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Dragi timișeni,
Mă bucur că pot să vin, 

iarăși, cu vești bune, cu lucruri 
pe care toți ni le doream și care 
sunt convins că vor contribui la 
îmbunătățirea condițiilor de trai 
în județul Timiș. Ca de fiecare 
dată, am căutat să acoperim cât 
mai multe sectoare de activitate, 
chiar dacă unele dintre ele sunt 
prioritare, așa cum le-am defi-
nit în strategia de dezvoltare a 
județului. Am continuat, chiar și 
în aceste condiții mai delicate, 
generate de criza epidemiologi-
că, să modernizăm infrastructu-
ra rutieră și să ajungem prin toa-
te zonele județului. Este o mare 
satisfacție să vezi că s-a turnat 
covor asfaltic nou între Timișoara 
- Utvin - Sânmihaiu Român - 
Sânmihaiu German, precum și 
la  Pișchia, unde s-a finalizat ulti-
mul sector. Finalizarea  asfaltării 
drumului județean Rovinița Mare 
- Percosova – Gherman, pe o în-
tindere de 13,5 kilometri, asfal-
tarea drumului Săcălaz – DN 6 
(tronosn din centura alternativă 

a Timișoarei),  demararea  lucră-
rilor la porțiunea  Bazoșu Nou - 
Bazoș – Recaș sau realizarea 

unui nou drum județean, care va 
conecta aeroportul cu autostra-
da sunt alte realizări de ultimă 
oră, mărturii ale transformărilor 
care au cuprins județul Timiș și 
care nu se vor opri aici. Desigur, 
fiecare își are importanța ei, dar 

poate că cea mai așteptată  a 
fost extinderea la patru benzi 
a drumului Timișoara-Moșnița 

Nouă. Am semnat ordinul de 
începere a lucrărilor și am toa-
tă încrederea că, la finalul celor 
șapte luni în care se va lucra, 
traficul va fi mult mai accesibil, 
iar zona va căpăta un nou as-
pect, astfel încât Timișul să poa-

tă avea un nou motiv de mân-
drie. Totodată, am urmărit să nu 
slăbim ritmul investițiilor în sănă-
tate, pe care mereu am tratat-o 
cu prioritate, astfel că Spitalul 
Județean Timișoara, cea mai 
mare unitate sanitară din vestul 
țării, se poate bucura acum de  o 
finanțarea net superioară anilor 
trecuți, bani care, cu siguranță, 
vor îmbunătăți calitatea actu-
lui medical. Și veștile bune nu 
se opresc: tocmai a fost emisă 
autorizația de construire pentru 
noul spital care va fi ridicat de 
Consiliul Județean Timiș, Minis-
terul Sănătății și Banca Mondia-
lă, a cărui valoare este de 50 de 
milioane de euro. Toate acestea, 
dragi locuitori ai acestui minunat 
județ, le-am putut realiza doar 
împreună, fiindcă ați fost mereu 
alături de mine și de echipa cu 
care am realizat lucruri frumoa-
se. Urmează și altele, vă promit 
asta!

Călin Ionel Dobra, 
preşedintele Consiliului 

Judeţean Timiş

“Am realizat împreună lucruri 
frumoase. Contiuăm!”

Centura alternativă, aproape completă 
Se toarnă asfalt pe tronsonul DN6 – Săcălaz

Au început lucrările la Moșnița Nouă
Drumul actual se extinde la patru benzi

Președintele Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra, a  semnat ordinul de în-
cepere a lucrărilor la drumul Timișoara – Moșnița Nouă. ”Urmează o perioadă foarte 
grea pentru șoferi, dar sunt convins că prin  răbdare și înțelegere trecem și peste 
asta”, a declarat Călin Dobra. În următoarele 7 luni se va lucra intens aici. Șoseaua, 
cu o lungime de 4 kilometri, va avea 4 benzi, 5 sensuri giratorii, o intersecție lărgită, 
piste de biciclete și trotuare pe ambele părți, 16 alveole pentru stațiile de autobuz, 
rigole pentru apa pluvială, platforme speciale pentru cântărirea autovehiculelor grele 
la ieşirea din Moșnița Nouă și iluminat stradal.

”Mă asigur că lucrările rămân în grafic și că voi reda oamenilor, așa cum am mai 
spus, normalitatea pe care o așteaptă de câțiva ani. Urmează 7 luni intense aici, la 
finalul cărora zona și traficul se vor schimba radical. Sunt conștient că, pe perioada 
lucrărilor, traficul va fi infernal, iar nervii șoferilor, asemenea unor… bombe cu ceas. 
Tocmai de aceea, vă mai cer puțină răbdare și înțelegere, pentru că, la sfârșit, vă 
putem oferi normalitatea după care tânjim de atâția ani”, a precizat liderul CJ Timiș.

Vești  bune transmise de președintele Călin Dobra: ”Îmbunătățirea rețelei rutiere 
a Timișului este o misiune de la care nu mă abat și mă zbat pentru fiecare tronson 
pe care îl putem pune la dispoziția comunității.  Începem lucrările de asfaltare pe DJ 
591C, sector DN 6 – Săcălaz, o investiție în valoare totală de aproape 10 milioane 
de lei, bani din bugetul propriu al județului Timiș și prin PNDL. În prezența primarului 
comunei Săcălaz, Ilie Todașcă, am semnat contractul de execuție.

Drumul, de pământ până acum, lung de 5 kilometri, va fi transformat total în 
următoarele 8 luni, rezultând o platformă cu o lățime de 8 metri. Pentru colectarea 
apelor de suprafață au fost proiectate şanţuri, iar pentru descărcarea apelor pluviale 
s-au prevăzut 8 podețe noi. În plus, la intersecția cu DN 6 vom amenaja un sens 
giratoriu. 

Lucrăm, practic, la inelul din jurul Timișoarei, centura alternativă formată din dru-
muri județene, care va ușura mult viața șoferilor. Creăm astfel și o nouă legătură între 
4 comune (Șag, Sânmihaiu Român, Săcălaz, Dudeștii Noi) și Drumul Național 6”.
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Un nou drum județean
Conectare între Aeroportul Timișoara  și A1 

Bani pentru dezvoltarea 
Aerodromului Cioca

Jimbolia 

Biserica romano-catolică 
din cartierul Futok, reabilitată 
cu sprijinul CJ Timiș

O nouă biserică pentru 
cei peste 8.000 de credincioși 
ortodocși din Sânnicolau Mare

Într-un singur an, impresionantul edi-
ficiu din Jimbolia a fost renovat în întregi-
me și cu sprijinul financiar al Consiliului 
Județean Timiș.

”Apreciez în mod deosebit oame-
nii care se implică total pentru binele 
comunității pe care o păstoresc. Un astfel 

de om este preotul Davor Lucacela, care 
a condus lucrările și a redat strălucirea 
lăcașului de cult, ridicat în stil neogotic. 
Puteți conta în continuare pe sprijinul 
meu și al CJ Timiș, pentru că lucrurile 
trainice se fac împreună!”, a declarat Că-
lin Dobra, președintele CJ Timiș. 

În periplul realizat de președintele 
Călin Dobra prin județ, a avut o întâlnire și 
cu părintele Marius Podereu, protopop al 
Sânnicolaului Mare. Împreună au vizitat 
șantierul viitorului lăcaș de cult ortodox, o 
construcție cerută de cei peste 8.000 de 

credincioși ortodocși, care acum devine 
realitate. 

Lucrările, sprijinite financiar de Consi-
liul Județean Timiș, ar putea fi gata chiar 
anul viitor. Iată încă o dovadă că  lucrurile 
trainice se fac împreună!

Consiliul Județean Timiș crește bu-
getul alocat în acest an dezvoltării Aero-
dromului Cioca, de pe Calea Torontalului 
din Timișoara. Astfel, în ședința de plen 
s-a luat decizia alocării a peste 800.000 
lei pentru noi lucrări. 340.000 merg către 
realizarea unui heliport, iar 500.000 sunt 
prevăzuți pentru securizarea pistei, prin 
refacere gardului de protecție stradal și a 
trei porți de acces.

Heliportul va crea premisele pen-
tru noi activități în cadrul Aerodromului, 
generatoare de venituri suplimentare 
pentru bugetul Județului, dar și în spriji-
nul instituțiilor statului care desfășoară 
activități de siguranță și protecție civilă. 
„Am gândit dezvoltarea aerodromului pe 
mai multe direcții. Vorbim aici de crearea 
condițiilor necesare pentru organizarea 
de activități generatoare de profit și a 
unor activități de divertisment. Evident, 
cele două nu se exclud. Apoi vorbim de 
crearea unei infrastructuri specifice care 
să înlesnească intervenția autorităților 
statului în situații de urgență, de protecție 
civilă. Este normal ca un oraș mare ca 
Timișoara să aibă asemenea facilități, iar 
noi, cei de la Consiliul Județean, facem 

acest lucru posibil”, spune președintele 
CJ Timiș, Călin Dobra.

Vă reamintim, Consiliul Județean 
merge mai departe cu dezvoltarea ae-
rodromului, deși întâmpină blocaje prin 
refuzul Primăriei Municipiului Timișoara 
de a ceda clădirile Aeroportului Cioca. 
Terenurile de pe Calea Torontalului km 
3, cunoscute ca Aeroportul Utilitar Cioca, 
se află în proprietatea CJ Timiș, însă nu 
și clădirile care deservesc aerodromul. 
Acestea sunt în prezent deținute de Con-
siliul Local al Municipiului Timișoara. Pen-
tru modernizarea aeroportului utilitar și 
utilizarea acestuia la capacitate maximă 
este necesară transferarea construcțiilor 
în proprietatea județului.

Consiliul Județean Timiș are în lucru 
transformarea Aeroportului Cioca într-un 
punct de interes național în organizarea 
de evenimente specifice. În acest sens, 
instituția este pe punctul de a finaliza 
licitația pentru contractarea serviciilor de 
proiectare necesare certificării Aerodro-
mului. În plus, cele 800.000 lei alocate 
astăzi se adaugă altor trei milioane lei 
bugetate în acest an pentru investiții în 
dezvoltarea locației.

La Consiliul Județean Timiș, s-a vo-
tat  realizarea documentației, în parte-
neriat cu ADR Vest, pentru un nou drum 
județean, care va conecta Aeroportul 
Internațional “Traian Vuia” Timișoara cu 
A1. 

Este practic o nouă descărcare de 
pe autostradă, o centură a localității Re-
metea Mare, care, odată realizată, va re-
zolva problema traficului intens aici. Noul 
drum se va lega cu Centura Timișoarei, în 

sensul giratoriu unde Consiliul Județean 
Timiș va construi patru benzi și, mai de-
parte, spre Aeroportul Internațional “Tra-
ian Vuia. 

”Vom realiza acum, cu bani europeni, 
Studiul de Fezabilitate și Proiectul Teh-
nic, iar în momentul în care se dă star-
tul următorului ciclu de finanțare, vom 
fi pregătiți să demarăm licitația pentru 
execuție”, spune liderul CJT, Călin Do-
bra.. 
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Cresc sumele alocate pentru investiții 
în acest an la nivelul Consiliului Județean 
Timiș. O nouă rectificare a fost votată și 
aprobată în ședința de plen. Astfel, buge-
tul CJ Timiș a crescut cu 32 de milioane 
de lei, în urma unei realocări din bugetul 
național. Cea mai mare sumă, de apro-
ximativ 30 de milioane lei, merge către 

investiții în Spitalul Județean, centrul de 
legume și fructe de la Tomnatic, bazinul 
de la Jimbolia și alte obiective importante 
din județul nostru.

Mai exact, proiectul centrului de co-
lectare legume - fructe de la Tomnatic 
primește patru milioane lei în plus, alo-
carea în acest an urcând astfel la cinci 

milioane. Bugetul pentru bazinul de 
înot pe care Consiliul Județean Timiș îl 
construiește în Jimbolia crește cu două 
milioane lei, ajungând în acest an la un 
total de trei milioane. O sumă importan-
tă, 2.5 milioane, este alocată și Centrului 
de recuperare “Speranța”, pentru copiii 
cu dizabilități. De asemenea, 4.5 mili-

oane merg către CSEI Alexandru Roșca 
din Lugoj, unde CJ Timiș ridică un inter-
nat pentru copiii cu diverse deficiențe, 
investiție pentru care suma alocată urcă 
în acest an la un total de 6 milioane lei.

„Am virat către investiții cât de mult 
s-a putut. Avem 24 de milioane la dez-
voltare, iar opt la funcționare. Chiar și în 
cazul celor opt milioane destinate capi-
tolului funcționare, cea mai mare parte 
este direcționată către lucrări importante 
desfășurate în județ. De exemplu, am 
alocat peste trei milioane pentru reparații 
la drumurile județene și alte 2.6 milioa-
ne pentru reparații la Spitalul Județean. 
Asta, doar pe capitolul funcționare, din-
colo de ceea ce am alocat pe dezvolta-
re. Am fost și voi fi mereu de părere că 
doar prin investiții masive Timișul poate 
progresa și poate fi un exemplu pentru 
ieșirea din criza generată de noul coro-
navirus”, spune președintele CJ Timiș, 
Călin Dobra.

De o creștere a bugetului, pe capi-
tolul dezvoltare, beneficiază și Spitalul 
Județean, unde se vor efectua reabilitări 
și reparații capitale în valoare suplimen-
tară de peste 1.1 milioane lei. De această 
dată, CJ Timiș alocă bani pentru moder-
nizarea rețelei electrice. De asemenea, 
s-a alocat suma suplimentară de 500.000 
lei pentru documentația necesară rea-
lizării unui centru medical în localitatea 
timișeană Lovrin.

În urma rectificării, Muzeul Satului 
Bănățean primește 500.000 lei pentru 
construcția unui han, inițial pentru con-
tractarea serviciilor de proiectare. Lu-
crările de construire a patru case de tip 
familial și a trei locuințe protejate la Gă-
vojdia, Lugoj și Periam beneficiază de 
1.5 milioane lei în plus, suma totală alo-
cată în acest an ridicându-se la 7.6 mili-
oane. În cazul infrastructurii rutiere, bani 
suplimentari, pe capitolul dezvoltare, 2.5 
milioane, au fost alocați pentru realizarea 
unei intersecții în Birda, DJ 595C cu DN 
59B.

Drumuri ca-n palmă în 
județul Timiș 

Operațiunile privind îmbunătățirea infrastructurii rutiere au continuat în ritm alert. 
Astfel, s-a turnat covor asfaltic nou între Timișoara - Utvin - Sânmihaiu Român - Sân-
mihaiu German, precum și la  la Pișchia, unde s-a finalizat ultimul sector.

Tronsonul reabilitat are o lungime de 2,7 kilometri, iar valoarea lucrărilor este 
de aproximativ 1,7 milioane de lei, bani din fonduri proprii ale Consiliului Județean 
Timiș. 

Tot în acest registru se înscrie și finalizarea  asfaltării drumului județean Rovinița 
Mare - Percosova - Gherman - 13,5 km.

Șoferii circulau până acum pe un drum pietruit, dar lucrurile se schimbă radical în 
bine prin investiția pe care se face prin PNDL. Astfel, se va realiza un nou drum care 
să lege localitățile Seceani - Fibiș, la limita cu județul Arad, pe o lungime de 8,5 km. 
Drumul este în întregime din pământ, fără structură rutieră existentă. De asemenea,  
au început lucrările la tronsonul Bazoșu Nou - Bazoș - Recaș, dar și  asfaltarea dru-
mului Săcălaz - DN6, tronson din centura alternativă a Timișoarei

Șoseaua are 5 km și este în prezent din pământ. Investiția se ridică la 9,4 milioa-
ne de lei, iar termenul de execuție este de 8 luni.

Peste 7 milioane de lei 
pentru drumul spre 
viitorul centru de legume 
și fructe de la Tomnatic

Finanțare masivă pentru 
proiecte importante

Drumul județean 692 B intră în 
reparații! S-a dat startul lucrărilor. Este 
șoseaua care leagă DN6 de Tomnatic 
și, mai departe, are rolul de a asigura 
acces facil spre viitorul Centru de Legu-
me și Fructe, pe care Consiliul Județean 
Timiș îl va ridica în localitate. 

”Am semnat ordinul de începere a 
lucrărilor, iar constructorul se apucă de 
treabă. Valoarea lucrărilor pentru ranfor-

sarea celor 4,1 kilometri de drum este 
de peste 7 milioane de lei, bani din fon-
durile proprii ale Consiliului Județean 
Timiș. 

Vorbim de o investiție importantă în 
infrastructură, ce are rolul de a da un 
imbold economic uneia dintre cele mai 
importante zone legumicole din județ”, a 
declarat Călin Dobra, președintele Con-
siliului Județean Timiș.
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Crește calitatea actului medical

Angiotomograf performant, 
la Spitalul Municipal 
din Timișoara

Locuri suplimentate 
la ATI  
Paturile ultraperformante, cumpărate de CJ Timiș, 
au fost puse în funcțiune

Consiliul Județean Timiș, 
partener al OncoGen, 
în tratarea cancerului 
Finanțare de 2,5 milioane de lei 

Continuă modernizarea 
Spitalului Județean
Fonduri alocate pentru cea mai mare unitate sanitară 
din vestul țării

Cele 10 paturi, achiziționate cu bani de la Consiliul Județean Timiș, au ajuns 
la Spitalul Județean din Timișoara și instalate deja în Secția de Anestezie Terapie 
Intensivă. Sunt cele mai performante de pe piață, cu toate echipamentele necesare 
asociate, inclusiv ventilatoare mecanice, absolut necesare în această perioadă, și 
care pot asigura îngrijire completă pentru pacienții în stare critică. Liderul CJT, Călin 
Dobra, a declarat: ”Cu o investiție de 3,5 milioane de lei am reușit să suplimentăm 
numărul paturilor din Secția de ATI a Spitalului Județean, unde gradul de ocupare e 
în permanență de 100%”. 

O nouă finanțare importantă pentru Spitalul Județean a fost aprobată, în urma 
unei rectificări bugetare, de către CJ Timiș. Astfel, totalul sumelor alocate de Consiliul 
Județean pentru investiții în unitatea sanitară se ridică, în 2020, la peste 24 de milioa-
ne lei, un record față de anii anteriori, adăugând aici și banii alocați unității sanitare în 
lupta împotriva noului coronavirus.

Cea mai mare sumă, 2 milioane lei, merge către reamenajarea secției de urologie 
și ATI transplant renal. De asemenea, 220.000 de lei sunt destinați amenajării unui 
compartiment oncologic în cadrul Spitalului.

„Ultimii patru ani au fost extrem de benefici pentru Spitalul Județean. Am asigurat 
fonduri importante pentru modernizarea acestuia. Suntem conștienți de faptul că uni-
tatea sanitară este de o importanță strategică pentru întreaga regiune. Avem astfel o 
responsabilitate majoră atât pentru timișeni, cât și pentru județele vecine, investind 
practic în cea mai mare și dezvoltată unitate spitalicească din vestul României”, spu-
ne președintele CJ Timiș, Călin Dobra.

În plus, Consiliul Județean a alocat 1.000.000 de lei pentru reparații capitale la 
automatizarea instalației HVAC a blocului operator de la Casa Austria, la liftul de 
transport materiale infecțioase de la Ortopedie și la un lift de transport materiale. 
De asemenea, se investește o sumă de 50.000 lei în reabilitarea centralei termice a 
unității sanitare, în primă fază pentru serviciile de proiectare. Pe lista de investiții se 
numără și extinderea sistemului de supraveghere video și sistem de detecție fum.

Aproape 200.000 lei vor fi folosiți pentru achiziționarea a opt containere necesare 
pentru derularea activității medicale a Unității de Primiri Urgențe, în momentul în care 
clădirea actuală va intra în modernizare, extindere și dotare, o altă investiție impor-
tantă a Consiliului Județean, pe fonduri europene.

Timișoara devine al treilea oraș din 
România, după București și Cluj-Napoca, 
unde intră, în serviciul public de sănăta-
te, un angiotomograf în coerență optică 

(OCT Spectralis). Este un aparat de ul-
timă generație, cumpărat prin Programul 
de minimis, inițiat, în premieră, de Consi-
liul Județean Timiș. 

Grație acestui angiotomograf se 
îmbunătățește semnificativ calitatea ac-
tului medical, iar pacienții cu probleme of-
talmologice, care se adresează Spitalului 
Municipal din Timișoara, beneficiază de 
investigații amănunțite și minim invazive 
asupra globului ocular. 

”Schema de minimis este un proiect 
foarte important pentru mine, pe care 
l-am inițiat în 2019 și, pentru că a fost un 
succes, am continuat și în 2020, să vin-
decăm sistemul de sănătate și să facem 
bine în unitățile sanitare din Timiș, care 
pot primi, fiecare, 100.000 de euro”,  de-
clarat Călin Dobra, președintele Consiliu-
lui Județean Timiș. 

În total, aproape 3 milioane lei sunt 
prevăzute în bugetul Consiliului Județean 
Timiș pentru achiziţia de aparatură medi-
cală în spitalele din orașe și municipii.

Centrul de Terapii Genice și Celula-
re în Tratamentul Cancerului – OncoGen 
se află în etapa a doua de implemen-
tare a unui proiect care va îmbunătăți 
substanțial procedura de diagnosticare și 
tratament al tumorilor maligne. 

Potrivit unui protocol încheiat cu Spi-
talul Județean din Timișoara, CJ Timiș 
contribuie cu 2,5 milioane de lei pen-
tru achiziția unei platforme de softwa-
re, după ce, în prima fază a proiectului, 
administrația județeană  a contribuit cu 
10 milioane pentru cumpărarea de echi-
pamente medicale. 

Toate vor fi puse la dispoziția medici-
lor din Serbia și România și vor permite 

schimbul rapid de informații între aceștia 
în vederea stabilirii diagnosticului și tra-
tamentului pacienților oncologici.  ”Este 
un proiect pe fonduri europene în valoare 
totală de 12 milioane de euro, coordonat 
de Spitalul General Požarevac (Serbia), 
în parteneriat cu Ministerul Sănătății 
din Republica Serbia, Spitalul Județean 
Timișoara și Spitalul Județean din Reșița, 
proiect din care, cu mândrie și responsa-
bilitate, facem parte”, spune liderul CJT 
Călin Dobra, care a precizat: ” Vom conti-
nua să fim alături de Oncogen și să spri-
jinim proiectele pe care specialiștii de aici 
le inițiază, pentru că toată munca lor este 
pentru sănătatea oamenilor”. 
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Județul Timiș performează atunci 
când vine vorba de proiecte pe fonduri 
europene. Consiliul județean a atras 
aproape 80 de milioane de euro, bani cu 
care se finanțează cele mai importante 
proiecte pentru comunitate. Infrastructu-
ră rutieră, educație și sănătate – acestea 
sunt cele mai palierele care beneficiază 
de investiții majore.

”La Consiliul Județean Timiș gândim 
global, iar suma care a ajuns în Timiș - în 
jur de 80 de milioane de euro - este su-
ficientă ca să putem contura anvergura 
obiectivelor pe care le avem, proiectele 
pe care le derulăm și transformările în 
față cărora se află Timișul. Consider că 
nu banii sunt importanţi. Cel mai mult 
contează ce facem cu ei, cum schimbăm 
în bine viața oamenilor, ce lăsăm în urma 
noastră și cum ne asumăm perioadele în 
care am fost responsabili pentru soarta 
comunității care ne-a creditat”, a decla-
rat Călin Dobra, președintele Consiliului 
Județean Timiș. La nivelul CJ Timiș sunt 
13 proiecte europene, în implementare 
sau finalizate, pentru perioada de progra-
mare 2014 – 2020.

Infrastructura rutieră 
a Timișului, modernizată 

cu bani europeni
Când vine vorba de infrastructura 

rutieră, unul dintre proiectele importante 
pentru locuitorii din zona Timișoarei, și nu 
numai, este cel legat de extinderea la 4 
benzi a drumului Dumbrăviţa – Giarmata 
– A1. Vorbim de o porțiune de 12 kilome-

tri, o șosea cu 4 benzi şi o investiţie totală 
de 52 de milioane de lei, bani din fonduri 
europene.

Cu 20 de milioane de euro, fonduri 
de la Uniunea Europeană, se lucrează 
la tronsonul Peciu – Foeni. Șoseaua de 
20 de kilometri facilitează accesul către 
DN59 și, mai departe, spre punctul de 
trecere a frontierei de la Foeni. ”Este un 
drum pe care eu îl consider strategic și îl 
monitorizez cu atenție. Leagă Timișoara 
de Serbia, iar importanța lui este dată și 
de parteneriatul orașului de pe Bega cu 
Novi Sad, cele două viitoare Capitale Eu-
ropene ale Culturii”, spune Călin Dobra.

Bani europeni sunt folosiți și pentru 
modernizarea DJ 693 pentru interconec-
tare la A1 (Arad) și pod peste Mureș la Pe-
cica, judeţul Arad. Proiectul, care are ca 
beneficiar Consiliul Județean Timiș, pre-
vede modernizarea mai multor tronsoane 
de drumuri județene, pe ruta localităților 
Cărpiniș – Biled – Bărăteaz – Gelu, până 
la limita cu județul Arad. Sunt lucrări în 
valoare totală de peste 16 milioane de 
euro. În urma investiției, vor rezulta peste 
37 de kilometri de drum județean moder-

nizat, conectat la rețeaua transeuropeană 
de transport. ”Consiliul Județean Timiș a 
mai obținut finanțare din fonduri europe-
ne, prin Programul Operațional Regional 
2014-2020 și pentru modernizarea altor 
conexiuni rutiere. Vorbesc aici de DJ 588 
Șemlacu Mare – Ferendia, o investiție de 
4,8 milioane de lei, de DJ 592 Hitiaș – Ba-
cova, unde ajung aproape 9 milioane de 
lei. De asemenea, unul dintre proiectele 
europene finalizate se referă la moder-
nizarea DJ 693 Iohanisfeld – Ivanda. O 
investiție în valoare de peste 8 milioane 
de lei”, a precizat Călin Dobra.

Sănătatea, prioritate 
de grad 0

Un proiect important, gestionat 
de Consiliul Județean Timiș, se refe-
ră la construcția unei noi maternități la 
Timișoara. Noua clinică de Obstetrică – 
Ginecologie va oferi servicii de îngrijire 
medicală de o calitate superioară, cât și 
posibilitatea realizării de noi proceduri 
medicale. Ca element de noutate, se vor 
putea realiza proceduri de înseminare in 
vitro, care nu pot fi efectuate în materni-
tatea actuală. Noua clinică va fi un eta-
lon la nivel național în materie de servicii 
medicale și dotări. ”Nu am făcut rabat la 
calitate. Vrem ca și în sistemul public să 
putem oferi servicii de calitate, precum 
cele din privat, chiar superioare acesto-
ra. Investim mereu pentru a aduce și a 
menține la standarde de calitate norma-
le spitalele care se află în grija noastră”, 
spune Dobra.

Maternitatea va avea o suprafață 
desfășurată de 6.000 m², cu o suprafață 
utilă de 4.761m². Investiția este de 50 de 
milioane de euro, finanțarea fiind asigu-
rată printr-un proiect european pe pro-
gramul Interreg V-A România – Ungaria.

O altă investiție majoră implică Uni-
tatea de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean din Timișoara, care intră, în 
cel mai scurt timp posibil, într-un amplu 
proces de extindere, modernizare și do-
tare cu aparatură medicală. ”Extinderea 
și modernizarea UPU costă 4.4 milioane 
lei, bani europeni. Se va construi un corp 
nou cu o suprafață la sol de 355 mp și 
o suprafață desfășurată de aproape 800 
mp, cu subsol, parter și etaj. La parter 
se va amplasa o cameră pentru accesul 
ambulanțelor și o sală nouă de așteptare. 
De asemenea, vor fi create spații de de-
contaminare și deparazitare, camere de 
recepție și triaj, cât și grupuri sanitare. La 
etaj, va fi creată o sală de curs. Durata 
contractului este de 25 de luni – 6 de pro-
iectare și 19 luni pentru execuția lucră-
rilor” a declarat președintele Consiliului 
Județean Timiș.

Timișul face istorie. 
Cel mai mare proiect 

pe fonduri europene – 
180 de milioane de euro
Comuna Șag a devenit recent pri-

ma din județ pentru care s-a semnat 
contractul de execuție pentru extindere 
rețelei de apă și înființarea rețelei de 
canalizare. Aici se vor executa lucrări 
de aproximativ 7 milioane de euro. Lu-
crările, care vor începe în cel mai scurt 
timp posibil, fac parte dintr-un amplu 

proiect european gestionat de Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ca-
nal, Consiliul Județean Timiș și Aqua-
tim, pentru care am semnat autorizația 
de construire. Vorbim de o finanțare re-
cord pentru județul nostru, de 180 de 
milioane de euro! Pe măsură ce Aqua-
tim va încheia licitațiile, vor veni vești 
bune pentru locuitorii din Timișoara și 
înca 8 orașe din județ, dar și pentru 39 
de comune. ”Datorită acestui proiect 
finanțat din POIM, 380.000 persoane 
vor beneficia de o mai bună alimenta-
re cu apă”, a ținut să precizeze Călin 
Dobra.  

Condiții mai bune pentru 
copiii din centrele de 

plasament. Case familiale, 
ridicate cu bani europeni
Consiliul Județean construiește două 

case de tip familial în localitatea timișeană 
Găvojdia. Tot aici va fi înființat și un centru 
de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de 

viață independentă. Banii necesari, 2.5 
milioane lei, provin din fonduri europene, 
cu asigurarea cofinanțării de către Con-
siliul Județean. 120.000 lei sunt destinați 
pro iectării, iar execuția lucrării se ridică la 
peste 2.3 milioane lei.

Investiția de la Găvojdia nu este 
singulară. Consiliul Județean va ridica 
astfel case de tip familial, locuințe prote-

jate, centre de recuperare pentru copiii 
cu dizabilități și la Lugoj și Periam, toate 
pe fonduri europene. Valoarea totală a 
investițiilor ajunge la 20 milioane lei, din 
care 12 milioane finanțare nerambursa-
bilă, diferența fiind asigurată din bugetul 
CJ Timiș.

Dotări pentru ISU Timiș
Trei autospeciale complexe de 

intervenție vor intra în dotarea parcului 
auto al Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență Timiș, prin intermediul unui pro-
iect european. Echipamentele, în valoa-

re de un milion de euro, îi vor ajuta pe 
pompieri să acționeze rapid și prompt în 
situații de risc.

Alte proiecte
Consiliul Județean Timiș și Muzeul 

Național al Banatului din Timișoara, în 
calitate de partener, împreună cu primă-
ria din Novi Knezevac, Serbia, au acce-
sat aproape 700 de mii de euro, fonduri 
europene, pentru construirea a două 
muzee, unul în localitatea Parța, altul la 
Majdan, peste graniță, la vecinii sârbi. 
Din cei 700.000 de euro, peste 400.000 
revin părții românești. În perioada imediat 
următoare, proiectul pentru execuția mu-
zeului de la Parța va fi scos la licitație.

Liceul Teoretic Special “IRIS” din 
Timișoara școlarizează elevi cu deficiențe 
de vedere profunde sau medii și deficiențe 
senzoriale asociate. Consiliul Județean 
Timiș a obținut finanțare din fonduri euro-
pene prin Programul Operațional Regio-
nal 2014-2020 pentru creșterea eficienței 

energetice și gestionarea inteligentă a 
energiei din surse regenerabile în clădi-
rea Liceului Teoretic “Iris” și pentru mo-
dernizarea și optimizarea spațiilor. Cei 
225 de copii școlarizați în regim de zi în 
cadrul liceului beneficiază acum de acce-
sibilitate crescută, de adaptarea clădirii la 
nevoile lor speciale, de creșterea confor-
tului termic interior. 

Aproape 80 de milioane de euro 
atrase de Consiliul Județean Timiș
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Există  900.000 de hectare în regiu-
nea de Vest, care se află sub presiunea 
băltirilor, iar fără investiții în sistemele de 
desecare și drenaj, o parte importantă 
din producția agricolă a județului poa-
te fi compromisă, în special culturile de 
porumb și floarea soarelui.  Acest lucru 
l-a spus răspicat Clubul Fermierilor Ro-
mâni, care nu s-a mulțumit doar să atragă 
atenția și să aștepte ajutor. Astfel, fermerii 
au venit cu fondurile proprii și au încheiat 
un parteneriat cu Universitatea de Științe 
Agricole și Medicină Veterinară a Banatu-

lui din Timișoara, care a pus la dispoziție 
tot know-how-ul și infrastructura academi-
ca și cu ANIF Timiș, care a furnizat date 
din teren. Așa a luat naștere studiul care 
a scos la iveală starea acestor sisteme de 
desecare, foarte multe aflate în paragină. 

În plus, Clubul Fermierilor Români 
a devenit parte din Consiliul Consultativ 
Economic al județului Timiș, în cadrul că-
ruia punem în legătură directă oamenii de 
afaceri din regiune cu autoritățile pentru 
a le facilita activitățile și pentru a depăși 
birocrația greoaie din sistem. 

”Nu vă mai jucați cu sănătatea oame-
nilor!”, transmite Călin Dobra, președintele 
Consiliului Județean Timiș, referindu-se 
la problemele de salubrizare care per-
sistă de mult timp în județ. ”Asistăm, de 
câțiva ani deja, la un război al orgoliilor, 
între două firme care trebuie să se ocupe 
de colectarea și gestionarea deșeurilor 
din Timiș – Brai Cata și Polaris. Prima are 
responsabilitatea colectării deșeurilor de 
la cetățeni, iar cea de-a două trebuie să 
se ocupe de transportul acestora de la 
stații, la deponeul de la Ghizela. Un răz-
boi al gunoaielor, în care victimele sunt 
cetățenii. Ultima bătălie era la un pas să 
afecteze, din nou, oamenii din 16 localități, 

din zona Deta și alte 12, din zona Făget, 
precum și mediul înconjurător. 

Sănătatea publică nu se negociază, 
stimabililor! Ambițiile prostești afectează 
populația, care plătește un serviciu public, 
pe care voi v-ați angajat să îl prestați!

Blocajele care apar constant din ca-
uza așa ziselor conflicte comerciale între 
cei doi operatori e o crasă lipsă de profe-
sionalism. O joacă de-a şoarecele și pi-
sica, care ne poate costa 45 de milioane 
de euro – valoarea proiectului cu bani de 
la UE, aflat acum în monitorizare. 

Disputele afectează Sistemul Integrat 
de Management al Deșeurilor!”, spune li-
derul CJT. 

1. Hotărârea nr. 104/08.07.2020 pri-
vind aprobarea încheierii unui Protocol în-
tre Județul Timiș, prin Consiliul Județean 
Timiș și Spitalul Clinic Județean de Ur-
genţă “Pius Brînzeu” Timişoara în ve-
derea promovării proiectului „Creșterea 
capacității administrative și de reacție în 
situația de urgență generată de COVID - 
19 în Spitalul Clinic Județean de Urgență 
“Pius Brînzeu” Timișoara” - Acronim CA-
PACOV, SMIS 139640 în contexul acce-
sării fondurilor nerambursabile aferente 
Programului Operațional Infrastructură 
Mare, Cod apel: POIM/819/9/1/Conso-
lidarea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19.

2. Hotărârea nr. 105/08.07.2020 pri-
vind aprobarea bugetului rectificat al Ju-
deţului Timiş pe anul 2020.

3. Hotărârea nr. 106/08.07.2020 pri-
vind aprobarea finanţării Agendei princi-
palelor manifestări cultural-artistice și de 
tineret pe anul 2020, sesiunea I

4. Hotărârea nr. 107/23.07.2020 pri-
vind aprobarea încheierii unei Convenții 
între Județul Timiș, prin Consiliul Județean 
Timiș și Societatea FARTUD S.R.L., pen-
tru utilizarea drumului de acces din Parcul 
Industrial și Tehnologic Timișoara.

5. Hotărârea nr. 108/23.07.2020 pri-
vind aprobarea dării în folosință gratuită 
a rețelelor de alimentare cu energie elec-
trică din Parcul Industrial și Tehnologic 
Timișoara.

6. Hotărârea nr. 109/23.07.2020 pri-
vind aprobarea modificării art.1 al Ho-
tărârii Consiliului Județean Timiș nr. 
77/27.05.2020 privind aprobarea aparta-
mentării unei construcții înscrisă în Cartea 
Funciară nr.415693, aflată în proprietatea 
publică a Județului Timiș și administrarea 
Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Timiș.

7. Hotărârea nr. 110/23.07.2020 pri-
vind aprobarea subînchirierii spațiilor de 
producție proprietate a Societății Wally 
Junior S.R.L. aflate în Parcul Industrial și 
Tehnologic Timișoara.

8. Hotărârea nr. 111/23.07.2020 pri-
vind aprobarea trecerii unui bun imobil din 
domeniul public în domeniul privat al Ju-
deţului Timiş în vederea demolării.

9. Hotărârea nr. 112/23.07.2020 pri-
vind aprobarea dării în folosință gratuită a 
unor bunuri mobile, din domeniul privat al 
Județului Timiș către Asociația de Dezvol-
tare Intercomunitară pentru Managemen-
tul Situațiilor de Urgență.

10. Hotărârea nr. 113/23.07.2020 pri-
vind aprobarea execuţiei bugetelor secţi-
unii de funcţionare şi a secţiunii de dez-
voltare pentru bugetul propriu al judeţului 
Timiş la 30.06.2020.

11. Hotărârea nr. 114/23.07.2020 pri-
vind aprobarea Monografiei economico-
militare a judeţului Timiş – ediția 2020.

12. Hotărârea nr. 115/23.07.2020 
privind aprobarea modificării art.1 a 
Hotărârii Consiliului Județean Timiș 
nr. 268/16.12.2019 privind validarea 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică 
Timiș.

13. Hotărârea nr. 116/23.07.2020 pri-
vind aprobarea modificării Hotărârii Con-
siliului Județean Timiș nr.1/29.01.2020 
privind acordarea dreptului de folosință 
gratuită asupra unor spații aflate în imo-
bile proprietate publică a Județului Timiș 
către unele instituții de utilitate publică.

14. Hotărârea nr. 117/23.07.2020 
privind aprobarea modificării si comple-
tării Hotărârii Consiliului Județean Timiș 
nr.206/28.10.2016 privind aprobarea dării 

în administrare a unor bunuri imobile afla-
te în domeniul public al Județului Timiș că-
tre unele instituții publice de interes local.

15. Hotărârea nr. 118/23.07.2020 pri-
vind aprobarea neexercitării dreptului de 
preemţiune din partea Judeţului Timiş 
asupra intenţiilor de înstrăinare a unor 
imobile cu altă destinaţie decât cea de 
locuinţe.

16. Hotărârea nr. 119/23.07.2020 
privind aprobarea Actului Adițional nr.1 
la Contractul-cadru de furnizare ser-
vicii sociale nr.27445/13.12.2019 și a 
Actului Adițional nr.1 la Contractul sub-
secvent de furnizare servicii sociale 
nr.28367/23.12.2019.

17. Hotărârea nr. 120/23.07.2020 pri-
vind aprobarea bugetului rectificat al Ju-
deţului Timiş pe anul 2020.

18. Hotărârea nr. 121/23.07.2020 
privind aprobarea încheierii unui Pro-
tocol între Județul Timiș prin Consiliul 
Județean Timiș și Spitalul Clinic Județean 
de Urgență “Pius Branzeu” Timișoara în 
vederea achiziționării de servicii de dez-
voltare software pentru echipamentele 
medicale pentru urgențe și cercetare.

19. Hotărârea nr. 122/23.07.2020 pri-
vind aprobarea finanţării Agendei princi-
palelor manifestări cultural-artistice și de 
tineret pe anul 2020, sesiunea a II-a

20. Hotărârea nr. 123/23.07.2020 
privind aprobarea modificării contractului 
de concesiune nr.2013/19.02.2014 înche-
iat de către Județul Timiș prin Consiliul 
Județean Timiș cu Societatea Atlantis En-
gineering S.R.L.

21. Hotărârea nr. 124/23.07.2020 
privind aprobarea modificării Anexei la 
Hotărârea Consiliului Județean Timiș 
nr.37/2020 privind aprobarea Ghidului 
de eligibilitate privind finanţarea neram-
bursabilă din fonduri publice a proiectelor 
cultural artistice și de tineret pe anul 2020 
în judeţul Timiş.

22. Hotărârea nr. 125/31.07.2020 
privind propunerea de aprobare a modi-
ficării Hotărârii Consiliului Județean Timiș 
nr.22/12.02.2020 privind utilizarea exce-
dentului bugetului judeţului Timiş în anul 
2020.

23. Hotărârea nr. 126/31.07.2020 pri-
vind aprobarea bugetului rectificat al Ju-
deţului Timiş pe anul 2020.

Hotărârile Consiliului 
Județean Timiș din iulie 2020

Clubul Fermierilor Români, 
parteneriat cu USAMVB Timișoara 
și Consiliul Județean Timiș

Războiul gunoiului 
Mesajul președintelui Călin Dobra
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Călin Ionel Dobra – preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş

În subordinea directă a preşedintelui 
Consiliului Judeţean Timiş:

• Administrator public: Andrei Călin 
Lucaci

• Compartimentul 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

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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Arheologii Muzeului Național al Ba-
natului, împreună cu specialiștii de la 
Direcția Județeană de Cultură, Muzeul 
de Istorie și Etnografie din Lugoj și Uni-
versitatea de Vest din Timișoara au des-
coperit două morminte de incinerație, 
unul cu trei vase, cel de-al doilea cu un 
vas, din perioada anului 1400 î.CH. Va-
sele au fost scoase la lumină pe sit-ul 
arheologic, reprezentat de tumulul numit 
Gramurada de la Jupani, satul Susani, 
comuna Traian Vuia din județul Timiș. 
Săpătura de anul acesta, din acea zonă, 
a început în 6 iulie și s-a încheiat în 31 
iulie. Descoperirile cele mai recente se 
adaugă celor din 2019, când a mai fost 
găsit un mormânt de incinerație cu patru 
vase. Informațiile obținute până acum de 
echipa de specialiști, prin datarea cu izo-

topul C14, arată că mormintele aparțin 
unei perioade în care Banatul era locuit 
de populații ce aparțineau de perioada 
târzie a Epocii Bronzului. Atât descope-
ririle de anul acesta cât și cele de anul 
trecut sunt analizate în această perioadă, 
procesul de restaurare a vaselor a înce-
put, urmând ca rezultatele să fie ulterior 
prezentate.

Echipa de specialiști care a efectu-
at săpăturile de la Susani este condusă 
de cercetătorul Dragoș Diaconescu, de 
la Muzeul Național al Banatului. Din ea 
mai fac parte arheologul Victor Bunoiu - 
Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, 
arheologul Răzvan Pinca – Muzeul de Is-
torie și Etnografie din Lugoj și conf. univ. 
dr. Dorel Micle – Universitatea de Vest 
din Timișoara.

Consiliul Județean Timiș a sprijinit 
financiar, în ultimii ani, cu sume impor-
tante cercetarea arheologică sistematică 
din zona Cornești - Iarcuri. Aici se fac, din 
2007, săpături într-o zonă ce are jumăta-
te din suprafața Timișoarei.

Specialiștii Muzeului Național al Ba-
natului, alături de arheologii parteneri din 
Berlin, au scos la lumină cea mai mare 
fortificație din Epoca Bronzului din lume 
și, firesc, unul dintre cele mai importante 
situri din România, care încă nu este cla-
sat. ”Acest lucru trebuie neapărat să se în-
tâmple, cu atât mai mult cu cât fortificația 
îndeplinește toate condițiile pentru a fi 
inclusă în lista monumentelor UNESCO”, 
spune Călin Dobra, președintele Consi-
liului Județean Timiș.

Administrația județeană a alocat 

500.000 de lei doar pentru săpături și 
peste 1 milion de lei pentru aparatura ne-
cesară arheologilor. În plus, alături de Pri-
măria Orțișoara, care a pus la dispoziție 
un teren, se lucrează la deschiderea unui 
punct muzeal la Cornești. Zona, una ex-
trem de frumoasă, are toate șansele să 
devină de interes pentru turiști, odată fi-
nalizată investiția de aici.

Cercetările realizate până în mo-
mentul de față au fost concentrate pe 
momentul genezei și dispariției acestei 
fortificații de epoca bronzului târziu (întin-
să pe o suprafață de peste 1700ha), con-
stantându-se că aparent valurile acesteia 
au fost construite simultan. O întrebare 
la care se dorește găsirea unui răspuns 
este „Cine au fost acești indivizi care la 
un moment dat încep să o construiască?” 

Pentru a afla răspunsul s-a început cer-
cetarea bronzului mijlociu de la Cornești. 
Așezarea fortificată aparținând bronzului 
mijlociu de la Cornet (1900-1600 î.Hr) 
este din punct de vedere planimetric și 

al investigațiilor geofizice similară cu cea 
de la Iarcuri, fiind descoperite și legături 
între ceramica de bronz mijlociu și cea 
de bronz târziu, scopul acestei cercetări 
fiind înțelegerea relației cronologice din-
tre cei care au locuit acest spațiu îna-
inte și cei care îl vor folosi pe perioada 
funcționalității fortificației uriașe.

Cercetarea din acest an este reali-
zată de specialiștii MNaB în parteneriat 
cu Muzeul Județean de Istorie și Artă de 
la Zalău, participând de asemenea și ar-
heologi de la Freie Universitat Berlin. În 

secțiunea deschisă se cercetează două 
complexe aparținând bronzului mijlociu 
pentru a se crea o relație cronologică pe 
bază de C14 din complexe cu o stratigra-
fie certă. Aceste complexe par a fi la o pri-
mă vedere locuințe similare cu cele des-
coperite în anii anteriori, însă s-ar putea 
totuși să reprezinte mai degrabă un ate-
lier datorită numărului mare de rămășițe 
de oase de animal, coarne, unelte speci-
fice folosite pentru prelucrarea acestora.

Se dorește includerea sitului de la 
Cornești – Iarcuri în patrimoniul Unesco, 
fortificația îndeplind toate criteriile pentru 
clasarea sa, ultimul punct de pe listă fiind 
existența unui punct muzeal/bază de cer-

cetare ale cărui demersuri de construcție 
sunt deja demarate. 

Cercetarea arheologică sistematică 
de la Cornești – Iarcuri a fost inițiată în 
anul 2007, de regretatul coleg dr. Alexan-
dru Szentmiklosi și dr. Bernhard Heeb, 
arheolog al Muzeului de Pre si Proto-is-
torie din Berlin, fiind sprijinită financiar de 
către Consiliul Județean Timiș, Deutsche 
Forschungsgemeinschaft și Statul Hes-
sen prin inițiativa Loewe. De-a lungul tim-
pului, Consiliul Județean Timiș a alocat 
peste 500.000 de lei acestor săpături.

Cea mai mare fortificație din 
epoca bronzului din lume

Morminte de incinerație descoperite de specialiștii 
din Timiș, pe situl arheologic de la Susani
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