
Consiliul Județean Timiș 
cumpără un computer tomograf 
performant la Spitalul Județean 
Timișoara. Valoarea acestuia 
este de 3,35 milioane de lei, 
bani obținuți în urma unei rectifi-
cări bugetare. Procurarea tomo-
grafului este deja o certitudine, 
recent fiind semnat contractul 
pentru achiziționarea sa prin 
procedura simplificată.

Aparatul va ajunge la 
Timișoara în următoarele zile 
și va funcționa în condiții spe-
ciale, în curtea unității sanitare. 
Fără discuție, tomograful va fi 
de real ajutor medicilor și, im-
plicit, pacienților în lupta împo-
triva Covid – 19, dar și un sprijin 
important mai ales după termi-
narea acestei crize, știut fiind 
faptul că astfel de aparate sunt 
extrem de rare în România, iar 
existența lor ușurează simțitor 

munca medicilor în activitatea 
de diagnosticare. Cu această 
investiție, Consiliul Județean 
Timiș se apropie de 30 de mi-

lioane de lei acordate dome-
niului medical din județ doar în 
primele cinci luni ale acestui an, 
o sumă extrem de importantă și 
de real folos pentru sănătatea 
timișenilor, dar și a altor pacienți 
care ajung la cea mai mare uni-
tate medicală din vestul țării.

Criza coronavirusului reprezintă o pro-
vocare extraordinară pentru județul nos-
tru și pentru întreaga Românie. Vorbim de 
o criză cu efecte dramatice din punct de 
vedere medical, social, economic. Până 
acum, a fost timpul sistemului de sănătate 
să ducă greul acestei crize. De aceea, am 
fost și continuăm să fim alături de medicii și 
cadrele medicale, care luptă zi de zi pentru 
a salva pacienții infectați și pentru a redu-
ce impactul bolii asupra comunităților din 
județul nostru. Am exprimat în mod repetat 
aprecierea pentru eforturile extraordinare 
ale profesioniștilor din sistemul nostru de 
sănătate și pentru rezultatele extraordinare 
din județul Timiș, care constituie un exem-
plu pentru toată România în combaterea 
COVID-19. 

Vreau însă să fim cu toții conștienți că 
aspectele medicale reprezintă doar o parte 
din această criză. Pe măsură ce lucrurile se 
stabilizează din punct de vedere medical, 
apare nevoia ca sistemul economic să re-
pornească motoarele. Iar acest moment se 
apropie rapid. După cum știți, a fost luată 
deja decizia încetării stării de urgență și în-

locuirea ei cu starea de alertă. Libertatea de 
mișcare a cetățenilor va spori, iar redeschi-
derea unor mici afaceri va fi posibilă. 

Avem deci semnale la nivel național (dar 
și la nivel european) că trebuie să începem 
foarte curând eforturile pentru revigorarea 
economiei. Misiunea noastră, în județul 

Timiș, ca și în toată țara, este să reluăm 
treptat activitățile economice, pe baza unui 
plan care să ne permită să revenim în cel 
mai scurt timp posibil la nivelul de producție 
anterior stării de urgență. Nu putem accepta 
ca județul nostru să intre într-o criză eco-
nomică prelungită, marcată de scăderi ale 
producției și vânzărilor, de șomaj pe termen 
lung, de închideri de firme. 

Datele statistice pe care le avem până 
acum sunt îngrijorătoare și ne arată că tre-
buie să acționăm rapid. Avem în județul 
Timiș, conform AJOFM, un număr de peste 
270 de mii de salariați în mediu privat din 
care aproximativ 50 de mii, deci aproape 
20%, sunt în șomaj tehnic din 15 martie. De 
asemenea, producția industrială în Timiș a 
fost afectată, ca să nu mai vorbim de afa-
cerile din domeniul HORECA (turism, ho-
teluri, restaurante). Toate aceste lucruri ne 
arată că situația economică e dificilă și că 
nu avem timp de pierdut. Relansarea tre-
buie să înceapă imediat după 15 mai, prin 
efortul comun al autorităților și al mediului 
de afaceri.  
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Veste extraordinară pentru sistemul me-
dical timișean: au fost semnate contractele cu 
cele șase spitale din Timiș, care beneficiază de 
finanțări nerambursabile din partea Consiliului 
Județean Timiș, prin Schema de minimis. În total, 
sunt trei milioane de lei, o sumă care vorbește de 
la sine despre importanța pe care administrația 
județeană o acordă domeniului sănătății. În cazul 
de față este vorba despre spitalele municipale din 
Timișoara și Lugoj și cele orășenești din Sânnico-
lau Mare, Jimbolia, Deta și Făget. De exemplu, 
prin acest program, un tomograf performant va 
ajunge la Spitalul Municipal din Timișoara, în va-
loare de peste 450.000 de lei, iar la unitatea sa-
nitară din Jimbolia, cu 500.000 de lei, se va cum-
păra un aparat Röntgen. Sunt aparate care vor 
contribui, cu siguranță, la creșterea calității actului 
medical, venind în sprijinul cadrelor medicale și 
al pacienților care se tratează la aceste unități 
sanitare. Schema de minimis este un program 
inițiat în premieră anul trecut și care și-a dovedit 
deja eficacitatea, pentru că oferă acces la apara-
tură medicală performantă tuturor cetățenilor din 
Timiș.

Finanțarea pentru spitalele din Timiș, prin 
acest program, se adaugă sumelor angajate deja 
în lupta împotriva noului coronavirus, adică peste 

12 milioane lei. De asemenea, dacă luăm în cal-
cul și planul de investiții de la Spitalul Județean 
Timișoara, ne apropiem de 30 de milioane aloca-
te sănătății în acest an.

”Schema de minimis, programul demarat în 
premieră de Consiliul Județean Timiș, este unul 
dintre proiectele de care sunt extrem de mândru. 
Mai ales atunci când văd cum unitățile sanitare 
din județ reușesc să cumpere aparatură perfor-
mantă, cu care oferă servicii medicale de calitate 
oamenilor”, a declarat Călin Dobra, președintele 
Consiliului Județean Timiș.

Tomograf de aproape 3,5 
milioane lei la Spitalul 
Județean Timișoara

Trei milioane de lei pentru 
șase spitale din Timiș 
Contracte semnate pentru achiziționarea de aparatură medicală performantă
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Călin Dobra, apel către partide, mediul privat și societatea 
civilă: Timișul să devină povestea de succes a ieșirii din criză!

Pentru a ne organiza cât 
mai bine, am decis crearea 
unui Grup de Inițiativă Econo-
mică Locală, în care voi implica 
experți în diverse domenii din 
județul Timiș. Rolul acestui Grup 
este să propună și să asiste la 
implementarea soluțiilor prin 
care să ieșim cât mai repede din 
criză, prin care statul (autoritățile 
locale și centrale) să ajute cât 
mai eficient mediul privat să-și 
revină, salariații să muncească 
și să producă la nivelul anterior 
actualei crize, iar instituțiile cu 
menire socială să-și realizeze 
cât mai bine misiunea în perioa-
da următoare. 

Pe baza eforturilor Grupului 
de Inițiativă Economică Loca-
lă și ale angajaților Consiliului 
Județean Timiș, am lansat un 
plan de revigorare a economi-
ei timișene, pe care l-am numit 
Programul OcroTim – pentru 
relansarea economiei locale și 
a domeniilor cu impact social. 
Acest Program vizează opt sec-
toare de activitate din județul 
nostru: agricultura, mediul de 
afaceri, sănătatea, infrastructu-
ra, asistența socială, turismul, 
cultura și mediul. 

Fermierii noștri au nevoie 
acum de sprijin pentru producție 
și desfacere, iar noi îi vom 
susține. Mediul de afaceri din 
județ, profund afectat de reduce-
rea activității economice, trebuie 
să repornească motoarele, iar 
autoritățile locale trebuie să fie 
alături de companiile timișene. 

Sănătatea publică trebu-
ie ocrotită în mod special în 
această perioadă, iar Consiliul 
Județean Timiș se va implica în 

mod substanțial în acest sens. 
Vom susține de asemenea și 
mai puternic investițiile în infra-
structură, în drumuri, în rețele de 
apă și canalizare. 

Vom veni cu măsuri concre-
te în domeniul asistenței sociale, 
pentru ca instituțiile de ocrotire 
socială și beneficiarii lor să se 
simtă mai protejați în perioa-
da următoare. În același timp, 
înțelegem foarte bine nevoia 
susținerii turismului și vom ajuta 
acest sector să-și revină cât mai 
repede. 

Vom oferi, de asemenea, 
soluții pentru activitatea cultu-
rală, care trebuie să-și recapete 
treptat rolul și să se reconecteze 
cu publicul timișean consumator 
de cultură. Și vom manifesta o 
grijă sporită față de mediul în-
conjurător, căutând să armoni-
zăm mai bine activitatea econo-
mico-socială cu exigențele de 
mediu. 

Prin Programul OcroTim, ne 
propunem ca Timișul să revină 
în scurt timp, din punct de vede-
re economic și social, la nivelul 
anterior lunii martie și să fie un 
exemplu la nivel național pentru 
depășirea rapidă a dificultăților 
economice și sociale. Suntem 
deschiși includerii în acest pro-
gram și a altor domenii și tipuri 
de activități, pentru că peste tot 
se simte nevoia unui sprijin. Ne-
cesitatea Programului OcroTim 
rezultă din faptul că relansarea 
economiei din Timiș nu poate 
sta doar pe umerii mediului de 
afaceri. Autoritățile centrale și 
locale și-au asumat măsurile de 
combatere a pandemiei și de 
protejare a cetățenilor, iar acum 
tot ele sunt datoare să precize-

ze liniile directoare ale relansării 
economice și să sprijine această 
relansare. Acum e momentul ca 
statul și mediul privat să-și dea 
mâna pentru interesul comun al 
locuitorilor județului. 

Un alt argument pentru 
Programul OcroTim pleacă 

de la premisa simplă că vom 
depăși mai repede criza dacă 
relansarea economiei va fi un 
proces ghidat, nu unul haotic. 
Autoritățile locale și centrale – 
Consiliul Județean Timiș, primă-
riile, Guvernul României – sunt 
chemate să ghideze relansarea 
prin punerea la dispoziție a fon-
durilor, prin oferirea de facilități 
pentru mediul de afaceri, prin sti-
mularea consumului, prin comu-
nicarea cu cetățenii și cu antre-
prenorii în vederea îmbunătățirii 
și simplificării cadrului legal. 

Vreau să subliniez aici că 
ne-am dori un sprijin consistent 
de la nivel central, dar – dacă 
e să fiu realist – nu trebuie să 
ne facem mari iluzii. Din mesa-
jele guvernanților n-am identi-
ficat nimic concret, care să ne 
dea speranțe pentru perioa-

da imediat următoare. Bunele 
intenții nu constituie o strategie; 
așteptăm alocări concrete de 
fonduri pentru județ și modifi-
cări legislative care să ajute în 
mod real salariații, companii-
le, administrațiile locale. Până 
atunci, trebuie să ne bazăm pe 
noi înșine – aici, în Timiș – și, 
de aceea e util Programul Ocro-
Tim.

Punerea în practică a aces-
tui program se va face în mod 
treptat, începând cu data înce-
tării stării de urgență și a reluării 

activității în economie și socie-
tate. Succesul său depinde de 
colaborarea dintre autoritățile lo-
cale și mediul privat, de sprijinul 
timișenilor, dar și de susținerea 
pe care județul nostru o va primi 
de la nivel central. 

În scurt timp, vom veni cu 
primele măsuri concrete, prin 
care ne vom adresa cu pre-
cădere micilor afaceri și zonei 
sociale, urmând să extindem 
aria de intervenție în săptămâ-
nile care vin. Țin să menționez 
aici că acest demers al nostru 
vine în continuarea deciziei pe 
care am luat-o anul trecut, când 
am înființat Consiliul Consul-
tativ Economic, împreună cu 
reprezentanții mediului de afa-
ceri din județ. Am fost, suntem 
și vom fi alături de firmele și de 
salariații din județul nostru. 

Apelul meu către timișeni, 
către manageri de întreprinderi, 
directori de instituții sociale, pri-
mari, organizații non-guverna-
mentale și partide este să mun-
cim împreună pentru ca Timișul 
să devină povestea de succes a 
ieșirii din criză. Fiecare timișean 
- ca bun cetățean, ca lider res-
ponsabil, ca participant activ 
la eforturile necesare - poate fi 
parte a acestui succes. Scopul 
meu, ca președinte al Consiliului 
Județean Timiș, este să mobili-
zez resursele extraordinare ale 
județului nostru ca să trecem cât 
mai repede și cu costuri cât mai 
mici peste dificultățile momen-
tului. Am încredere în Timiș, am 
încredere în dumneavoastră, 
timișenii!  

Călin Ionel Dobra, 
preşedintele Consiliului 

Judeţean Timiş

La Timișoara, mai exact pe 
stadionul CFR, a fost amenajat 
un spital militar de campanie, 
denumit Sistem modular me-
dical de izolare și tratament. 
Spitalul de campanie, ridicat de 
Ministerul Apărării Naționale, 
are unităţi de triaj, zone pentru 
radiologie, sterilizare, laborator 
şi decontaminare.  Noua struc-
tură creată va asigura tratament 
pentru cazurile ușoare și medii. 
Unitatea mobilă va avea și o ta-
bără de carantinare, cu o zonă 

de izolare și triaj pentru suspecții 
asimptomatici.

“Apreciez inițiativa ridicării 
unui spital militar de campanie 
la Timișoara, un sprijin real pen-
tru celelalte unități medicale, dar 
și pentru pacienți, în cazul în 

care numărul îmbolnăvirilor va 
continua să crească. Consiliul 
Județean Timiș își oferă ajutorul 
și pune la dispoziție generatorul 
de mare putere, de 450 KWA, 
achiziționat anul trecut pentru 
Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență Timiș, care poate asi-
gura energia electrică pentru 
funcţionarea zonei de carantină.

De altfel, vom contribui cu 
tot ce este nevoie, pentru că eu 
consider că este extrem de im-
portant ca toate autoritățile impli-
cate în lupta cu coronavirusul să 
aibă un singur scop: siguranța și 
sănătatea cetățenilor. Consiliul 
Județean  Timiș a alocat 200.000 
lei pentru operaționalizarea 
spitalului de campanie instalat 
în Timișoara” a declarat Călin 
Dobra, președintele Consiliului 
Județean Timiș. 

Sprijin important al CJT pentru 
spitalul militar de campanie 
200.000 de lei pentru ca unitatea să devină operațională
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Angajații Consiliului Județean Timiș au do-
nat pentru Maternitatea Bega, spital COVID de 
linia întâi. Aceștia au răspuns pozitiv inițiativei 
sindicatului format la nivelul instituției și au donat 
pentru sprijinirea maternității, unul dintre cele mai 
importante spitale în lupta cu noul coronavirus. 
S-au strâns, astfel, 10.000 lei, bani din care au 
fost achiziționate produse de strictă necesitate 
pentru Clinica de Obstetrică Ginecologie Bega 
din Timișoara, spital COVID de linia întâi, unde 
sunt tratați nou-născuții infectați cu noul coronavi-
rus, cât și proaspetele mămici care au contractat 
virusul. Cu banii donați s-a reușit achiziționarea 
de halate medicale - 100 bucăți, papuci UF - 150 
bucăți, dezinfectant pentru mâini, periuțe și pas-

te de dinți - 71 bucăți, pijamale bumbac - 150 
bucăți.

„Apreciez spiritul de solidaritate de care au 
dat dovadă. Orice ajutor pentru spitale este bi-
nevenit în acest moment. Dincolo de partea ma-
terială, este important ca medicii să știe că le 
suntem alături și cu toții contribuim la ușurarea 
eforturilor acestora în lupta cu epidemia”, spune 
președintele CJ Timiș, Călin Dobra.

La nivel instituțional, de la declanșarea epide-
miei, Consiliul Județean a alocat mai mult de 13 
milioane lei pentru spitale, în vederea achiziționării 
de aparatură medicală, a kiturilor de testare, a 
echipamentelor de protecție și a altor materiale și 
servicii necesare.

Consiliul Județean Timiș, 
angajat puternic în lupta împo-
triva noului coronavirus, a alo-
cat până acum peste 13 mili-
oane lei pentru echipamente și 
susținerea medicilor.

Cea mai consistentă finan-
țare merge către Spitalul Jude-
țean din Timișoara, pentru achi-
ziționarea de paturi de terapie 
intensivă și ventilatoare meca-
nice, necesare pentru salvarea 
celor aflați în stare critică din ca-
uza COVID-19. Iată cum se pre-
zintă situația detaliată a sumelor 
alocate de CJ Timiș în lupta cu 
pandemia secolului: 

- 4.500.000 lei Spitalului 
Județean din Timișoara, în ve-
derea cumpărării a 10 paturi de 
terapie intensivă și a 75 de ven-
tilatoare mecanice;

- 3.350.000 lei pentru un 
computer tomograf mobil la Spi-
talul Județean din Timișoara;

- 200.000 lei pentru dotarea 

Spitalului militar de campanie;
- 150.000 lei Spitalului 

Municipal din Lugoj, pentru 
achiziționarea de kituri de tes-
tare;

- 120.000 lei pentru caza-
rea medicilor și masa perso-
nalului medical de la Spitalul 
Județean Timișoara și Serviciul 
de Ambulanță Timiș;

- 100.000 lei pentru 
dezinfecția pe drumurile județene 
din interiorul localităților.

În total, de la începutul pan-
demiei și până în prezent, Con-
siliul Județean Timiș a investit 
peste 13 milioane de lei pentru 
sprijinirea sistemului de sănăta-
te.

“Mergem înainte! Prioritatea 
noastră pe termen scurt și mediu 
rămâne, în continuare, gestiona-
rea efectelor pandemiei și prote-
jarea sănătății oamenilor”, a de-
clarat Călin Dobra, președintele 
Consiliului Județean Timiș.

Donații ale angajaților 
CJT pentru 
Maternitatea Bega

Finanțare masivă de la Consiliul Județean Timiș 
împotriva COVID-19
Peste 13 milioane de lei pentru echipamente și sprijin medical



Eveniment Agendă CJTimiș4

Medicii Spitalului Județean din Timișoara au cinci noi colegi... virtuali. Cu ajutorul 
lor, personalul medical poate comunica video și text cu pacienții, reducând riscul de 
contaminare cu noul coronavirus.

Realizatorii proiectului „Infirmiera Virtuală” estimează că, în două luni, un singur 
aparat poate elimina până la 180 de contacte cu potențial de infectare a cadrelor 
medicale.

Pandemia care a lovit lumea ne-a re-
amintit că grija pentru familie și cei dragi 
nu are naționalitate. Și ne-a arătat, încă o 
dată, cât de importantă este solidaritatea, 
dintre oameni și dintre state.

Chiar și în aceste momente de cri-
ză, care au luat pe nepregătite întreaga 
lume, UE a demonstrat că este un spațiu 

al stabilității și al cooperării. Valorile pe 
care le promovează proiectul UE sunt 
mai actuale ca niciodată.

Aceasta este adevărata semnificație 
a zilei de astăzi. Asta înseamnă Uniunea 
Europeană!

La mulți ani, Europa! La mulți ani, 
cetățeni români europeni!

Solidaritate, stabilitate 
și cooperare
Mesajul președintelului Consiliului Județean Timiș de Ziua Europei

Colegi virtuali pentru 
cadrele medicale 
de la Spitalul Județean

Tablete pentru copiii 
din școlile speciale
O nouă rectificare bugetară, în valoare de peste cinci 
milioane de lei

Elevii școlilor speciale vor beneficia de tablete pentru cursurile online, utile nu 
doar acum, ci și în viitorul an școlar. Este firesc ca  sănătatea populaței să aibă prio-
ritate, astfel că admiistrația județeană a direcționat noi fonduri pentru limitarea efec-
telor pandemiei în Timiș. De aceea, o rectificare bugetară, în valoare totală de peste 
cinci milioane de lei, a fost votată  în ședința extraordinară de plen din 14 mai. Cele 
mai importante sume au fost distribuite astfel:

• 510.000 de lei pentru tablete și laptopuri pentru școlile speciale de învățământ 
și pentru achiziția de materiale de protecție;

• 200.000 lei ajung la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Banat, pentru 
achiziții de materiale și echipamente de protecție;

• 55.000 lei este suma cu care au fost suplimentate bugetele Bibliotecii Județene 
și ale celor trei muzee din subordinea Consiliului Județean Timiș, pentru achiziționarea 
de materiale de protecție;

• 237.000 lei pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Timiș, din care 220.000 pentru hrana angajaților care se află în izolare în centre și 
17.000 lei pentru închirierea a șapte containere echipate necesare izolării personalu-
lui la locul de muncă;

• 1.150.000 lei pentru căminele pentru persoane vârstnice din Jimbolia și Comloșu 
Mare. 

Se asfaltează 
în premieră un 
drum județean 
Aproape cinci milioane de lei pentru 
Sânmartinu Sârbesc - Sânmartinu Maghiar

Un drum județean, care nu a vă-
zut niciodată asfaltul, va fi transformat 
în mod radical. Pe o porțiune de mai 
bine de cinci kilometri, între Sânmartinu 
Sârbesc și Sânmartinu Maghiar, pe DJ 
593A, se toarnă un covor asfaltic, mult 
așteptat de comunitatea de aici. Depla-
sarea între localități va fi mai rapidă și 

mai sigură.
Valoarea lucrărilor este de aproape 

cinci milioane de lei, iar cea mai mare 
parte din sumă vine prin PNDL.

Șoseaua se continuă spre Uivar 
și, mai departe, se leagă de Drumul 
Național 59B. Șantierul va fi închis cel 
mai târziu în luna iulie.
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Întreținerea drumului 
Crivina-Criciova

Lucrările de infrastructură rutieră nu pot fi neglijate, chiar dacă situația crizei epi-
demiologice pare să constituie preocuparea centrală a acestor momente. Un fapt îm-
bucurător este că un drum județean a fost refăcut: ”Am fost astăzi pe DJ 572, pentru 
că am vrut să verific lucrările de întreținere și reparații, care se fac pe o porțiune de 6 
kilometri - între Hitiaș și Topolovățu Mare.

Vorbim despre un tronson pe care acum se toarnă un covor asfaltic nou și care 
este foarte important, pentru că se intersectează cu A1. O șosea de real ajutor chiar și 
pentru cărășeni, cărora le scurtează drumul spre șoseaua de mare viteză”, a declarat 
președintele Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra, după ce a inspectat obiectivul.

Lucrările executate aici au o valoare de peste trei milioane de lei.

Noi echipamente pentru 
testarea COVID-19
La Spitalul Județean din Timișoara

Două noi linii de echipamente au ajuns la Spitalul Județean din Timișoara, mai 
exact, la laboratorul din cadrul celei mai mari unități medicale din vestul țării. O parte 
a acestora este achiziționată prin intermediul Ministerului Sănătății, cu sprijinul Con-
siliului Județean Timiș, iar cealaltă provine de la Direcția Sanitară Veterinară Timiș. 
Astfel, cu sprijinul CJ Timiș, s-a reușit la Spitalul Județean din Timișoara amenajarea 
unui spațiu adecvat, cu circuitele necesare (întrucât aceste probe sunt infecțioase) în 

cadrul laboratorului de analize. De asemenea, s-a încheiat un parteneriat cu Direcția 
Sanitară Veterinară Timiș, prin care s-a achiziționat o linie  automată de extrase și 
amplificare pentru teste COVID-19, astfel încât capacitatea maximală de testare a 
ajuns la 500 de teste pe zi, în cazul în care va exista cerere și vor fi reactivi. Așadar, 
persoanele suspecte de coronavirus vor putea fi testate la laboratorul Spitalului 
Județean din Timișoara.

Atenție deosebită pentru 
școlile speciale din 
subordinea CJ Timiș Drum județean spre A1, la 

Topolovățu Mare, refăcut

Lupta împotriva pandemiei de coronavirus nu putea să ocolească nici învățământul 
special, unde lucrurile trebuie tratate cu o deosebită atenție. Așa că măsurile nu au 
întârziat să apară: angajații școlilor speciale primesc materiale de protecție: 200 de 
măști și 200 de perechi de mănuși vor fi repartizate fiecărei unități de învățământ, iar 
valoarea totală a acestora este de peste 8.000 de lei.

Ca o măsură suplimentară, școlile au fost recent dezinfectate. Lucrările au fost 
făcute de Direcția de Prestări Servicii, din cadrul Consiliului Județean Timiș.

“De la începutul crizei epidemiologice, ne-am implicat total și am sprijinit, fără 
excepție, cu echipamente de protecție sau aparatură medicală, toate forțele din linia 
întâi. Nu am omis nici instituțiile subordonate Consiliului Județean Timiș sau, în cazul 
de față, pe cei care au grijă de copiii minunați din școlile speciale. Când e vorba de 
sănătate, nu negociem! Acționăm și tratăm cu maximă seriozitate, mai ales că vorbim 
despre copii”, a declarat Călin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș. 

Criza din domeniul medical va trece, iar județul Timiș va avea nevoie de drumuri 
bune, astfel încât activitatea socio-economică să poată fi reluată în cele mai bune 
condiții. Lucrări de întreținere la drumul județean Crivina – Criciova, demarate recent, 
ne arată că există  o preocupare reală în acest sens și că viața trebuie să-și continue 
cursul firesc.
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Sacrificii pentru copiii 
și adulții cu dizabilități
Președintele CJ Timiș mulțumește angajaților DGASPC, 
care au stat izolați la locul de muncă

Hotărârile CJT 
din aprilie 2020

1. Hotărârea nr.57/03.04.2020 privind aprobarea bugetului rectificat al Judeţului 
Timiş pe anul 2020.

2. Hotărârea nr.58/03.04.2020 privind aprobarea achiziționării unor servicii hoteli-
ere destinate repausului între ture sau gărzi personalului medical și auxiliar din cadrul 
Spitalului Clinic de Urgență “Pius Brânzeu” Timișoara, în vederea prevenirii răspândi-
rii virusului COVID-19, pe perioada stării de urgență.

3. Hotărârea nr.59/29.04.2020 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor 
bunuri mobile, din domeniul privat al Județului Timiș, către Inspectoratul Teritorial al 
Poliției de Frontieră Timișoara.

4. Hotărârea nr.60/29.04.2020 privind aprobarea modificării și completării Hotă-
rârii Consiliului Județean Timiș nr. 44/25.03.2020 privind aprobarea dării în folosință 
gratuită a unor spații aflate în domeniul public al Judeţului Timiş.

5. Hotărârea nr.61/29.04.2020 privind aprobarea neexercitării dreptului de pre-
emţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu 
altă destinaţie decât cea de locuinţa.

6. Hotărârea nr.62/29.04.2020 privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei 
anuale către Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Timișoara” pentru anul 2020.

7. Hotărârea nr.63/29.04.2020 privind aprobarea plății cotizației pe anul 2020 
pentru Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România.

8. Hotărârea nr.64/29.04.2020 privind aprobarea plății cotizației pe anul 2020 
pentru Adunarea Regiunilor Europene (ARE).

9. Hotărârea nr.65/29.04.2020 privind aprobarea implementării proiectului și alo-
carea în buget a sumelor necesare proiectului „Implementarea cadrului instituțional 
de dezvoltare strategică la nivelul Județului Timiș”, cod SMIS 135760.

10. Hotărârea nr.66/29.04.2020 privind aprobarea finanţării proiectelor spitalelor 
publice locale aflate în subordinea autorităților publice locale din județul Timiș în ca-
drul schemei de minimis pe anul 2020.

11. Hotărârea nr.67/29.04.2020 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii 
de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al judeţului Timiş la 
31.03.2020.

12. Hotărârea nr.68/29.04.2020 privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile 
din domeniul public al Comunei Giarmata în domeniul public al Județului Timiș și de-
clararea acestora ca fiind bunuri de interes public județean.

13. Hotărârea nr.69/29.04.2020 privind aprobarea bugetului rectificat al Judeţului 
Timiş pe anul 2020.

Recunoștință profundă 
pentru veteranii noștri
Mesajul președintelui Consiliului Județean Timiș

”În 2020, scriem o nouă pagină de is-
torie. Ne dăm seama că războaiele sunt 
de multe feluri şi că eroii pot purta halate 
albe şi măşti în lupta pentru supravieţu-
ire.

Astăzi, însă, ne oprim pentru a-i 
omagia pe eroii Armatei Române, care 
au luptat pentru ţară, în Războiul de 
Independență și în cele două conflagrații 
mondiale. Sunt veteranii care merită recu-
noştinţa noastră profundă și cărora vreau 
să le transmit toată aprecierea şi respec-
tul meu. Sunt convins că devotamentul şi 
dragostea pentru patrie reprezintă acum 
exemple de urmat pentru cei aflaţi în pri-
ma linie în lupta împotriva virusului!

La mulţi ani și multă sănătate vă do-
resc!”

În conformitate cu prevederile 
Ordonanței Militare (OM) nr. 8/2020, 
Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului (DGASPC) a insti-
tuit măsura izolării preventive la locul de 
muncă, pe perioade ciclice de câte 14 

zile, pentru personalul angajat al tuturor 
structurilor rezidențiale. Astfel, salariații 
au fost împărțiți în două serii, astfel încât 
să poată fi asigurată atât continuitatea, 
cât și calitatea actului social. Pe parcur-
sul perioadei de izolare, angajații au fost 
cazați în centrul în care își desfășoară 
activitatea, având un program de lucru 
de 12 ore, urmate de tot atâtea ore de 
repaus. După această perioadă, a urmat 
o alta, similară, de izolare la domiciliu, 
anunţă conducerea DGASPC. În progra-
marea turelor de serviciu se va ține cont 
de planificările inițiale, pentru ca supra-
veghetorii, infirmierele sau alte categorii 
să fie repartizați conform programului 
normal de lucru. Pentru perioada de izo-
lare la serviciu, angajații au beneficiat de 
toate sporurile care se acordă în cadrul 
serviciului social în care își desfășoară 
activitatea, raportat la noile condiții de 
muncă.

Impresionat de sacrificiile făcute de 
acești angajați, printre care se numără și 
cei din structura timișeană, Călin Dobra, 
președintele Consiliului Județean Timiș, 

a transmis un mesaj de apreciere a efor-
turilor depuse: “Vă mulțumesc vouă, ce-
lor aproape 400 de oameni, angajați ai 
Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Timiș, la finalul ce-
lor 14 zile în care ați stat, clipă de clipă, 
alături de copiii și adulții cu dizabilități. 
Nu i-ați lăsat singuri, iar sprijinul vostru e 
sănătate și liniște pentru ei. Acesta este 

profesionalismul de care voi ați dat din 
plin dovadă. Acum, vă așteaptă familiile 
voastre! Vă mulțumesc și vouă, a doua 
tură de protectori ai celor aflați în nevo-
ie, care îi înlocuiți pe colegii voștri. Încă 
o ”armată” de 400 de oameni. Nu e ușor, 

nici să stai departe de cei dragi, nici să 
lucrezi fără întrerupere. Efortul vostru e 
de apreciat.

Respect! Mă înclin! Aveți toată 
susținerea noastră. Noi ne angajăm să 
asigurăm testarea tuturor angajaților 
DGASPC care asigură permanența în 
centre!

Sănătate tuturor!”
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Publicaţie realizată de Direcţia Control Intern Managerial, Comunicare 
şi Relaţii Interinstituţionale a Consiliului Judeţean Timiş.
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Călin Ionel Dobra – preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş

În subordinea directă a preşedintelui 
Consiliului Judeţean Timiş:

• Administrator public: Andrei 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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Fonduri europene pentru finalizarea 
reabilitării Castelului Huniade
Președintele CJ Timiș speră să obțină peste cinci milioane de euro

Consiliul Județean Timiș va accesa fonduri europene pentru 
finalizarea reabilitării Castelului Huniade din Timișoara, cea mai 
veche clădire din Timișoara. Președintele CJ Timiș, Călin Dobra, 
speră să obțină peste cinci milioane de euro, dar așteaptă ca In-
stitutul Național de Patrimoniu să evalueze oferta depusă de CJT. 
“Următorul ciclu de finanțare ne va da posibilitatea să obținem fon-
duri europene pentru modernizarea clădirilor de patrimoniu cultural, 
fonduri ce depășesc cinci milioane de euro, cum era inițial, ceea ce 
ne dă încrederea că putem identifica finanțare pentru Castelul Hu-
niade. În momentul în care Institutul Național de Patrimoniu ne va 
înainta documentația când se va deschide Axa de finanțare pe pa-
trimoniu cultural vom avea deja realizată documentația și vom de-
pune cererea de finanțare pentru execuția în masă la consolidarea 
rămasă la castel și deschiderea lui spre public”, spune Călin Dobra. 
Practic, anul acesta ar urma să avem documentația și conceptul re-
staurării, respectiv al redării în funcțiune a Castelului Huniade, pus 
la dispoziție de Institutul Național de Patrimoniu. 

Castelul Huniade este socotit drept cea mai veche clădire din 
Timișoara aflată încă în picioare. A fost construit între 1308 și 1315, 
în vremea lui Carol Robert de Anjou și reconstruit în timpul lui Iancu 
de Hunedoara, între 1443 și 1447. Castelul medieval a fost distrus 
în asediul Timișoarei din 1849 și refăcut în forma sa actuală în 1856. 
Castelul Huniade, care adăpostește Muzeul Banatului, este închis 
de mai bine de 10 ani, în vederea reabilitării.

Centrul de Cultură și Artă al Județului 
Timiș a organizat, în perioada 27 martie – 
5 mai, concursul online de artă și cultură 
tradițională “Din casa bănățeanului”.

Din cauza pandemiei Covid 19 și a 
condițiilor impuse de autorități privind 
distanțarea fizică, concursul a avut drept 
scop păstrarea și valorificarea culturii 
tradiționale, creând un model de implica-
re socială prin scoaterea la iveală, chiar 
și de la distanță, a ceea ce gospodarul 
are în casa sa tradițională.

“Numai prin noi înşine, oricât de pu-
ternică ne-ar fi individualitatea, n-am 
putea ajunge la o formulă sufletească 
întreagă. În fiecare din noi sunt repre-
zentaţi nu numai factorii actualităţii, ci toţi 
aceia care în decursul timpurilor au încru-
cişat destinul omenesc. Întreaga noastră 
alcătuire sufletească poartă pecetea so-
cietăţii şi culturii în cadrul cărora ne-am 
format. Acumulările trecutului, febrilitatea 
clipei de faţă şi aşteptările viitorului, toa-
te acestea alcătuiesc în sufletul nostru o 
mare solidaritate de valori”, spunea Dimi-
trie Gusti

S-au abordat următoarele subiecte: 
“ladă de zestre”, “bufle pe varză”, “trăgu-
lă”, “ceapsă”, recitări în grai bănățean și 
secțiunea “diverse” din colecțiile private 
ale participanților, timp de cinci săptă-
mâni. Juriul concursului a fost alcătuit din 
Simona Donici, Alina Mafa și Remus Vă-
lungan. Iată și numele câștigătorilor:
Premiul I
Molnar Geza, Otelec, jud. Timiș;
Virgil Popa, Timișoara, jud. Timiș;
Szigeti Ioana, Alioș, jud. Timiș;
Premiul II
Ursulescu Alexandru, Margina, jud. 
Timiș;
Rădmăneștean Delia, Seceani, jud. 
Timiș;
Aurica Rusu, jud. Timiș;
Biliuz Andrei Gabriel, Liebling, jud. Timiș;
Premiul III
Denis Chira, Timișoara, Jud. Timiș;
Oneț Iasmina Alisia, Margina, jud. Timiș;

Stănilă Alesia Elena, Margina, jud. Timiș;
Anorica Nora, jud. Timiș.

Premiul Special al Juriului pentru 
promovarea dialectului bănățean Doru 
David, Jamu Mare, jud. Timiș, precum și 
invitația de a participa într-un spectacol 
când situația o va permite.

Premiul I constă în Acces VIP la unul 
dintre spectacolele organizate de Centrul 
de Cultură și Artă al Județului Timiș, pre-
cum și un reportaj pe pagina Facebook a 
Centrului de Cultură și Artă al Județului 
Timiș.

Premiul II constă în Acces VIP la unul 
dintre spectacolele Centrului de Cultură 
și Artă al Județului Timiș, atunci când 
situația o va permite, precum și acces în 
culisele spectacolului.

Premiul III constă în Acces VIP la 
unul unul dintre spectacolele Centrului de 
Cultură și Artă al Județului Timiș, atunci 
când situația o va permite.

Toți participanții vor primi o diplomă 
de participare.

Cu toții merită felicitările noastre și îi 
invităm să fie alături de cultura tradițională 
și de acum înainte.

Stăm în continuare acasă și venim 
noi cu tradițiile.

Redeschiderea instituțiilor de cultu-
ră obligă autoritățile județene să ia mă-
suri suplimentare de siguranță pentru 
angajați și pentru vizitatori. “Sănătatea 
nu o negociem! După o întâlnire avută 
cu managerii muzeelor din subordinea 
Consiliului Județean Timiș, am alocat 
bani pentru cumpărarea de dezinfectanți 
și termometre în fiecare instituție. Cu 
sprijinul ISU Timiș vom distribui echi-
pamente de protecție la Muzeul de Artă 
din Timișoara, Muzeul Național al Ba-
natului și la Muzeul Satului. Masca ră-
mâne obligatorie pentru toată lumea. 
Fără excepție! La fel și distanța între 
vizitatori, de minimum doi metri, sau nu-
mărul maxim de persoane acceptat în 
sălile expoziționale, de doi-trei oameni, 
iar grupurile trebuie atent gestionate. 
Sunt însă convins că o vizită la muzee 

va rămâne, chiar și în starea de alertă, o 
plăcere, iar lumea va da, în continuare, 
dovadă de responsabilitate”, a declarat 
Călin Dobra, președintele Consiliului 
Județean Timiș. 

În acest context, Victor Neumann, 
directorul Muzeului de Artă Timișoara, a 
arătat că, în perioada în care instituţia a 
fost închisă publicului din cauza pande-
miei, erau programate vernisaje pe care 
a fost nevoit să le anuleze. “Am avut un 
program bine conturat pe toată durata 
acestui an, Muzeul de Artă pregătind ex-
poziţii şi evenimente dedicate Timişoarei 
2021 Capitală Europeană a Culturii. În 
martie aveam programată o expoziție de 

artă digitală a lui Paul Salzberger, un ex-
celent artist israelian de origine română. 
De asemenea, trebuia să fim în faza de 
finalizare a expoziției de artă europeană 
a Galeriei Academiei Sârbe din Novi Sad. 
În luna mai a fiecărui an eram implicați 
în cunoscutul eveniment Noaptea Euro-
peană a Muzeelor. Vom face în aşa fel 
încât unele expoziţii şi evenimente să fie 
posibile cu o lună sau două întârziere. 
Ceva mai dificil va fi cu organizarea ver-
nisajelor. În timp însă, după ce publicul 
se va acomoda cu noile reguli de prote-
jare a sănătăţii, cred că vor fi şi vernisa-
je”, a explicat Victor Neumann.

El a menţionat că, deşi există o întâr-
ziere motivată de pandemie, muzeul va 
face tot posibilul să deschidă Expoziţia 
de Artă Europeană din colecţiile Acade-
miei din Novi Sad.

“Va fi o expoziţie de excepţie, un 
eveniment cultural şi diplomatic de înalt 
nivel. De asemenea, sper ca la 1 august 
să fie posibil de vizitat o nouă expoziţie 
permanentă, aceea care va prezenta arta 
Grupului Sigma, contribuţia Timişoarei la 
arta contemporană naţională şi europea-
nă”, a adăugat directorul muzeului. Potri-
vit acestuia, muzeele reprezintă instituţii-
cheie, conservând şi promovând valorile 
patrimoniului naţional şi universal. “Nu 
este o întâmplare prioritatea care li se 
acordă în multe state ale lumii. Îmi do-
resc ca politicile, şcolile, concetăţenii 
noştri români să procedeze la fel”, a mai 
arătat Victor Neumann.

Muzeele, redeschise 
în siguranță

Câștigătorii concursului 
online “Din casa 
bănățeanului”
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