte polenuri: strănut, congestie nazală 
(nas înfundat), rinoree (secreție nazală 
apoasă), cefalee, ochi iritați, senzație de 
mâncărime în gât. Polenul de ambrozie 
poate, de asemenea, să agraveze simp-
tomele astmului, provocând tuse intensă 
și respirație șuierătoare. Șocul anafilac-
tic este cea mai severă formă de reacție 
alergică, cu debut brusc, neașteptat și 
tablou clinic deseori dramatic, putând 

duce la deces prin obstrucția căilor ae-
riene și colaps vascular ireversibil. Șocul 
anafilactic reprezintă o urgență medicală. 
Statisticile arată că, din populația activă 
a României (9.000.000 persoane), peste 
480.000 persoane sunt alergice la pole-
nul de ambrozie.

Pentru a combate acest feno-
men, Consiliul Județean Timiș pune la 

dispoziție noi instrumente de intervenție 
pentru combaterea ambroziei. Acesta au 
fost gândite în cadrul programului Ocro-
tim împreună cu profesorul universitar 
Carmen Bunu Panaitescu, de la Onco-
gen, prorectorul Radulov Isidora și de-
canul Florin Imbrea, de la Universitatea 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
a Banatului „Regele Mihai I Al Români-
ei” din Timişoara. Avem, așadar, o echi-
pă interdisciplinară de specialiști care își 
vor aduce fiecare contribuția la limitarea 
efectelor nocive ale ambroziei și, astfel, 
la o viață mai de calitate din punct de ve-
dere medical. Asta înseamnă să OcroTim 
populația!
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Pandemia ne distanțează, 
lectura ne apropie
Poezii citite alături de medicii de poveste ai Timișoarei în 
cadrul manifestării ”ConCentrica” 

ConCentrica este o manifestare recunoscută la nivel național, organizată de 
Biblio teca Județeană Timiș ”Sorin Titel”. Manifestarea a ajuns, iată, la a cincea ediție, 
una mai specială, care a avut loc, cu distanțare fizică, datorită pandemiei în care ne 
aflăm. Au citit poezii medici aflați în prima linie în lupta cu Covid-19, de la Spitalul de 
Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, alături de autorități. Ce a adus ConCentri-
ca? Cărți de poezie și oameni care vor să citească. Pentru că ne aflăm în pandemie, 
au fost scaune plasate la doi metri distanță, astfel încât să se evite consecințe neplă-
cute. Au citit poezii în aer liber doctorul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecțioase 
Victor Babeș din Timișoara, medicul Voichița Lăzureanu, coordonator al secției de 
Terapie Intensivă de la Spitalul de Boli Infecțioase, doctorul Dorel Săndesc, șeful Cli-
nicii de Anestezie și Terapie Intensivă de la Spitalul Judeţean Timişoara, președintele 
Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra, precum și alți oameni iubitori de lectură. 

”A fost o onoare să stau alături de medicii din linia întâi, la un eveniment care 
ne-a pus pe toți într-o postură inedită. Am citit poezii, în Piața Libertății, în cadrul celei 
de-a V-a ediții a ConCentrica, o manifestare recunoscută la nivel național, organizată 
de Biblioteca Județeană Timiș ”Sorin Titel”. Am avut, firesc, emoții, dar cu toții ne-am 
descurcat onorabil în fața publicului. Am răspuns prezent pentru că viața culturală 
trebuie să intre, încet și responsabil, în normalitate. 

De altfel, la Consiliul Județean Timiș am susținut financiar cultura chiar și în pande-
mie, prin finanțarea, în premieră, cu 1,5 milioane de lei, a proiectelor online ale artiștilor 
independenți. De câteva zile, am deschis sesiunea de depunere a proiectelor culturale 
clasice. În total, pentru Agenda Culturală din 2020 a CJ Timiș este prevăzută suma de 
4.4 milioane lei”, a declarat Călin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș.

Investițiile CJ Timiș 
din sănătate, decontate 
cu bani europeni

Jurnal de vacanță online la Centrul 
de Cultură și Artă al CJ Timiș

CJT solicită Primăriei 
Timișoara clădirile în paragină 
de pe Aerodromul Cioca
Acolo s-ar putea organiza evenimente aeronautice, care să 
aducă venituri județului

Centrul de Cultură și Artă al Consiliului 
Județean Timiș lansează în spațiul online 
un jurnal de vacanță în pandemie. Jurna-
lul se adresează în special celor care lo-
cuiesc în zonele rurale și care își primesc 
copiii sau nepoții în vacanța de vară.

Îi invităm pe toți să scriem împre-
ună acest jurnal – pornind de la viața 
tradițională de la țară. Încurajăm pe oa-
meni să coboare din pod, sau să scoată 
din lăzile unde le-au pus la păstrare toate 
obiectele vechi, specifice zonei Banatului 
– de la costume, jucării, cărți și fotografii 
până la vase de bucătărie sau unelte de 
grădină. 

Jurnalul acestei vacanțe altfel va fi un 
album cu fotografii ale jocurilor copilăriei 
dintr-o vară atipică: fotografii cu cei mici 

descoperind tradițiile, obiectele vechi, sau 
pur și simplu fotografii cu ei jucându-se, 
îngrijind animale, scăldându-se sau mân-
când fructe direct din pomii din grădină. 

Fotografiile și scurtele istorioare pe 
care le vom primi pe paginile de sociali-
zare ale Centrului de Cultură și Artă vor fi 
reunite într-un album al zilelor de vară la 
țară, petrecute într-o atmosferă bănățeană 
tradițională. 

Jurnalul de vacanță în pandemie va 
rămâne deschis și accesibil tuturor până 
la toamnă. După ce vacanța de vară va 
lua sfârșit, și dacă situația medicală din 
țară o va permite, toți cei care au contribu-
it la acest jurnal online vor fi invitați la unul 
dintre spectacolele organizate de Centrul 
de Cultură și Artă al Județului Timiș.

Consiliul Județean Timiș accesează 
fonduri de la Uniunea Europeană pen-
tru acoperirea unei părți din cheltuielile 
făcute până acum, în lupta cu noul co-
ronavirus. În primul rând, se dorește să 
se deconteze banii plătiți pentru cele 10 
paturi ATI, 75 de ventilatoare și compu-
terul tomograf pe care le-a cumpărat 
pentru Spitalul Județean. În total, e vor-
ba aproape 8 milioane de lei, însă suma 
totală investită este de aproape 14 mili-
oane de lei. 

”Noi am făcut tot ce ne-a stat în 
putință ca să sprijinim lupta împotriva 
Covid-19. Pentru noi, sănătatea are, me-
reu, prioritate! Acum, Ministerul Fondu-

rilor Europene trebuie să-și facă treaba, 
și să pună dosarele în mișcare, pentru 
că acest domeniu are nevoie continuă 
de finanțare”, a declarat Călin Dobra, 
președintele Consiliului Județean Timiș.

Încă un demers al CJ Timiș pe lân-
gă Primăria Timișoara pentru preluarea 
clădirilor Aeroportului Cioca s-a produs 
recent. Astfel, Consiliul Județean a votat 
transmiterea unei solicitări către Primăria 
Timișoara, pentru a debloca situația cre-
ată la aerodromul de pe Calea Toronta-
lului.

Terenurile de pe Calea Torontalului 
km 3, cunoscute ca Aeroportul Utilitar 
Cioca, se află în proprietatea Consiliului 
Județean Timiș, însă nu și clădirile care 
deservesc aerodromul. Acestea sunt în 

prezent deținute de Consiliul Local al Mu-
nicipiului Timișoara. Pentru moderniza-
rea aeroportului utilitar și utilizarea aces-
tuia la capacitate maximă este necesară 
transferarea construcțiilor în proprietatea 
județului.

Nefiind folosite, construcțiile s-au 
degradat în timp. În situația în care 
construcțiile ar face parte din patrimoniul 
Județului, CJ Timiș le-ar putea reabilita 
și pune la bun folos, spune președintele 
instituției, Călin Dobra: „Am cerut în ne-
numărate rânduri, oficial și neoficial, tre-
cerea acestor clădiri din domeniul public 
al municipiului Timișoara, în domeniul 
public al județului. Tot ce trebuie să facă 
cei din Consiliul Local este să emită o ho-
tărâre în acest sens, ca să putem semna 
procesul verbal de predare primire. Lipsa 
de reacție și de interes a primăriei ne ține 
pe loc, stimați timișeni. N-aș vrea ca și 

acele clădiri să se prăbușească, așa cum 
se întâmplă cu imobilele centrale deținute 
tot de primărie. Avem un plan concret și 
complex de dezvoltare a Aeroportului 
Cioca. Vrem să îl aducem la un nivel la 
care să desfășurăm acolo evenimente 
aeronautice, cultural-artistice, zboruri de 
agrement, aerotaxi, parașutism și multe 
altele. Pentru asta, am solicitat din nou 
primăriei transferarea clădirilor aerodro-
mului în patrimoniul Județului. Altfel, nu 
ne putem atinge de ele, fiind obligați să 
asistăm la degradarea lor pe zi ce trece.”

Consiliul Județean Timiș are în plan 
transformarea Aeroportului Cioca într-un 
punct de interes național în organizarea 
de evenimente specifice, adaugă Călin 
Dobra: „Ceea ce ne-am propus să facem 
n-a avut Timișoara niciodată și posibil să 
nu găsim niciunde altundeva în țară. Nu 
vrem doar să repunem în funcțiune aero-
dromul pentru activități curente de zbor, 
ci să-l transformăm într-un punct de inte-
res național pentru evenimente aeronau-
tice, care să aducă și venituri importante 
în bugetul județului.”

CJ Timiș derulează în prezent licitația 
pentru contractarea serviciilor de proiec-
tare necesare certificării Aerodromului. 
Au fost depuse două oferte, acestea 
aflându-se deja în evaluarea tehnică. 
Anul acesta, instituția a alocat suma de 
trei milioane lei pentru investiții în dezvol-
tarea locației.
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Asociația de Utilitate Publică pentru Promovarea 
și Dezvoltarea Turismului (APDT) în județul Timiș, 
respectând Normele anti-COVID în vigoare pentru se-
zonul estival 2020, a pus în funcțiune Catamaranul cu 
motor electric Eco Timiș pe lacul Surduc în intervalul 
4 iulie 2020 – 18 octombrie 2020. În tot acest interval, 
în perioada de week-end, un angajat al APDT Timiș 
se va afla în comuna Fârdea, pe Lacul Surduc și va 
efectua plimbări gratuite cu turiștii, în zilele de sâm-
bătă și duminică, în intervalul orar 9,00 – 16,00. Pen-
tru grupurile mai mari de opt persoane se recoman-
dă programări la numărul de telefon 0721 779 225. 
Mizând astfel pe turismul ecologic și pe o dezvoltare 
durabilă a zonei, Turism Timiș îi invită pe călători să 
descopere zona în care se află cel mai mare lac din 
județ, să petrecă mai multe zile făcând plajă, drumeții, 
vizite la obiectivele turistice din zonă. Turiștii pot găsi 
locuri de campare pe malul lacului sau cazare la pen-
siuni și căsuțe pe malul lacului. Pot face picnic sau pot 
servi masa în locațiile deschise în comuna Fârdea.

Un important câștig al achiziționării acestei 
ambarcațiuni și amplasarea ei pe lacul Surduc este 
că putem evolua în dezvoltarea unor servicii de turism 
în zonă și semnalul pe care îl dăm astfel potențialilor 
investitori, acela că asociația de turism, cu sprijinul 
autorităților județene și al membrilor săi, este deter-
minată să continue să acționeze pentru a atrage cât 
mai mulți turiști în zonă și să contribuie la dezvoltarea 
economică a zonei.

Mai mult, printr-un protocol încheiat de APDT Timiș 
cu societatea Pej Company, în acest interval de timp, 
turiștii care pleacă din Timișoara vor avea la dispoziție 
și transport gratuit până la Fârdea. Un microbus cu 
19 locuri va pleca sâmbătă și duminică la ora 10,00 
de la Bastionul Theresia spre Fârdea și se va întoar-
ce la ora 16,00. Informații la telefon 0732 702020. 
Având o capacitate de opt locuri, catamaranul are 
motor electric, este complet nepoluant și a fost 
achiziționat de APDT Timiș prin intermediul proiectu-
lui european RORS-39, Eco Timiș - un nou produs 
turistic cu scopul de a contribui la dezvoltarea servi-
ciilor de turism din Timiș prin promovarea Rezervației 
naturale lacul Surduc.

Catamaranul – aflat în prezent în custodia Primă-
riei Fârdea – se află acostat pe malul lacului Surduc, 
iar accesul public al turiștilor la îmbarcarea și debar-
carea de pe catamaran se va face de pe drumul pu-
blic spre lac, la intrarea de pe drumul național spre 
Centrul de Studii Biblice și este marcat de indicatoare 
Eco Timiș.

Mizând astfel pe turismul ecologic și pe o dezvol-
tare durabilă a zonei, Turism Timiș îi invită pe călă-
tori să descopere zona în care se află cel mai mare 
lac din județ, să petreacă mai multe zile făcând plajă, 
drumeții, vizite la obiectivele turistice din zonă. Turiștii 
pot găsi locuri de campare pe malul lacului sau ca-
zare la pensiuni și căsuțe pe malul lacului. Pot face 
picnic sau pot servi masa în locațiile deschise în co-
muna Fârdea.

Un important câștig al achiziționării acestei 
ambarcațiuni și amplasarea ei pe lacul Surduc este 
că putem evolua în dezvoltarea unor servicii de turism 
în zonă și semnalul pe care îl dăm astfel potențialilor 
investitori, acela că asociația de turism, cu sprijinul 
autorităților județene și al membrilor săi, este deter-
minată să continue să acționeze pentru a atrage cât 
mai mulți turiști în zonă și să contribuie la dezvoltarea 
economică a zonei.

Opțiuni de petrecere a timpului liber în zona La-
cului Surduc:

1. Vizită la Biserica de lemn din Zolt
2. Vizită la Muzeul Traian Vuia (orar 10,00-18,00, 

tel.0728 962960)
3. Vizită la atelierul olarului din Dumbrava,  (tel. 

0721 689 776)
4. Prânz, gustare La Șura în Dumbrava (progra-

mări tel. 0721 689 776)
5. Grătar și plajă lângă pădure, Plaja Raisa și Ra-

luca (tel. 0728 325222)
6. Picnic, prânz pe malul lacului La Luma  (tel. 

0735 663163)
7. Cicloturism în jurul Lacului Surduc (traseu 

pe www.turismtimis.ro)

Plimbări gratuite pe lacul Surduc
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Hotărârile Consiliului 
Județean Timiș din iunie 2020

1. Hotărârea nr. 89/ 
16.06.2020 privind aprobarea 
încheierii Acordului de Partene-
riat între U.A.T. Județul Timiș 
(Lider de parteneriat - Parte-
ner 1) și Direcţia Generală de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului Timiș (Partener de 
Proiect 2) în vederea promovă-
rii proiectului „Dotarea centrelor 
sociale din cadrul Direcţiei Ge-
nerale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Timiș cu echi-
pamente de protecție/prevenție 
destinate gestionării situației 
COVID-19”- cod SMIS 138305 
în contextul accesării fondurilor 
nerambursabile prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare 
2014-2020 (POIM) Cod apel: 
POIM/819/9/1/Consolidarea 
capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19.

2. Hotărârea nr. 90/ 
16.06.2020 privind aprobarea 
încheierii Acordului de Partene-
riat între U.A.T. Județul Timiș 
(Lider de parteneriat - Partener 
1) și Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Pius Brînzeu Timi-
şoara (Partener de Proiect 2) în 
vederea promovării proiectului 
„Creșterea capacității de gestio-

nare a crizei sanitare COVID-19 
la nivelul Spitalului Clinic Jude-
ţean de Urgenţă Pius Brînzeu 
Timişoara” - cod SMIS 138307 
în contextul accesării fondurilor 
nerambursabile prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare 
2014-2020 (POIM) Cod apel: 
POIM/819/9/1/Consolidarea 
capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19.

3. Hotărârea nr. 91/ 
24.06.2020 privind aprobarea 
dării în folosință gratuită a unor 

bunuri mobile, din domeniul 
privat al Județului Timiș, către 
Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență ”Banat” al Județului 
Timiș.

4. Hotărârea nr. 92/ 
24.06.2020 privind aprobarea 
solicitării de trecere a unui bun 
imobil din domeniul public al Co-
munei Victor Vlad Delamarina, 
în domeniul public al Județului 
Timiș.

5. Hotărârea nr. 93/ 
24.06.2020 privind aprobarea 

solicitării de trecere a unui bun 
imobil din domeniul public al Co-
munei Cenei, în domeniul public 
al Județului Timiș.

6. Hotărârea nr. 94/ 
24.06.2020 privind aprobarea 
solicitării de trecere a unui bun 
imobil din domeniul public al Co-
munei Checea, în domeniul pu-
blic al Județului Timiș.

7. Hotărârea nr. 95/ 
24.06.2020 privind aprobarea 
dării în administrare a unui imo-
bil situat în Comuna Giroc către 
Muzeului Național al Banatului.

8. Hotărârea nr. 96/ 
24.06.2020 privind aprobarea 
actualizării datelor tehnice ale 
bunului imobil înscris în Cartea 
funciară nr.401628, Municipiul 
Lugoj, aflat în proprietatea pu-
blică a Județului Timiș și admi-
nistrarea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului Timiș.

9. Hotărârea nr. 97/ 
24.06.2020 privind aprobarea 
aderării Comunei Valcani, în 
calitate de membru asociat, la 
Asociația de Dezvoltare Interco-
munitară Distribuție Gaz Timiș 
Vest.

10. Hotărârea nr. 98/ 
24.06.2020 privind aprobarea 
Regulamentului pentru acorda-
rea sprijinului financiar unităților 
de cult aparținând cultelor reli-
gioase recunoscute din Roma-
nia, precum și alocarea unui 
sprijin financiar unităților de cult 
aparținând cultelor religioase 
din România din bugetul pro-

priu al Județului Timiș pe anul 
2020.

11. Hotărârea nr. 99/ 
24.06.2020 privind aprobarea 
modificării și completării Hotă-
rârii Consiliului Județean Timiș 
nr.35/26.02.2020 privind asoci-
erea Județului Timiș prin Con-
siliul Județean Timiș cu Orașul 
Jimbolia prin Consiliul Local al 
Orașului Jimbolia și Comuna 
Comloșu Mare prin Consiliul Lo-
cal al Comunei Comloșu Mare 
în vederea cofinanțării cămine-
lor pentru persoane vârstnice.

12. Hotărârea nr. 100/ 
24.06.2020 privind aprobarea 
cuantumului şi plăţii cotizaţiei 
anuale către Asociaţia de Dez-
voltare Intercomunitară “ZURO-
BARA” a Județului Timiș, pentru 
anul 2020.

13. Hotărârea nr. 101/ 
24.06.2020 privind aprobarea 
modificării Anexei nr.2 a Hotărâ-
rii Consiliului Județean Timiș nr. 
52/2019 privind aprobarea struc-
turii organizatorice a Direcției de 
Evidență a Persoanelor Timiș.

14. Hotărârea nr. 102/ 
24.06.2020 privind aprobarea 
solicitării trecerii unor imobile din 
domeniul public al Municipiului 
Timișoara în domeniul public al 
Județului Timiș.

15. Hotărârea nr. 103/ 
24.06.2020 privind aprobarea 
neexercitării dreptului de preem-
ţiune din partea Judeţului Timiş 
asupra intenţiilor de înstrăinare 
a unor imobile cu altă destinaţie 
decât cea de locuinţe.

La Timișoara continuă studi-
ile pentru dezvoltarea unui vac-
cin împotriva Covid-19, de data 
aceasta într-un proiect comun 
cu Institutul Cantacuzino. Cer-
cetările se fac la OncoGen, iar 
directorul acestui institut, doc-
torul Virgil Păunescu, spune că, 
dacă lucrurile merg bine, anul 
viitor va fi pe piață.

Cercetarea acestui vaccin 
a început la Timișoara, la Insti-
tutul OncoGen, iar acum conti-
nuă prin proiectul „Dezvoltarea 
unui vaccin peptidic profilactic 
pentru COVID-19 bazat pe epi-
topi recunoscuți de sistemul 
imun – DECODE”, coordonat 
de prof. dr. Virgil Păunescu, în 
parteneriat cu Institutul Național 
de Cercetare-Dezvoltare Medi-
co-Militară „Cantacuzino”, cu o 
finanțare în valoare de 3.500.000 
lei, care se va implementa pe o 
perioadă de 18 luni la Timișoara 
și la București. Proiectul are ca 
obiectiv dezvoltarea unui vaccin 
candidat cu eficiență dovedită 
față de SARS-CoV-2 în studii 
preclinice avansate și a unor 
potențiali adjuvanți capabili să 
potențeze acțiunea vaccinului 
și a procesului de imunizare, 

fără a induce efecte adverse. 
OncoGen este singurul centru 
din Estul Europei care se află 
pe lista Organizației Mondiale 
a Sănătății a instituțiilor care au 
în testare un vaccin împotriva 
SARS-CoV-2. Pentru ca vac-
cinul să ajungă la studiile cli-
nice trebuie să fie acceptat de 
Agenția Medicamentului, un mo-
del animal adecvat. Proiectul a 
avut sprijinul constant al Consi-
liului Județean Timiș, importanța 
cercetării fiind pe deplin 
conștientizată la acest nivel, așa 
cum, dealtfel, președintele Călin 
Dobra a și declarat: ”Am sprijinit 
mereu activitatea specialiștilor 
de la Oncogen, iar parteneria-
tul cu Institutul Cantacuzino din 
București aduce un plus de va-
loare actului de cercetare pentru 
obținerea unui vaccin împotriva 
virusului Sars - Cov 2. 

Proiectul, pus la punct de 
OncoGen și Institutul Cantacu-
zino, este primul studiu oficial 
pentru identificarea unui vac-
cin care primește finanțare de 
aproape un milion de euro. Mult 
succes tutoror! Puteți conta, și 
mai departe, pe sprijinul Consi-
liului Județean Timiș! 

Consiliul Județean Timiș 
a lansat o competiție dedicată 
elevilor timișeni prin care sunt 
invitați să exprime grafic, prin 
desen, cum ar dori ei să arate 
Uniunea Europeană în care vor 
să trăiască.

Concursul a fost organizat 
în cadrul proiectului „Together 
for Cohesion!”, finanțat din Fon-
durile de Coeziune, prin Direcția 
Generală pentru Politică Regio-
nală și Urbană a Uniunii Europe-
ne. Inițiativa a dorit să sublinieze 
importanța programelor, proiec-

telor și a serviciilor finanțate și 
să încurajeze cetățenii și benefi-
ciarii să participe activ la dialogul 
privind Politica de coeziune.

Concursul s-a adresat ex-
clusiv copiilor din ciclul primar 
și celor din ciclul gimnazial din 
județul Timiș.

Fiecare copil a realizat un 
desen pornind de la una din 
temele: „Uniunea Europeană 

în care mi-ar plăcea să trăiesc” 
sau „Europa mai verde”, pe o 
coală A4. Lucrările au exprimat 
dorințele și ideile copiilor față de 
Europa în care trăiesc, ce își do-
resc sau ce ar face altfel pentru 
o lume/Europă mai bună și mai 
verde. Lucrările au fost realizate 
în creioane colorate, pix color, 
carioci, acuarelă, tempera sau 
orice altă combinație. Fiecare 
participant s-a putut înscrie doar 
cu un singur desen.

Premiile acordate în cadrul 
concursului au constat în:

• 2 premii I (câte 1 premiu 
pentru fiecare nivel: primar, gim-
nazial) - Bicicletă

• 2 premii II (câte 1 premiu 
pentru fiecare nivel: primar, gim-
nazial) - Role

• 2 premii III (câte 1 premiu 
pentru fiecare nivel: primar, gim-
nazial) - Trotinetă

• Mențiuni
Lucrările au fost evaluate în 

funcție de originalitatea, calita-
tea mesajului transmis și înca-
drarea în specificul concursului 
de către un juriu format din cinci 
persoane, specialiști în dome-
niu și reprezentanți ai instituției 
organizatoare. Iată câștigătorii 
concursului de desene organi-
zat de CJTimiș: 

Ciclul gimnazial: Anghel 
Teofan - LOCUL I – Bicicletă; 
Bălășoiu Alexia Maria - LOCUL 
II – Role; Ahmadi Sarah - LO-
CUL III - Trotinetă

Ciclul primar: Vesa Riana-
Maria -  LOCUL I – Bicicletă; 
Gherase Mara - LOCUL II – 
Role; Ilcău Alesia Anamaria - 
LOCUL III - Trotinetă

MENȚIUNI - Rucsacuri de 
drumeție

Ciclul gimnazial: Frank Ana 
Maria, Vălean Casian, Herlo 
Larisa, Bogdan Alexandru, Cicu 
Ștefania, Deak Tereza, Sofro-
nie Otilia Domnica, Sîrbu Arina, 
Popa Claudia, Precupaș Ioana 
Ariela, Rugină Alexia, Bugarschi 
Darian, Mocioalcă Daria Iuliana, 
Grigorof Maya, Matyas Luciana 
Maria, Peța David, Dagău Ana-
maria Delia. 

Ciclul primar: Peter Szilvia, 
Luca Sasha, Zabos Noemi, Ra-
guzzoni Erika, Cifor Rebeca, 
Stângaciu Teodora – Mihaela, 
Stângaciu Andrei, Moldovan 
Oana Miruna, Harcău Sofia Irina, 
Pătruțescu Mara – Gabriela, Ef-
tinca Iulian, Dimirov Abel, Persa 
Azaria, Dehelean Sophia-Maria, 
Vaștag Ingrid, Epure Gabriela, 
Gherase Mihai. Mențiune spe-
cială din partea organizatorilor 
pentru Iasmina-Maria Bács.

O Europă a copiilor
Concurs cu premii pentru cei mici

Cercetarea timișoreană, 
recunoaștere internațională
OncoGen, bani pentru continuarea studiilor 
pentru un vaccin împotriva Covid-19
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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

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

Timişoara 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

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: 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
- POPESCU Marin - membru
- BOJIN Mihăiță - membru

Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări 
publice 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
- POPESCU Marin - 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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Consiliul Județean Timiș a finanțat în 
ultimii trei ani, în perioada 2017 - 2019, 
un număr de 495 de evenimente culturale 
desfășurate în Timișoara. Dintre acestea, 
amintim aici Festivalul Internațional de Li-
teratură de la Timișoara „La Vest de Est/La 
Est de Vest“, „Festivalul Internațional de 
Jazz Timișoara“, ,,Expoziția premierelor 
timișorene bănățene naționale europene 
și mondiale“, Flight Festival - eveniment 
internațional de muzică, artă și tehnologie 
în contextul capitalei culturale europene. 
Lista evenimentelor culturale din Timișoara 
finanțate de către Consiliul Județean sur-
prinde întreaga varietate a comunității, cu 

acțiuni dedicate minorităților, copiilor, per-
soanelor vârstnice, mediului de afaceri, 
elevilor, studenților ș.a.m.d.

În plus, numeroase evenimente cul-
turale au avut loc, cu sprijinul financiar al 
Consiliului Județean Timiș, în localitățile 
din județ. Mai jos se regăsește o listă cu 
doar câteva din acțiunile finanțate în ul-
timi trei ani:

BANLOC
- Festival Național de creație și inter-

pretare „Stele de mâine”;
- Zilele Comunei Banloc;
- „Zilele artei sacre”.
BEBA VECHE
- Documentare; editare și tipar lucra-

rea „La centenar: Banatul și granițele lui 
/1918-2018”.

BEREGSĂU MARE
- „În prag de centenar”;
- Spectacol Aniversar „100 de ani Ro-

mânia”;
- „Ziua Junior”, evenimente culturale, 

artistice și educative dedicate copiilor;
- Spectacol „Banatul în sărbătoare”.
BIRDA
- „Zilele Comunei Birda”.
CĂRPINIȘ
- Zilele Cărpinișului.
CENAD 
- „JOC și CÂNT peste GENERAȚII”;
- „Interferențe culturale pe mal de 

Mureș”.
CENEI
- Zilele Ceneiului.
CHECEA
- Centrul Mobil de Medicină Comuni-

tară „Banat” ediția 2019;
- Hora Checenilor- Zilele comunei;
- Centenarul Marii Uniri - „Folclor 

Bănățean și Laurii Premiaților Anului 
2018”;

- „Zilele comunei Checea” ;
- „Katarina; o mare sărbătoare a 

croaților din Checea”

„Folclor bănățean și laurii premianților 
anului 2019”.

CIACOVA
- „Micii Caricaturiști”; 
- „Zilele Orașului Ciacova”.
DETA
- „Zilele culturale ale Orașului Deta”; 
- „Tradiție, obiceiuri, în păstrarea ce-

lor mai vechi rețete culinare”;
- Concursul județean de cultură religi-

oasă „Bucuria Nașterii Domnului în suflet 
de copil”;

- Documentare, editare și tipar lucra-
rea La centenar: Banatul și granițele lui 
/1918-2018;

- Filmul documentar: „Județul Timiș - 
splendoarea diversității etnice“;

- În prag de Centenar - Sărbătoarea 
Centenarului Cultural;

- Traducerea operei literare Micul 
Prinț, în limba bulgară (de Banat);

- „Atlasul etnografic al județului Timiș 
vol. VI Zona Jimbolia” / Zona Deta, zona 
Lugoj și zona Făget”.

DENTA
- „Spațiul Românesc - creator și ge-

nerator de cultură, artă și istorie”;
- „Săptămâna Culturală”;
- „Zilele comunei Denta”.
DINIAȘ
- „Patrimoniul local, resursă de 

inspirație”;
- „Memorialul Radivoi Popov Giale”.
DUDEȘTII VECHI
- Festivalul Interetnic Jaku Ronkov;
- „Embargo Fest”;

- „Zilele Comunei Dudeştii Vechi”;
- „Embargo Hub”;
- „Festivalul Interetnic Jaku Ronkov”.
FOENI
- Săptămâna Culturală a Comunei 

Foeni;
- „Patrimoniul local, resursă de 

inspirație”.

GĂTAIA
- Concursul județean de cultură religi-

oasă „Bucuria Nașterii Domnului în suflet 
de copil”;

- Dialogul artelor la LTG;
- Festivalul internațional de folclor 

pentru copii „Florile Bârzavei”; 
- Zilele orașului Gătaia.
GHILAD
- „Festivalul de Datini, Colinde și Obi-

ceiuri de Iarnă”;
- Cerc de pictură „Viorel Cristea”;
- „Festivalul internațional al Portului 

Popular Românesc”;
- Ziua Recoltei. Târgul meșteșugarilor 

și al producătorilor.
GIERA
- „Zilele Comunei Giera”;
- „Roadele Toamnei”;
GIROC
- Proiect euroregional „Perspective în 

educație”.
GIULVĂZ
- „Patrimoniul local, resursă de 

inspirație”.
JAMU MARE
- Zilele Comunei Jamu Mare.
JEBEL
- Cercul de pictură Sf. Apostol An-

drei;
- „Festivalul Național EFTA BOTOCA 

- Jebel 2019”.
JIMBOLIA
- Documentare, editare și tipar lucra-

rea La centenar: Banatul și granițele lui 
/1918-2018;

- Festival Național de creație și inter-
pretare „STELE DE MÂINE“;

- „Jimbolia - Orașul celor 6 mu-
zee. Promovarea Valorilor Culturale ale 
Județului Timiș în rândul Tinerilor din 
DKMT”;

- Zilele Jimboliene - Spectacol folclo-
ric în cadrul Zilelor Jimboliene „Cântece-
le României”, dedicat Centenarului Marii 
Uniri;

- Festival „Jimbo Blues”;
- „Serate muzicale în orașe 

bănățene”.
LIEBLING
- Poezii în grai bănățean, Volumul III 

întregit, „La givan cu cea Ilia”;
- Zilele Comunei Liebling.
LIVEZILE
- „Zilele Comunei Livezile”;
- Sărbătoarea fiilor satului.
MORAVIȚA
- „Săptămâna culturală a Comunei 

Moraviţa”;
- „Quartet – Români – Sârbi – Unguri 

- Nemţi”;
- Schimburi culturale România - Ser-

bia.
OTELEC
- „Patrimoniul local, resursă de 

inspirație”.
PARȚA
- „Să ne cunoaștem istoria - Promo-

varea siturilor arheologice în comune și 
sate din județul Timiș”.

PĂDURENI
- „Zilele Comunei Pădureni”;
- „Timișul montan spre Ținutul Pădu-

renilor“ - traseu turistic de legătură.
PECIU NOU
- „Patrimoniul local; resursă de 

inspirație”;
- „Și eu știu, Și eu pot!”;
- „Uniți prin tradiții”;
- Ziua Recoltei;
- „Zilele culturale ale comunei Peciu 

Nou”;
- „Să ne cunoaștem istoria - Promo-

varea siturilor arheologice în comune și 
sate din județul Timiș”.

SĂCĂLAZ
- „Pe urma strămoșilor noștri“;
- „Grooming-ul ca Artă”;
- „În prag de centenar“;
- Spectacol Aniversar „100 de ani Ro-

mânia“;
- „Ziua Junior”, evenimente culturale, 

artistice și educative dedicate copiilor.
SÂNMIHAIUL ROMÂN
- „Patrimoniul local; resursă de 

inspirație”;
- „Să ne cunoaștem istoria - Promo-

varea siturilor arheologice în comune și 
sate din județul Timiș”.

SÂNNICOLAU MARE
- Concursul județean de cultură religi-

oasă „Bucuria Nașterii Domnului în suflet 
de copil”;

- 300 de minute;
- Spectacol de teatru-dans „TANGO-

istoria unei povești de dragoste”;
- Colecția de steaguri istorice a Paro-

hiei Romano-Catolice „Sfânta Tereza de 
Avila” din Sânnicolau Mare;

- „JOC și CÂNT peste GENERAȚII”;
- „Tradiții și superstiții de Sfântul An-

drei”;
- Zilele orașului Sânnicolau Mare;
- „Interferențe culturale pe mal de 

Mureș”.
ȘAG
- Festival Național de creație și inter-

pretare „STELE DE MÂINE”;
- „Să ne cunoaștem istoria - Promo-

varea siturilor arheologice în comune și 
sate din județul Timiș”;

- „Câta festival”;
- Timişule pe malul tău - Festival de 

folclor;
- „Zilele culturale ale comunei Șag”.
TEREMIA MARE
- Ziua Recoltei;
- Micii Matematicieni.
TOMNATIC
- „Zilele comunei”;
- Festival Județean de Teatru.
UIVAR
- „Patrimoniul local, resursă de 

inspirație“
VOITEG
- „Zilele Comunei Voiteg”;
- „Mona Lisa JAZZ”;
- „Aurul salvează România”;
- „Ziua Pământului Bănățean”;
- „Manifest Vocal”, Spectacol de di-

vertisment muzical - pop; rock; jazz; cla-
sic;

- Balul Portului Popular;
- Expoziție intitulată „Portul popular, 

haină a spiritului românesc”

Finanțările au fost posibile prin inter-
mediul Agendei Culturale, un program 
desfășurat anual de Consiliul Județean 
Timiș. Sumele alocate, cât și calitatea 
evenimentelor au cunoscut o creștere 
simțitoare în ultimii ani, în contextul pro-
iectului „Timișoara 2021, Capitală Euro-
peană a Culturii”.

Județul respiră cultură. Sute de acțiuni 
culturale, finanțate de CJ Timiș
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