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Dragi timișeni,
Pandemia Covid - 19 con-

tinuă să rămână subiectul cen-
tral al acestor zile, gestionarea 
ei fiind în prim-planul atenției 
autorităților implicate, sub di-
verse aspecte, în combaterea 
acestei maladii care a cuprins 
întreaga planetă. Dincolo însă 
de abordările diferite prin care 
se încearcă limitarea răspândi-
rii virusului și revenirea cât mai 
grabnică la normalitatea mult-
așteptată, nu putem rămâne pri-
zonierii unui mod de trai incert și 
îngrijorător, cu neliniști și temeri 
care să se întindă la nesfârșit. 
Viața trebuie să meargă îna-
inte, chiar și în aceste condiții, 
iar noi, autoritățile județului, să 
ne respectăm obligațiile față de 
comunitate, astfel încât oamenii 
să poată spune că o duc mai 
bine. De aceea, trebuie să igno-
răm mizele mărunte și fără be-
neficii majore asupra județului, 
concentrându-ne pe proiectele 
strategice, de anvergură, care 
aduc o dezvoltare puternică, 
chiar dacă efectele nu se simt în 

cel mai scurt timp. Conectarea 
localităților din Timiș la rețeaua 
de transport a gazelor naturale 
este un astfel de proiect major, 
unul asumat încă din Programul 
de Guvernare Locală, prin care 
dorim să avem un județ euro-
pean. Până acum, din păcate, 
s-a cam „ars gazul de pomană” 
și România se află în coada 
clasamentului european, având 
doar una din trei gospodării co-
nectate la rețeaua de distribuție 

a gazelor naturale. Este clar că 
acest raport nu ne onorează și 
tocmai în această idee, alături 
de colegii din instituție, lucrăm 
la un parteneriat între Consiliul 
Județean Timiș și Transgaz, 
prin care să sprijinim racorda-
rea localităților la rețelele de 
distribuție a gazelor naturale. 
„Confort termic la cele mai bune 
prețuri”, acesta este scopul 
pe care îl urmărim, astfel încât 
timișenii să se bucure de o astfel 

de facilitate cu implicații majore 
în creșterea nivelui de trai. Pen-
tru realizarea acestui obiectiv, 
vom revitaliza cele cinci asociații 
de dezvoltare intercomunitară 
(ADI Gaz) și le vom sprijini să 
acceseze și să implementeze 
astfel de proiecte care sporesc 
eficiența energetică. Pentru ur-
mătoarele luni, ne propunem să 
demarăm toate procedurile ne-
cesare conectării zonelor Deta 
și Sânnicolau Mare, urmând 
ca apoi să vină rândul Făgetu-
lui. Avem avantajul că Timișul 
beneficiază și de prezența con-
ductei BRUA, care poate dina-
miza conectarea localităților la 
sistemul de transport național al 
gazelor naturale, creând astfel 
perspectiva exploatării gazelor 
din Marea Neagră, astfel încât 
comunitățile să aibă un avan-
taj în plus. În acest mod, adu-
când gazul la porțile oamenilor, 
aducem și satele timișene mai 
aproape de oraș!

Alin Nica,
Președintele Consiliului 

Județean Timiș

Aducem satele timișene mai 
aproape de oraș

Centru medical de interes regional la Lovrin
Este în lucru documentația pentru licitarea studiului de fezabilitate

Cel mai mare centru de recuperare 
medicală din zona de sud-vest a țării se 
va construi în comuna Lovrin. Construcția 
va fi destul de impresionantă, iar când 
obiectivul va fi dat în funcțiune, vor fi an-
gajate aproximativ 300 de persoane, care 
vor asigura serviciile necesare. Acest 
centru va funcționa ca o secție a Spitalului 
Județean de Urgență Timișoara, unitate 
care s-a ocupat de respectarea parame-
trilor tehnico-medicali. Beneficiarii cen-
trului vor fi pacienți din întrega zonă de 
sud-vest a țării, estimându-se că numărul 
mediu al acestora va fi de 11.000 pe an, în 

timp ce alte câteva zeci de mii vor putea fi 
tratați în ambulatoriu. Centrul se va adre-
sa persoanelor cu afecțiuni ortopedice, re-
umatologice, inflamatorii și degenerative, 
precum și celor cu patologie asociată car-
diologică, neurologică, vasculară sau care 
au suferit intervenții neurochirurgicale sau 
traumă și pentru care este nevoie de re-
cuperare medicală. Investiția va pune în 
valoare apele geotermale din Lovrin, fiind 
binecunoscute calitățile acestora. Obiecti-
vul din Lovrin va fi dotat cu echipamente 
și aparatură de ultimă generație, care vor 
permite realizarea unor procedure cât mai 

complexe. Pe lângă saloanele cu două și 
trei paturi, vor exista săli de electroterapie, 
de mesaj, pentru terapie cu unde scurte, 
magnetoterapie, terapie cu băi galvanice 
și kinetoterapie, un spațiu pentru analiza 
mersului, grupuri sanitare, cabinete pen-
tru medici și pentru asistente. De aseme-
nea, vor fi amenajate și spații de cazare, 
având în vedere că sunt așteptați pacienți 
din diferite zone ale țării, unele chiar foarte 
îndepărtate. În prezent, în România, cen-
tre medicale asemănătoare există doar la 
Cluj-Napoca și Iași, ceea ce va face ca 

secția de la Lovrin să fie una extrem de 
tentantă.

Procedurile avansează și se lucrează 
la documentația necesară licitării studiu-
lui de fezabilitate. Președintele Consiliului 
Județean Timiș, Alin Nica, s-a deplasat, 
recent, la Lovrin, pentru a discuta cu pri-
marul Marius Vasile Graur despre acest 
proiect derulat de Consiliu în comună, 
subliniind interesul administrativ existent 
la nivelul Consiliului Județean Timiș pen-
tru ca Lovrinul să beneficieze de această 
investiție. 
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„Undă verde” 
pentru bazinul de 
înot de la Jimbolia

Sprijin pentru 
comunitățile locale
Cofinanțare printr-un fond județean de investiții

Aquapark la Sânnicolau Mare
Timișenii s-ar putea bucura de un aquapark chiar aici în județ. Un astfel de proiect 

îndrăzneț este în atenția autorităților din Sânnicolau Mare și deja au fost realizate 
anumite demersuri pentru concretizarea acestuia. Potențialul orașului, motor socio-
economic pentru nord-vestul județului, cu firme puternice în zonă, poate fi stimulat de 
Consiliul Județean Timiș prin asocierea în cadrul unor proiecte de anvergură, precum 
construirea unui aquapark de mari dimensiuni, investiție ce ar da un imbold important 
întregii zone.

Subiectul a fost abordat de președintele CJT, Alin Nica, în cadrul unei întâlniri 
de lucru cu primarul orașului, Dănuț Groza. La nivelul administrației județene există 
deschidere pentru identificarea unei modalități legale de asociere în acest caz, iar Alin 
Nica a propus includerea unor asemenea investiții în cadrul strategiei de dezvoltare a 
celor de la ADR Vest, pentru a se înlesni accesarea de fonduri europene.

Este deja în lucru una dintre cele mai 
mari investiții ale Consiliului Județean 
Timiș, de care va beneficia întreaga 
zonă de vest a județului. Este vorba des-
pre bazinul de înot pe care instituția îl 
construiește în Jimbolia. Contractul de 

proiectare și execuție a fost deja semnat, 
asocierea de firme care a câștigat licitația 
publică având la dispoziție 18 luni pentru 
a duce lucrarea la bun sfârșit. Într-o pri-
mă etapă, timp de șase luni, se va lucra 
la proiectul tehnic, urmând ca utilajele să 
intre pe șantier la finalizare acestuia.

Valoarea contractului se ridică la 
puțin peste 9.000.000 lei + TVA. Dacă 

inițial obiectivul era programat a fi finanțat 
exclusiv din bugetul județului, instituția, 
prin președintele Alin Nica și senatorul 
de Timiș Alina Gorghiu, a reușit să obțină 
recent suma necesară investiției prin bu-
getul de stat, urmând ca CJ să acopere 
doar costurile cu TVA. S-a reușit, astfel, 
degrevarea bugetului județului de o chel-

tuială majoră. Timișul beneficiază de o 
deschidere importantă la București față 
de proiectele existente, fapt ce permite 
diversificarea portofoliului de lucrări în 
infrastructură.  Este o investiție gândită 
pentru întreaga zonă de vest a județului 

și va fi deschisă atât elevilor, cât și celor 
care doresc să se antreneze sau să prac-
tice înotul ca stil de viață sănătos.

Bazinul va avea o suprafață utilă de 
1.482 mp, fiind prevăzute toate dotările 
necesare, vestiare, dușuri, grupuri sa-
nitare, cameră de filtrare, pompare și 
clorinare, cât și spații administrative. Ca-
pacitatea acestuia va fi de 65 de persoa-

ne, ceea ce permite utilizarea simultană 
de către două clase de elevi, împreună 
cu profesorii lor. Estimativ, durata de 
funcționare va fi de peste 50 de ani.

Proiectarea și execuția va fi realizată 
de SC JDA CONSULT, în calitate de lider, 
avându-i ca asociați pe cei de la VAST 
INKOMEN și CIV GROUP.

La nivelul Consiliului Județean Timiș 
se dorește operaționalizarea unui Fond 
Județean de Investiții, un mecanism care 
să ofere cofinanțare, dar și suport pentru 
entitățile locale, în vederea scrierii și acce-
sării de proiecte cu finanțare europeană. 
Astfel, accesarea de fonduri europene va 
putea fi impulsionată la nivelul Timișului 
prin operaționalizarea acestui fond, prin 
care se va oferi cofinanțare, precum și su-
port în scrierea, accesarea și implemen-
tarea proiectelor cu finanțare europeană. 

Instrumentul în discuție reprezintă o parte 
importantă a programului pe care noua 
conducere îl dorește implementat la nivelul 
județului. De exemplu, unele proiecte de-
rulate de primării, deși sunt finanțate prin 
fonduri naționale sau europene, necesită 
și o contribuție financiară care epuizează 
sursele din bugetul local pentru investiții. 
Aici poate interveni Consiliul Județean 
Timiș, care să-și asume cofinanțarea pro-
iectelor europene, astfel încât să se păs-
treze ritmul actual de dezvoltare.
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- Prin ce se distinge orașul Făget 
în peisajul localităților timișene?

- Datorită aşezării sale la întretăierea 
drumurilor comerciale ce făceau legătura 
cu Valea Mureşului şi zona Pădurenilor, 
la granița dintre Banat și Ardeal, Făgetul 
devine, de-a lungul vremii, un important 
centru administrativ, economic şi cultural, 
dar și locul unor frământări politice sau 
de trecere spre și dinspre Apus a unor 
personalități care au schimbat istoria. În 
epoca modernă, se constată nu numai o 
creştere demografică, dar şi o modificare 
a structurii etnice, drept pentru care se 
vor constitui cartiere distincte în Făget: 
partea românească, partea germană şi 
partea maghiară. În ciuda unor diver-
genţe inevitabile, făgeţenii, indiferent de 
etnie, se vor influenţa pozitiv în mod reci-
proc, reuşind să devină un model multiet-
nic şi intercultural. Peste ani, Făgetul va 
deveni și un loc al ecumenismului, unde 
locuitori de confesiuni diferite participă cu 
evlavie la manifestările religioase organi-
zate de cele nouă biserici din localitate. 
După 1990, s-au reînfiinţat instituţii re-
prezentative: liceu, judecătorie, notariat, 
circumscripţie financiară, filiale de bănci. 
Localitatea noastră a crescut constant ca 
importanță, iar ridicarea la rang de oraş, 
la 15 iulie 1994, a creat noi premise favo-
rabile evoluției.

- Ce presupune administrarea 
unui oraș cu foarte multe localități 
aparținătoare, așa cum este Făgetul?

- Bineînțeles, există avantaje și dez-
avantaje ale faptului că Făgetul a fost 
transformat în oraș. Însă, dacă e să com-
parăm plusurile și minusurile, nu încape 
îndoială că balanța înclină către plusuri, 
iar aici aș putea enumara posibilitatea de 

a avea spital, judecătorie, circumscripție 
financiară etc. De asemenea, orașul nos-
tru își continuă rolul tradițional de lider în 
Țara Făgetului, fiind și un pol economic, 

ceea ce generează locuri de muncă și, 
automat, creșterea calității vietii. La capi-
tolul dezavantaje, aș putea face referire 
doar la faptul că am avut acces limitat la 
anumite fonduri europene pentru infra-
structură, deoarece acestea au fost des-
tinate în special localităților din mediul 
rural, însă vreau să îi asigur pe cetățeni 
de faptul că ne străduim, în continuare, 
să găsim surse alternative de finanțare 
pentru a putea aduce și cele nouă sate 
aparținătoare la standarde de oraș.

Mai puțin cunoscut este că orașul Fă-
get se întinde pe o suprafață foarte mare. 
De exemplu, între localitățile Bunea Mare 
și Jupânești sunt 35 de kilometri, ceea ce 
plasează Făgetul în topul celor mai întin-

se orașe din țară. Acest lucru, chiar dacă 
sună interesant, este un mare dezavan-
taj pentru administrația publică locală, din 
mai multe puncte de vedere.

- Care au fost cele mai importante 
proiecte din ultimii ani și cum și-au pus 
ele amprenta în viața comunității?

- Toate proiectele pe care le-am im-
plementat în anii precedenți au fost re-
alizate împreună cu comunitatea locală 
și ele au vizat bunăstarea și creșterea 
calității vieții nu numai pentru concetățenii 
noștri, ci și a oamenilor din întreaga zonă 
a Făgetului. Dintre realizările noastre, aș 
aminti următoarele: reabilitarea centrului 
civic; piața agroalimentară; grădinița cu 
program normal din partea româneas-
că; reabilitarea prin asfaltare a drumului 
Făget-Bătești-Brănești-Jupânești; capela 
funerară din cimitirul ortodox; înființarea 
muzeului de istorie și etnografie Făget; 
teren de sport cu covor sintetic, în par-
cul Petze; reabilitarea centralei termice 
de la Liceul Teoretic „Traian Vuia” Făget; 
realizarea sensurilor giratorii pe străzile 
Avram Iancu, Victor Feneșiu și Ștefan 
cel Mare; continuarea proiectului centru 
educațional de zi „Patriarh Miron Cristea”, 
care are ca scop prevenirea abandonului 
școlar și familial pentru copiii din familii 
defavorizate social; introducerea rețelei 
de apă-canal în satul Bătești; construirea 
a 70 de boxe de depozitare a lemnelor 
pentru blocurile de pe str. Calea Lugoju-
lui.

- Ce obiective aveți în vedere în 
viitor și ce așteptări aveți de la CJ 
Timiș?

- În acest moment, lucrăm la strategia 
de dezvoltare a orașului pentru perioada 
2021-2027, urmând să încercăm să ac-

cesăm fonduri europene și guvernamen-
tale pentru nevoile orașului. Sunt disponi-
bile sume foarte mari atât prin Programul 
Național de Redresare și Reziliență, cât și 
prin linii alternative de finanțare, precum 
Programul Operațional Regional, fondu-
rile pentru sănătate sau prin intermediul 
GAL-ului din care facem parte. Pentru 
acest mandat, ne-am propus următoa-
rele obiective: construirea unui nou bloc 
de locuințe ANL P+3, pe str. Stadionului; 
construirea pieței de comercializare de 
produse meșteșugărești, pe str. Piața 
Libertății; implementarea proiectului de 
introducere a rețelei de gaz metan în Fă-
get; extinderea iluminatului public în satul 
Colonia Mică; reabilitarea căminelor cul-
turale în satele Bătești, Brănești, Bunea 
Mare și Jupânești; finalizarea proiectului 
de introducere a rețelei de apă-canal în 
satul Begheiu Mic; introducerea rețelei 
de apă-canal în satul Brănești; finalizarea 
protocolului cu operatorul unic regional 
Aquatim de preluare a rețelelor de apă-
canal din Bichigi, Temerești și Colonia 
Mică, precum și extinderea rețelelor, în 
totalitate, în cele trei sate; realizarea unui 
parc industrial pentru atragerea de inves-
titori și crearea de noi locuri de muncă; 
construirea unui azil de bătrâni, pe str. 
Cloșca; construirea a încă 54 de boxe de 
depozitare a lemnelor pentru blocurile de 
pe str. Calea Lugojului; continuarea pa-
vării străzilor din Făget; realizarea unei 
piste de biciclete, pe str. Calea Lugojului, 
de la gară până în centrul civic; reabili-
tarea prin asfaltare a drumului Făget-Bi-
chigi-Povergina-Bunea Mare, prin PNDL; 
construirea unui corp de clădire pentru 
clasele 0-IV, în perimetrul liceului teoretic 
„Traian Vuia” Făget.

- Sunteți la primul mandat de pri-
mar. Ce înseamnă pentru dumnea-
voastră o asemenea experiență?

- Într-adevăr, sunt la primul mandat 
de primar, dar activitatea în administrația 
comunei Racovița am început-o încă din 
anul 2012, în calitate de consilier local, 
pentru o perioadă de patru ani (2012-
2016) și am continuat-o ca viceprimar în 
următorii patru ani (2016-2020). Poziția 
de viceprimar mi-a dat posibilitatea de 
a cunoaște adevăratele probleme ale 
cetățenilor din comună, lucru care m-a 
făcut să mă implic foarte mult în rezolva-
rea problemelor sociale. Pot să spun că 
funcția de viceprimar a constituit o pro-
vocare în luarea deciziei de a candida 
pentru postul de primar, în care am ajuns 
în actualul mandat. Din aceste motive, 
mi-am propus să ating asteptarile ce-
tătenilor comunei Racovița, să realizez 
atât proiectele demarate în anii anteri-
ori, cât și noile proiecte pe care mi le-am 
propus, să transform în bine lucrurile în 
care mă implic cu toată dăruirea, pentru 
ca Racovița să fie o comună cu care să 
ne putem mândri. Cu dragoste și respect 
față de consăteni, am început acest man-
dat alături de o echipă de oameni capabili 
si bine intenționati, având ca scop o serie 
de realizări importante și cu dorința de a 
demonstra că se poate.

- Ce fel de potențial există în co-

mună și cum ar putea fi acesta exploa-
tat?

- Poziția în care este situată comu-
na reprezintă un potențial economic și 
agricol care trebuie valorificat ca ata-
re. La ora actuală, potențialul agricol al 
comunei este exploatat cu mare interes 
de către fermierii din comună, primăria 
acordându-le tot sprijinul de care au ne-
voie în realizarea proiectelor și obținerea 
de fonduri pentru derularea acestora. În 
comuna noastră, își desfășoară activita-
tea societăți comerciale și PFA-uri, care 
prin activitățile lor își aduc un aport de-
osebit la ridicarea potențialului econo-
mic și financiar. În acest sens, primăria 
vine în ajutorul societăților, punându-le 
la dispoziție spații comerciale pentru a-și 
putea desfășura activitatea.

- Care sunt proiectele concrete 
care vor contribui la dezvoltarea co-
munei Racovița?

- Planul de dezvoltare al comunei 
pentru următorii patru ani prevede asfal-
tarea drumurilor comunale, racordarea la 
rețeaua de gaz, alimentarea cu apă po-
tabilă în localitățile Drăgoiești și Căpăt, 
racordarea la rețeaua de canalizare a 
satelor aparținătoare comunei. A fost de-
marat proiectul de asfaltare, aflându-se în 
stadiul de studiu de fezabilitate. De ase-
menea, se fac demersuri pentru dema-
rarea studiului de fezabilitate la rețeaua 

de gaz, împreună cu alte patru comune. 
S-au executat lucrările de alimentare cu 
apă în localitatea Sârbova, în proporție 
de 90%, urmând ca racordarea la rețeaua 
de canalizare să constituie una dintre 
prioritățile pe care le voi avea în mandatul 
meu. Pe de altă pare, pentru desfășurarea 
activităților social-culturale și administrati-
ve, avem în vedere implementarea unui 
proiect care constă în construirea unui 
cămin cultural în localitatea Racovița, o 
sală de sport de 180 de locuri, precum 

și amenajarea de parcuri de joacă pen-
tru copiii din toată comuna. Sunt convins 
că toate aceste proiecte vor conduce la 
ridicarea nivelului de trai al comunei, dar, 
în același timp, vor genera și un interes 
major pentru posibili investitori.

- Cum vedeți colaborarea cu Con-
siliul Județean Timiș?

- În vederea proiectelor propuse și 
demarate, considerăm esențială colabo-
rarea cu Consiliul Județean Timiș. Ro-
lul acestei instituții în relația cu Primăria 
Racovița este foarte important, având 
în vedere sprijinul de care avem nevoie 
pentru atingerea obiectivelor propuse. 
Contăm, de asemenea, și pe relațiile de 
colaborare pe care Consiliul Județean 
Timiș le are cu diverse instituții de pe 
raza județului, pentru că ele pot avea un 
rol important pentru comuna noastră. Aici 
putem aminti ajutorul pe care îl așteptăm, 
și care, cu sigurantă îl vom avea, din par-
tea Aquatim SA, pentru derularea proiec-
telor amintite. Totodată, asteptările sunt 
la fel de mari și în privința demarării lu-
crărilor la rețeaua de canalizare, o mare 
provocare pentru comuna noastră. Sunt 
lucrări așteptate cu un interes deosebit 
de către locuitorii întregii comune, iar eu 
sunt încrezător că vom reuși să le ducem 
la bun sfârșit, astfel încât Racovița să cu-
noască dezvoltarea pe care ne-o dorim 
cu toții.

„Toate proiectele implementate au fost 
realizate împreună cu comunitatea locală”
Interviu cu Marcel Avram, primarul orașului Făget

„Trebuie să valorificăm potențialul economic de care dispunem”
Interviu cu Nicolae Negru, primarul comunei Racovița
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Drum reparat printr-o 
nouă tehnologie

Acces mai ușor 
la autostradă

Timișenii din zona Biledului vor avea o legătură mai bună cu autostrada A1. Con-
siliul Județean a semnat contractul de execuție pentru modernizarea DJ693, proiect 
ce va asigura o conexiune rapidă și sigură cu șoseaua de mare viteză, pe teritoriul 
județului Arad.

Investiția vizează modernizarea drumului ce traversează localitățile Cărpiniș, Bi-
led, Satchinez și Variaș pe o distanță de 30 de kilometri. Aceasta se realizează în 
colaborare cu județul Arad, care implementează proiectul intitulat „Modernizare DJ 
709E, Sânpetru German - limită județ Timiș”, asigurându-se astfel continuitatea tra-
seelor reabilitate.

Proiectul îmbunătățește accesul la autostrada A1, asigură legătura cu Ungaria 
prin vama Nădlac și interconectarea cu Autostrada M43 către Budapesta într-un sens 
și cu restul țării în celălalt sens. Proiectul are beneficii economice și sociale, prin fa-
cilitarea fluxului transfrontalier de mărfuri și accesul populației la noi oportunități de 
angajare, servicii de sănătate, educație sau activități recreaționale.

Modernizarea DJ693 este o lucrare importantă care va facilita accesul la auto-
stradă pentru mii de timișeni. Banii sunt asigurați printr-un proiect european, prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională. Valoarea contractului de execuție se ri-
dică la aproape 59 milioane lei + TVA, iar termenul de realizare este de 24 de luni 
de la emiterea ordinului de începere. Constructorul desemnat prin licitație publică să 
realizeze lucrarea este PORR România.

În portofoliul lucrărilor de infrastruc-
tură al județului Timiș a intrat oficial și 
drumul de legătură Autostrada A1 Arad-
Timisoara-DN 69. După ce în 1 martie a 
fost dat ordinul de începere a lucrărilor, 
recent au fost predate amplasamentul 

și bornele de reper pentru contractul de 
proiectare și execuție a drumului. Cei 
10 kilometri construiți vor face legătu-
ra de la Autostrada Vestului către Sâ-
nandrei, fiind a treia descărcare către 
Timișoara.

Drumurile județene aflate în garanție 
vor fi luate la bani mărunți, urmând ca în 
cazurile în care se constată degradări, 
să se facă intervențiile necesare. Cris-
tian Moș, vicepreședinte al Consiliului 
Județean Timiș, transmite un mesaj clar 
în acest sens, făcând apel și la vigilența 
timișenilor: „Când am preluat Direcția 
Tehnică din Consiliul Județean am cerut 
să mi se prezinte situația la zi a tuturor 
drumurilor județene care au fost reali-
zate în ultimii ani și care se află încă în 
garanție. Motivul este simplu: perioa-
da în care garanția drumurilor era doar 
pe hârtie, de formă, a apus. Drumurile 

județene care se află în acest moment în 
garanție și s-au degradat, trebuie repara-
te conform contractelor semnate de fosta 
administrație județeană. Le-am cerut co-
legilor mei din Consiliul Județean Timiș 
să se deplaseze zilele acestea prin județ 
și să verifice starea tuturor drumurilor 
care se află încă sub garanție. Ca de obi-
cei, fac apel și la voi, timișenii care folosiți 
zilnic aceste drumuri, să-mi trimiteți poze 
sau videouri dacă observați nereguli pe 
următoarele drumuri:DJ 693B; DJ 588; 
DJ 588B; DJ 595; DJ 595A; DJ 592; DJ 
59C; DJ 592D; DJ 693; DJ 691A; DJ 681; 
DJ 681A; DJ 681C; DJ 609; DJ 609H”.

În primăvara aceasta vor începe 
reparații ample la drumul național 59B 
Deta-Cărpiniș care cuprinde localitățile 
Cărpiniș, Cenei, Uivar, Pustiniș, Otelec, 
Foeni și Banloc. Este o veste binevenită 
mai ales pentru orașul Deta, solicitată 
în mod repetat de locuitorii acestuia. La 
această lucrare realizată de Direcția Re-
gională de Drumuri și Poduri Timișoara 
va fi folosită și o tehnologie de reciclare 
a asfaltului decopertat, care va fi turnat 
din nou, împreună cu materiale supli-
mentare, iar ulterior se așterne un strat 
suplimentar de covor.

Drumul are aproximativ 77 de kilo-

metri, urmând să aibă loc reparații pe 
30 dintre aceștia. Aici se vor face două 
tipuri de lucrări – cea de reciclare a 
asfaltului existent, executată de DRDP 
Timișoara și lucrările de asfaltare, care 
vor fi executate de Porr Construct în ca-
drul unui proiect mai mare de moderni-
zare a mai multor drumuri, printre care 
intră și drumul național Cărpiniș – Deta. 
Suma totală necesară nu a fost stabilită 
și depinde de situația drumului evaluată 
pe teren.

Anul trecut, în iunie, s-a lucrat pe 
acest drum la trecerile de la nivel cu ca-
lea ferată, care au fost modernizate.

Verificări ale drumurilor 
aflate în garanție O nouă descărcare de pe 

Autostrada Vestului
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Mediul de afaceri, 
esențial pentru 
dezvoltarea județului

Susținerea mediului de afaceri este foarte importantă pentru a asigura dezvol-
tarea sustenabilă a Timișului. În această idee, Alin Nica, președintele CJT, a avut o 
nouă întâlnire cu membrii Clubului Economic German Banat, fiind abordate proiectele 
de infrastructură care vor avea un impact major în dezvoltarea economică a Timișului, 
precum centura de sud și vest a Timișoarei sau conectarea municipiului cu autostrada 
spre Moravița.

S-a discutat și despre posibilitățile de preluare a Aeroportului Internațional „Traian 
Vuia” în administrarea județului, precum și realizarea unui centru regional intermodal 
de transport marfă și a unui centru expozițional, de afaceri, logistic și zonă industri-

ală nepoluantă. Oamenilor de afaceri li s-au prezentat și proiectele pe care Consiliul 
Județean le are în vedere a fi finanțate prin Programul Național de Redresare și 
Reziliență, dar și modul în care instituția își propune să dezvolte Aeroportul Cioca, 
prin deschiderea activității către servicii de pregătire și instruire.

De asemenea, președintele CJ a prezentat și rezultatele consultărilor din cadrul 
Consiliului de Strategie și Consiliere Economică, urmând a promova activ la nivel 
de decizie acele măsuri economice propuse de oamenii de afaceri care vor ajuta la 
redresarea rapidă a sectoarelor afectate de criza sanitară.

Nominalizare la 
nivel european

Revitalizarea turismului 
pe Semenic
Proiect comun al județelor Timiș și Caraș-Severin

Timișul și Caraș-Severinul se află într-o foarte strânsă relație de colaborare 
pe linie administrativă. O nouă întâlnire între conducerile celor două administrații 
județene, dar și cea a Reșiței, a avut loc, recent, în municipiul de pe Bârzava, la care 
au fost prezenți Alexandru Proteasa, vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, 
alături de Romeo Dunca, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin și Ioan 
Popa, primarul municipiului Reșița. S-au purtat discuții aplicate cu scopul de a rezol-
va problemele unor proiecte importante lăsate uitării, dar și pentru a le accelera pe 
cele asumate recent.

Astfel, s-a reușit deblocarea activității societății comerciale Schilift SRL în care CJ 
Timiș este parte alături de județul vecin și Primăria Văliug. Această societate este cea 
care administrează schiliftul pârtiei Slalom Uriaș de pe muntele Semenic.

Discuțiile aplicate au condus la mai multe posibilități de lucru, astfel încât pârtia 
să poată primi turiști la capacitate maximă în următorul sezon de iarnă, 2021 - 2022. 
În prezent, schiliftul este relativ funcțional, însă are nevoie de diverse intervenții tehni-
ce, fapt valabil și pentru pârtia în sine. De asemenea, în cadrul reuniunii AGA au fost 
aleși noii reprezentanți și un nou administrator al societății.

La întâlnirea respectivă a fost abordat și proiectul comun de modernizare a liniei 
de tren Reșița - Timișoara. În această situație, se lucrează la caietul de sarcini nece-
sar licitării studiului de fezabilitate. Se estimează că vor fi necesare opt luni pentru 
realizarea documentației, iar finanțarea proiectului se dorește a se face pe fonduri 
europene, prin Programul de Redresare și Reziliență.

Un pas important în lupta împotriva 
virusului Covid-19: Spitalul Județean de 
Urgență Timișoara va avea primul centru 
de vaccinare din țară deschis non-stop, 
ceea ce va conduce, în mod firesc, la 
reducerea ratei de infectare și la ieșirea 
din carantină. Este un gen de măsură 
constructivă în gestionarea crizei medi-
cale pe care Consiliul Județean Timiș o 
susține din plin. Centrul de vaccinare va 

funcționa cu 4 fluxuri pe zi și 4 pe timp de 
noapte și va putea deservi 480 de per-
soane în 24 de ore, 7 zile pe săptămână. 
Se va folosi doar vaccin Pfizer, iar datori-
tă fluxurilor separate, cei vaccinați nu vor 
interacționa cu pacienții spitalului. Este 
un efort comun: al personalului medical 
care deservește populația și al cetățenilor 
care înțeleg să contribuie la soluționarea 
crizei pandemice, prin vaccinare.

Președintele Consiliului Județean 
Timiș, Alin Nica, a fost nominalizat în 
Comitetul European al Regiunilor ca 
reprezentant al României din partea 
județelor. „Este o onoare și o bucurie 
să continui munca de 15 ani în cadrul 
acestei reputate instituții europene, voi 
promova, ca și până acum, interesele 

tuturor cetățenilor români”, a declarat 
Alin Nica.

Nominalizarea a venit în cadrul lu-
crărilor Uniunii Naționale a Consiliilor 
Județene din România, unde Alin Nica 
a ridicat probleme administrative care 
țin de buget și de modificarea Codului 
administrativ.

Avem primul centru de 
vaccinare deschis non-stop
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1. Hotărârea nr. 35/15.02.2021 privind 
aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acor-
dul de parteneriat nr. 24637/02.12.2020 
pentru dezvoltarea de proiecte comu-
ne de transport și mobilitate în județele 
Caraș-Severin și Timiș încheiat între 
Municipiul Reșița, prin Consiliul Local 
Reșița, Municipiul Timișoara, prin Con-
siliul Local Timișoara, Județul Caraș-
Severin, prin Consiliul Județean Caraș-
Severin și Județul Timiș, prin Consiliul 
Județean Timiș.

2. Hotărârea nr. 36/15.02.2021 pri-
vind aprobarea Acordului de Asociere în 
vederea achiziționării în comun a servici-
ilor de realizare a Studiului de Prefeza-
bilitate (după caz) și a Studiului de Fe-
zabilitate pentru obiectivul de investiție: 
”Reabilitare/Modernizare infrastructură 
feroviară Reșița Nord – Timișoara Nord 
cu extensie Voiteni – Stamora Moravița - 
frontieră” între Municipiul Reșița, Munici-
piul Timișoara, Județul Caraș-Severin și 
Județul Timiș.

3. Hotărârea nr. 37/24.02.2021 pri-
vind aprobarea Planului de reorganizare 
a Centrului de Recuperare și Reabilitare 
Neuropsihiatrică Sinersig, prin înființarea 
Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru 
Persoanele Adulte cu Dizabilități Sinersig.

4. Hotărârea nr. 38/24.02.2021 pri-
vind aprobarea închiderii Centrului de 

Integrare Socio – Profesională pentru 
Adulții fără adăpost Bacova din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială 
şi Protecția Copilului Timiș.

5. Hotărârea nr. 39/24.02.2021 pri-
vind aprobarea Planului de restructurare 
a Centrului de Recuperare şi Reabilita-
re Neuropsihiatrică Lugoj din structura 
Direcției Generale de Asistență Socială 
şi Protecția Copilului Timiș.

6. Hotărârea nr. 40/24.02.2021 
pentru modificarea Hotărârii Consiliu-
lui Județean Timiș nr. 196/2020 privind 
desemnarea reprezentanților Consi-

liului Județean Timiș în Consiliile de 
administrație și Comisiile pentru evalu-
area și asigurarea calității ale unităților 
de învățământ preuniversitar special din 
județul Timiș.

7. Hotărârea nr. 41/24.02.2021 pri-
vind constituirea și aprobarea Regula-
mentului de organizare și funcționare 
al Consiliului Consultativ al Minorităților 
Naționale pe lângă Consiliul Județean 
Timiș.

8. Hotărârea nr. 42/24.02.2021 pri-
vind încheierea unui Protocol de Cola-
borare între Județul Timiș, prin Consiliul 

Județean Timiș și Inspectoratul Județean 
de Poliție Timiș, în vederea îndeplinirii 
atribuțiilor specifice pe linia controlului ve-
hiculelor care se deplasează pe rețeaua 
de drumuri județene din județul Timiș.

9. Hotărârea nr. 43/24.02.2021 pri-
vind darea în administrare a unui imo-
bil situat în Comuna Giroc, Muzeului 
Național al Banatului.

10. Hotărârea nr. 44/24.02.2021 pri-
vind aprobarea solicitării de trecere a 
unor bunuri imobile, din domeniul public 
al Comunei Fârdea, în domeniul public al 
Județului Timiș.

11. Hotărârea nr. 45/24.02.2021 pri-
vind aprobarea neexercitării dreptului de 
preemțiune din partea Județului Timiș, 
asupra intențiilor de înstrăinare a unor 
imobile cu altă destinație decât cea de 
locuințe, care intră sub incidența Legii nr. 
422/2001, republicată.

12. Hotărârea nr. 46/24.02.2021 pri-
vind constatarea preluării contractelor 
de concesiune nr. 11483/27.08.2007 și 
nr. 13842/07.10.2008, încheiate între 
Județul Timiș și Societatea West Tipo 
Internațional SA, de către Societatea 
Project Business Aurora SRL.

13. Hotărârea nr. 47/24.02.2021 pri-
vind aprobarea închirierii prin licitație pu-
blică a unui spațiu de birou din Pavilionul 
Administrativ al Parcului Industrial și Teh-
nologic Timișoara, Calea Torontalului, km 
6, proprietatea privată a Județului Timiș.

14. Hotărârea nr. 48/24.02.2021 
privind aprobarea modificării Regula-
mentului de Organizare și Funcționare 
al Direcției de Prestări Servicii Timiș 
și numirea reprezentanților Consiliului 
Județean Timiș în Consiliul de Conduce-
re al Direcției de Prestări Servicii Timiș.

Hotărârile Consiliului Județean 
Timiș din februarie 2021

Toți împreună 
împotriva pandemiei!
Susținere pentru mediul de afaceri

În luna februarie a fost înființat Consiliul de Strategie și Consiliere Economică 
și iată că, în cel mai scurt timp, acesta își dovedește utilitatea. După discuțiile pur-
tate cu reprezentanții HoReCa, au fost preluate propunerile oamenilor de afaceri, 
care vor fi susținute în fața decidenților publici de la nivel central. Oamenii de afaceri 
sunt îngrijorați, iar sprijinul decidenților publici poate fi definitoriu pentru asigurarea 
continuității afacerilor lor. HoReCa a fost unul dintre cele mai afectate sectoare eco-
nomice în această nefericită perioadă dată de pandemie. O analiză realizată la nivelul 
județului Timiș ne arată că scăderea numărului de înnoptări în 2020 este mai accen-
tuată decât evoluțiile de la nivelul national.

Principalele propuneri se referă la următoarele măsuri: pe perioada carantinării 
unei localități să se poată dispune scutirea de la plata impozitelor pe clădire; ram-
bursarea la termen a creanțelor aferente TVA și a concediilor medicale; deblocarea 
măsurilor 2 și 3 specifice antreprenorilor din HoReCa și analiza unor măsuri de tipul 
scutirii de la plata contribuțiilor sociale pentru sectorul HoReCa. De asemenea, se 
impune eficientizarea deductibilității unor cheltuieli cu investițiile realizate în sectorul 

cercetare – inovare – dezvoltare, aceasta fiind o direcție importantă de dezvolta-
re a județului sau facilitarea utilizării semnăturii electronice din Spațiul Privat Virtual 
(„SPV”). O soluție la problema din turism propusă de reprezentanții industriei ar fi și 
eliminarea restricțiilor de deplasare și de adunare în grupuri pentru persoanele vac-
cinate. Aceștia susțin că o astfel de măsură ar permite câtorva milioane de români să 
acceseze pachete turistice încă din această primăvară. Problemele ridicate au fost 
transmise prim-ministrului României.

Consiliul de Strategie și Consiliere Economică este un mecanism de colaborare 
directă cu mediul economic și mediul universitar care poate imprima o viziune comu-
nă a primarilor, rectorilor, reprezentanților mediului de afaceri și ai corpului consular 
asupra dezvoltării sustenabile a județului nostru.

Conducerea Consiliului Județean 
Timiș va lua măsuri în cazul transporta-
torilor care nu respectă limitele de tonaj 
pe drumurile județene. Astfel, în plenul 
CJ, s-a aprobat încheierea unui protocol 
de colaborare cu Inspectoratul de Poliție 
Timiș, prin care se va acționa coordonat 
în vederea controlului vehiculelor care 
se deplasează pe rețeaua de drumuri 
județene.

Potrivit protocolului, vor fi realizate 
controale pe linia reducerii numărului și 
a consecințelor accidentelor de circulație 
rutieră, precum și a protejării structurii 
drumurilor. Activitatea va fi desfășurată 
în cadrul unor echipe mixte de control al 
traficului rutier formate din reprezentanți 
ai ambelor părți.

În baza protocolului se vor elabora, 
lunar, programe de control, în funcție de 
evoluția situației operative, detaliate pe 
trasee, perioade orare și puncte fixe de 
acțiune ce permit cântărirea și măsura-

rea dimensiunii vehiculelor. Transportato-
rii trebuie să înțeleagă că limitele de tonaj 
nu sunt opționale și că ele sunt impuse 
pentru a proteja structura drumurilor. 
Consiliul Județean are în administrare 
o rețea de 1300 de km de șosele, dar 
verificările se vor concentra pe zonele 
unde sunt cele mai mari probleme. Se lu-
crează, de asemenea, la automatizarea 
controalelor, mai exact, devierea traficu-
lui greu prin cântare inteligente, care să 
semnalizeze de la distanță orice depășire 
de tonaj. Investiția nu ar fi una extrem de 
costisitoare, iar costurile s-ar amortiza 
rapid prin reducerea gradului de deterio-
rare a șoselelor.

Direcția tehnică din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean 
va întocmi și prezenta trimestrial un ra-
port privind activitatea desfășurată în 
cadrul protocolului, care va fi înaintat și 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică a 
Județului Timiș.

Limitele de tonaj, 
verificate de echipe mixte



Info CJTAgendă CJTimiș 7

Publicaţie realizată de Direcţia Control Intern Managerial, Comunicare 
şi Relaţii Interinstituţionale a Consiliului Judeţean Timiş.

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

• Alin Adrian Nica – președintele 
Consiliului Județean Timiș
• Vicepreședinte: Alexandru 
Constantin Proteasa
• Vicepreședinte: Cristian Alin Moș
• Secretar general al județului Timiș: 
Ioan Dănuț Ardelean
• Administrator public: Marian 
Constantin Vasile
- Compartimentul Cabinet Președinte
- Biroul Audit Public Intern
- Serviciul Achiziții Publice
- Serviciul Relații Externe și Protocol
- Compartimentul Județean de Turism, 
Promovare și Evenimente
- Direcția Control Intern Managerial, 
Comunicare și Relații interinstituționale:
Director executiv: Mihaela Crucița 
Mircea
- Direcția Administrație Publică Locală
Director executiv: Doina Adriana Tărîlă
- Direcția Resurse Umane, Organizare, 
Salarizare
Director executiv: Lăcrămioara Elena 
Petrișor
- Direcția Investiții și Managementul 
proiectelor

Director executiv: Mugurel Valentin 
Borlea
- Direcția Buget Finanțe, Informatizare
Director executiv: Marcel Marcu
- Direcția Administrarea Patrimoniului
Director executiv: Radu Virgil Șerban
- Direcția Tehnică
Director executiv: Florin Ignatoni
- Arhitect Șef: Loredana Theodora 
Pălălău
- Serviciul Juridic și Contencios
- Serviciul Consultanță și Avizare 
Juridică

Date de contact:
Bd. Revoluției din 1989 nr.17, Timișoara 
cod poștal 300034, Județul Timiș, 
România
Telefonul cetățeanului: 0256 406406
Tel: 0040 0256 406300
Tel: 0040 0256 406400
Tel: 0040 0256 406500
Fax: 0040 0256 406306
Fax: 0040 0256 406675

E-mail: cjt@cjtimis.ro
web: www.cjtimis.ro

Servicii publice

Direcția Generală de Asistență 
Socială și protecția Drepturilor 

Copilului Timiș
Piața Regina Maria, Nr.3 Timișoara, cod 
poștal 300004 Județul Timiș România

Tel: 0040 256 490281
0040 256 494030

Fax: 0040 256 407066
E-mail dgaspctm@dgaspctm.ro

Web: www.dgaspctm.ro
Director interimar Elena Carmen Apostol

Direcția Prestări Servicii Timiș
Piața Regina Maria, Nr.3 Timișoara, cod 
poștal 300077 Județul Timiș România

Tel: 0040 256 494142
Fax: 0040 256 241539

E-mail: dir_prest_tim@yahoo.com
Web: www.dpstimis.ro

Director Marțian Corneliu Doroș

Direcția de Evidență a Persoanelor 
Timiș

Str. Franz Liszt, Nr.3 Timișoara, cod 
poștal 300081 Județul Timiș România

Tel: 0040 356 455455
Fax: 0040 256 203228
E-mail: dept@cjtimis.ro
Web: www.deptimis.ro

Director executiv Ștefan Frăsia

Cultură

Biblioteca Județeană Timiș ”Sorin 
Titel”

Piața Libertății Nr.3 Timişoara, cod 
poștal 300077 Județul Timiș România

Tel: 0040 256430746
E-mail: contact@bjt.ro

Web: www.bjt.ro
 Manager Tudor Nicolae Crețu

Centrul de Cultură şi Artă al Județului 
Timiș

Str. E. Ungureanu Nr.1 Timişoara, cod 
poștal 300079 Județul Timiș România

Tel.: 0040 256435158
Fax: 0040 256 435566
E-mail: ccajt@ccajt.ro 

Web: www.ccajt.ro
Manager Liliana Dorina Laichici

Muzeul Național al Banatului
Bastionul Maria Theresia, Str. Martin 
Luther Nr.4 Timişoara, Județul Timiș 

România
Tel.:0040 256 491339
Fax: 0040 256201321

E-mail: muzeul.banatului@yahoo.com
Web: www.mnab.ro

Manager Claudiu Ilaș

Muzeul Național de Artă Timișoara
Piața Unirii Nr.1 Timişoara, cod 

poștal 300085 Județul Timiș România
Tel: 0040 256 491592
Fax:0040 256 491582

E-mail: office@muzeuldeartatm.ro
Web: www.muzeuldeartatm.ro

Manager Prof. univ. dr. Victor Neumann

Muzeul Satului Bănăţean Timișoara
Aleea Avram Imbroane Nr.31 Timişoara, 

cod poștal 300136 Județul Timiș 
România

Tel: 0040 256 225588
Fax: 0040 256 225588

E-mail: contact@
muzeulsatuluibanatean.ro

Web: www.muzeulsatuluibanatean.ro
Manager Dănuț Radosav

Teatrul pentru Copii şi Tineret 
“Merlin”

Bulevardul Regele Carol I, Nr.3 
Timişoara, cod poștal 300172 Județul 

Timiș România
Tel: 0040 256 493049; 0356 101730

Fax: 0040 256 493049
E-mail: office@teatrul-merlin.ro   

merlin_theater@yahoo.com
Web: www.teatrul-merlin.ro
Manager Laurențiu Pleșa

Structura aparatului 
de specialitate

Instituţii subordonate CJT

Componenţa nominală
a comisiilor 
de specialitate ale CJT
Comisia economică

- COSTA Cosmin-Lăscuț - președinte
- CADAR Cosmin Alexandru - secretar 
- BOJIN Mihăiță - membru
- OLAJOS Jani-Raul - membru
- ANGHEL Mihai-Cornel - membru
- DOBRA Călin-Ionel - membru
- MICICOI Cornelia-Elena - membru

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

- BOJIN Mihaiță - președinte
- LUCA Bianca - secretar
- CAPLAT Alexandru - membru
- SARMEȘ Dan-Ion - membru
- COCEAN Liviu-Marius - membru
- ROMAN Călin - membru
- SORINCĂU Ioan - membru

Comisia pentru cultură, învățământ, tineret și sport
- POPESCU Marin - președinte
- ȚECU Alexandra - Viviana - secretar
- BLAGA Lucian - membru
- COTEȚIU Andrei - membru
- ANDEA Petru - membru

Comisia pentru sănătate și protecție socială 
- TROCAN Ciprian - președinte
- DANIELESCU Aura-Codruța - secretar
- LAZĂR Ioan-Cosmin - membru
- BOLDOVICI Laura-Carmen - membru
- CIURLEA Sorina - Alexandra - membru

Comisia pentru administrație publică locală 
- IDOLU Iulian Daniel - secretar
- CALESCU Mihaela-Maria - membru
- MIHĂIEȘ Petre - membru
- POPOVICIU Alin-Augustin-Florin - membru

Comisia pentru relații și cooperare internă și externă
- OLAJOS Jani-Raul - președinte
- RITIVOIU Mihai - secretar
- CIURLEA Sorina - Alexandra - membru
- CADAR Cosmin - Alexandru - membru
- KORMAN Valentin - membru

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
- BOCIU Ionel-Sabin-Emil - președinte
- MORUȘ Vasile - secretar
- SARMEȘ Dan-Ion - membru
- BADIU Călin-Claudiu - membru
- HITICAȘ Marius - membru
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Treizeci de participanți, cu 
vârste cuprinse între 6 și 73 de 
ani, din județele Timiș și Caraș 
– Severin și din Voivodina (Ser-
bia), au intrat în competiția online 
de literatură dialectală „Drag de 
grai”, organizată de Centrul de 
Cultură și Artă al Județului Timiș, 
în perioada februarie – martie 
2021. Membrii juriului, Liliana 
Laichici- managerul CCAJT, Re-
mus Vălungan, Simona Donici și 
Alina Mafa au avut sarcina difi-
cilă de a-i alege pe câștigători, 
căci toți concurenții au dovedit 
inspirație, entuziasm și un mare 
drag de graiul bănățean. Date fi-
ind succesul acestei ediții-pilot, 
interesul și pasiunea pentru li-
teratura dialectală, concursul 
„Drag de grai” va continua ca 
proiect cu ediții anuale, a decis 
managerul CCAJT.

Trofeul „Drag de Grai” a 
fost câștigat de Elena Ciucure, 
73 ani din satul Jabăr, comuna 
Boldur.

La Secțiunea: Recitatori 
în grai bănățean, clasamentul 
este următorul:

Categoria 6 – 10 ani
Premiul I - Trăsnea Andrei 

Denis, 9 ani, Lugoj
Premiul II - Pane Antonia 

Maria, 6 ani, Giroc; Militaru Me-
lissa – Roberta, 9 ani, Giroc;

Bratis Sein Raul, 9 ani, Gi-
roc

Premiul III - Sîrbovan
Categoria 11 – 15 ani
Premiul I - Szigeti Ioana 

Anastasia, 12 ani, Alioș, com. 
Mașloc

Premiul II - Ursulescu Ale-
xandru, 11 ani, Margina; Hrițuc 
Alexia Violeta, 13 ani, Livezile; 
Murgoi Alexandru, 15 ani, Nă-
drag

Premiul III - Gașpar Gavriluț 
– Pîrvoni Denisa, 14 ani, Gladna 
Română

Categoria 16-20 ani
Premiul III - Kotrla Mirela, 20 

ani, Voivodina, Serbia

La secțiunea: Creatori în 
grai bănățean, juriul a decis ur-
mătorul clasament:

Categoria 11-15 ani
Premiul I - Cîțoiu Denisa, 13 

ani, sat Toager, com. Giera
Premiul II- Rahovan Claudia, 

14 ani, sat Toager, Com. Giera
Categoria peste 15 ani
Premiul I - Csoke Elena, 54 

ani, Reșița
Premiul II - Popa Virgil, 33 

ani, Pustiniș
Câștigătoarea trofeului și 

câștigătorii premiilor I vor be-
neficia din partea Centrului 
de Cultură și Artă al Județului 
Timiș, prin susținerea financia-
ră a Consiliului Județean Timiș, 
de un videoclip profesionist. Toți 
laureații vor fi promovați pe ca-
nalele multimedia ale Centrului 
de Cultură și Artă al Județului 
Timiș. 

Drag de graiul bănățean Dialog cu 
minoritățile 
naționale

Din dorința și necesitatea de a include toate etniile în procesul 
de dezvoltare economică, socială și culturală a Timișului, Consiliul 
Județean a aprobat constituirea Consiliului Consultativ al Minorităților 
Naționale (CCMN). Măsura a fost luată în contextul în care în urma 
alegerilor locale niciun candidat al minorităților nu a fost promovat 
în Consiliul Județean. Structura va fi una consultativă, fără perso-
nalitate juridică, și va funcționa pe baza dialogului în elaborarea și 
monitorizarea politicilor publice în domeniul minorităților naționale.

Din cadrul Consiliului pot face parte organizații reprezentative 
ale minorităților naționale, cu activitate la nivelul județului Timiș. În 
cadrul structurii se vor aborda tematici de cultură, educație și for-
mare, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, participare și 
activități de voluntariat, sport, sănătate și mediu, incluziune socia-

lă și susținerea familiei, probleme specifice legate de conviețuire și 
drepturi etc. Județul Timiș are o bogată istorie a unei societăți multi 
și interculturale, ecumenice, tolerante și fraterne, o istorie amintind 
de coabitarea armonioasă a unei populații plurilingve și cosmopolite, 
acesta fiind, poate, cel mai important atu al Timișoarei în lupta sa 
pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii.

Reprezentantul desemnat de CCMN are statut de participant cu 
drept de intervenție în plenurile Consiliului Județean care au pe ordi-
nea de zi chestiuni legate de minorități. În plus, structura are dreptul 
de a face propuneri de acte administrative referitoare la chestiuni 
legate de minorități.

Satele timișene se pregătesc pentru 
sezonul turistic, mai ales că, în contextul 
pandemiei în care ne aflăm, deplăsările 
lungi devin mai problematice. „Prioritatea 
pentru 2021 este ca timișorenii și românii 
în general să redescopere Timișul și să 
promovăm atracțiile turistice ale județului. 
Este un an în care se călătorește mai greu 
în străinătate, astfel că turismul local este 
o alternativă excelentă. Cei interesați deja 
de ceea ce are județul nostru de oferit pot 
folosi și aplicația Discover Timiș, ce se 
poate descărca pe dispozitivele mobile. 
Avem multe de recuperat după un an de 
zile în care cu toții am fost practic legați 
la mâini în acest domeniu”, spune Alexan-
dru Proteasa, vicepreședinte al Consiliului 
Județean Timiș. În sprijinul celor susținute, 
recent, a avut loc, la Tomești, o întâlnire 
între primarii comunelor din zona Făgetu-
lui cu producătorii agroalimentari locali, cu 
investitori și cu fermieri. Invitați speciali au 
fost reprezentanții DSVSA Timiș și ai Mi-
nisterului Economiei, Antreprenoriatului și 
Turismului. Evenimentul a trezit un interes 
foarte mare în rândul participanților, dat fi-
ind că obiectivul principal a fost înființarea 

punctelor gastronomice locale, ceea ce a 
confirmat încă o dată potențialul de dez-
voltare a turismului rural în Timiș.

Principalele teme de discuție au fost 
deschiderea punctelor gastronomice lo-
cale, închirierea caselor pentru turiști sau 
clasificarea unor pensiuni, dezvoltarea 
rutelor pentru drumeție și cicloturismul. 
Punctele gastronomice locale sunt bu-
cătării particulare în care turiștii pot ser-
vi mâncăruri specifice zonei. Acestea 
pot funcționa în ferme sau gospodării 
țărănești și, dincolo de profitul financiar, 
ele pot aduce o contribuție definitorie la 
păstrarea și promovarea tradițiilor locale. 
Punctul gastronomic local va avea un me-
niu zilnic specific zonei în care îşi desfă-
şoară activitatea, cu cel mult două feluri 
de ciorbe sau supe, două feluri principale 
și eventual două feluri de desert. Meniul 
punctelor gastronomice este diferit de cel 
al restaurantelor și va fi obligatoriu pre-
parat şi oferit pentru consum în decursul 
aceleiaşi zile. Metodele de preparare vor 
fi pe cât posibil tradiţionale, respectându-
se condiţiile de igienă în momentul pre-
parării.

Atracții turistice și culinare în satele timișene


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

