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Dragi timișeni,
Decembrie este o lună a 

bilanțurilor, a evaluării realizări-
lor și eșecurilor din timpul anului 
care se încheie, a modului în 
care am reușit să trecem peste 
provocările care ne marchează 
existența. Fiecare am avut bu-
curii și necazuri, clipe mai bune 
și perioade mai proaste, suișuri 
și coborâșuri prin care am trecut 
cu emoțiile specifice ființei uma-
ne, cu încredere, cu speranță, 
dar și cu teamă. Așa este, ne-a 
fost teamă în acest an mai mult 
ca niciodată, am fi nesinceri să 
negăm asta, pentru că acest 
sentiment neplăcut a încercat 
omenirea la  nivel planetar. Pan-
demia care încă nu s-a încheiat 
ne-a făcut să ne temem pentru 
sănătatea noastră și a celor 
apropiați și să lăsăm  în plan se-
cund, de multe ori, preocupări 
cu care eram obișnuiți. De frică, 
nu din alte cauze, știm asta cu 
toții.

Acum însă e timpul să lăsăm 
temerile la o parte și să privim 

cu încredere la viitor. Haideți să 
ne gândim la lucrurile frumoase 
pe care le-am făcut în anul ce 

stă să se încheie, la realizările și 
satisfacțiile avute și să ne facem 
planuri îndrăznețe pentru 2021, 
un an pe care ni-l dorim mai bun 
și cu cât mai multe împliniri. Să 

uităm ce a fost mai puțin plăcut 
și să rămânem în gând cu mo-
mentele frumoase, cele care 

ne vor face să ne amintim cu 
drag chiar și de acest an, mai 
special decât alții. Suntem în 
pragul Sărbătorilor de Iarnă, se 
apropie Crăciunul și Anul Nou 

și trebuie să le primim cu bucu-
rie, cu credință, cu încredere și 
speranță că împreună vom răzbi 
și vom face un județ european, 
așa cum ni-l dorim cu toții. Avem 
multă treabă de făcut în anul 
care vine, pentru că sunt proiec-
te majore care ne vor influența 
în bine calitatea vieții și ne vor 
face mândri că locuim în acest 
minunat județ.  Pentru asta tre-
buie să gândim pozitiv, să nu ne 
lăsăm copleșiți de temeri sau de 
gânduri rele și să avem încrede-
re că împreună suntem în stare 
să facem multe lucruri frumoa-
se.

Eu, personal, sunt convins 
de asta și nu am nici o îndoială 
că vom reuși, oricâte obstacole 
s-ar ivi. Acum, e vremea să ne 
bucurăm de sărbători, de farme-
cul acestor zile cu o încărcătură 
emoțională deosebită, de sune-
tul colidelor, de sosirea Moșului 
și de apropierea de cei dragi. O 
să fie bine!

Alin Nica, președintele 
Consiliului Județean Timiș

Împreună, cu încredere 
într-un an mai bun!

Ministrul Finanțelor Publice 
s-a aflat recent la Timișoara, 
unde a participat la o întâlnire 
cu investitori timișeni, membri 
ai Consiliului Consultativ Eco-
nomic al Consiliului Județean 
Timiș, precum și cu președintele 
CJ Timiș, Alin Nica. Oficialul gu-
vernamental s-a referit la măsu-
rile financiare impuse de criza 
sanitară, dar și la modul în care 
va fi construit bugetul de anul 
viitor. De asemenea, demnita-
rul a făcut o serie de anunțuri 
de mare interes, în timpul vizi-
tei efectuate la Timișoara. În 
contextul aplicării măsurilor de 
introducere a digitalizării, Florin 
Cîțu a declarat că se va aproba, 
în curând, ordonanța care va 
introduce factura electronică, o 
inițiativă ce va aduce un venit în 
plus la buget în valoare de 20 
de miliarde lei. Pe lângă faptul 
că va reduce evaziunea fiscală, 
această măsură va simplifica și 
relația dintre ANAF și contirbu-
abil, fiind de așteptat să dispa-
ră cozile care se formau până 
acum. Tot la Timișoara, minis-

trul a vorbit și de sprijinul care 
va fi acordat sectoarelor afec-
tate de pandemie, unul dintre 
acestea fiind HORECA. În acest 
sens, statul va interveni pentru 
a susține pe termen scurt do-

meniile afectate, însă trebuie 
știut că multe sectoare au înre-
gistrat plusuri în perioada crizei 
epidemiologice, astfel expli-

cându-se încasările crescute 
din ultimele trei luni, în special. 
Explicațiile veniturilor mai mari 
sunt, potrivit lui Cîțu, mai buna 
absorbție a fondurilor europene, 
dar și trendul pozitiv înregistrat 

în anumite sectoare, unde s-au 
aplicat și respectat măsuri care 
au dat eficiență. Florin Cîțu s-a 
referit și la situația pensiilor, 

despre care a spus că urmea-
ză a crește etapizat în următorii 
patru ani, în 2021 fiind vorba de 
o majorare cu 8,1 la sută. „Să 
nu uităm că în 2020 punctul de 
pensie a crescut cu 177 de lei”, 
a ținut să reamintească minis-
trul Finanțelor publice. În ceea 
ce privește salariul minim pe 
economie, Florin Cîțu a explicat 
că guvernul rămâne consecvent 
în ceea ce privește corelarea 
creșterii acestuia cu dinamica 
productivității, valoarea bazân-
du-se pe o formulă care trebu-
ie să țină cont de evoluția eco-
nomiei românești. Investitorii 
prezenți la întâlnirea cu minis-
trul Finanțelor publice au ridicat, 
printre altele, probleme privind 
acordarea de sprijin în promo-
varea culturilor de biomasă, dar 
și în ceea ce privește activitatea 
de cadastru și sistemul de licitații 
publice, în special scurtarea ter-
menelor de atribuire. Au fost 
abordate și teme privind siste-
mul energetic național, poziția 
României privind salariul minim 
european, încurajarea compa-
niilor care își plătesc la termen 
datoriile sau activitatea ANAF. 
Reducerea TVA de la 9 la 5 la 
sută pentru activitățile de livra-
re a mâncării la domiciliu a fost 
preluată ca propunere de către 
ministrul Finanțelor publice, în 

urma întâlnirii  cu reprezentanții 
HORECA. „Suntem hotărâți să 
intensificăm dialogul cu mediul 
privat, să identificăm împreună 
soluții la problemele cu care se 
confruntă. În plus, trebuie să 
găsim metode pentru a atinge 
adevăratul potențial economic al 
județului Timiș. E clar că suntem 
un exemplu de invidiat la nivel 
național, dar eu îmi doresc să ne 
comparăm cu regiuni din Euro-
pa Occidentală, să ridicăm nive-
lul indicatorilor de performanță. 
Sunt convins că schimbul ne-
mijlocit de idei între mediul pri-
vat și ministrul Finanțelor se va 
traduce pe termen mediu și lung 
în decizii guvernamentale care 
vor răspunde mai bine nevoilor 
investitorilor. Orice reglementa-
re legală trebuie să aibă la bază 
consultarea continuă cu cei di-
rect vizați, cu atât mai mult în 
acest context economic generat 
de criza sanitară. Voi continua 
să transmit către București lu-
crurile care nu funcționează sau 
propunerile sectorului economic 
pentru îmbunătățirea activității. 
În cei patru ani de mandat, 
Consiliul Județean Timiș va fi 
un partener pentru mediul de 
afaceri, iar eu un susținător al 
acestuia în fața guvernului și a 
instituțiilor centrale”, a declarat 
președintele CJ Timiș. 

Ministrul Finanțelor Publice, vești 
bune pentru mediul economic
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Colaborare cu Serbia Vești bune din America
 Ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman, s-a întâlnit, recent, cu 

președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, și cu prefectul județului, Liliana 
Oneț, alături de viceprimarul Timișoarei Ruben Lațcău. „E o mare plăcere pentru mine 
să fiu aici în această dimineață! Am vorbit despre multe lucruri care se pot face în 
județ și în Timișoara. Suntem pregătiți să facem orice pentru dezvoltare, să ajutăm în 
orice fel posibil și să avansăm infrastructura pentru șosele, căi ferate, clădiri, spitale 
și dezvoltare economică. România face pași în direcția bună. Cred că Timișoara are 
un viitor foarte mare sub guvernarea actuală”, a spus ambasadorul SUA în România, 
Adrian Zuckerman, după întâlnirea cu autoritățile județene și locale. La rândul său, 
Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, a declarat: „Am stabilit să creăm 

grupuri de lucru pe teme de interes comun și să concretizăm în rezultate palpabile 
această colaborare între cele două țări, în special în regiunea noastră, care dorește să 
fie un pol de inovare în această parte a țării”. După întâlnirea cu autoritățile, ambasa-
dorul SUA a mers în Piața Libertății, la placa memorială semnată de președintele Sta-
telor Unite ale Americii, Donald Trump. Cu ocazia marcării a 30 de ani de la Revoluția 
din Decembrie 1989, anul trecut, în 2019, a fost amplasată o placă memorială cu 
numele lui Donald Trump pe clădirea garnizoanei din Piața Libertății, unde în câțiva 
ani va funcționa Muzeul Național al Revoluției din Decembrie 1989.

Împreună pentru dezvoltarea Banatului
Un parteneriat pentru un 

Banat dezvoltat a fost semnat, 
la Timișoara, de preşedinţii de 
consilii judeţene, Alin Nica şi 
Romeo Dunca, şi de primarii 
municipiilor reşedinţă, Dominic 
Fritz şi Ioan Popa. Potrivit aces-
tuia,  cinci proiecte majore de 
infrastructură rutieră și feroviară 
ar urma să fie implementate de 
autorităţile din Timiş şi Caraş-
Severin, cu bani europeni. Ast-
fel, se va urmări  colaborarea 
în vederea realizării de proiecte 
comune de transport și mobi-
litate în cele două județe, dar 
și asigurarea cadrului necesar 
accesării de fonduri europene, 
implementării și monitorizării 
acestor proiecte. Printre poiec-
tele avute în vedere se numără: 
tren-tramvai între Timişoara şi 
Reşiţa, drum expres între Ber-
zovia şi Autostrada Vestului, pa-
tru benzi de la Reşiţa la Mora-
viţa (frontiera cu Serbia). „Este 
vorba despre o legătură pe care 
dorim să o creăm între județul 
Caraș-Severin, județul Timiș, 
municipiul Timișoara și muni-
cipiul Reșița pentru proiecte 
de anvergură, cu impact major 
pentru dezvoltarea întregii zone. 
Fie că vorbim despre calea fe-
rată care va lega Timișoara de 
Reșița sau de lărgirea la patru 
benzi a drumului care leagă 
Timișoara de Buziaș sau de le-
gătura dintre Reșița și autostra-

da A1 prin Buziaș și Topolovăț, 
de fiecare dată vorbim despre 
proiecte care vor avea un im-
pact major”, spune președintele 
CJ Timiș, Alin Nica. Fiecare 
dintre cele două județe ar urma 

să lucreze la diferite tronsoane 
de drum și de cale ferată, după 
cum spune și primarul Reșiței, 
Ioan Popa. „Ministrul Fondu-
rilor Europene împreună cu 
Ministerul Dezvoltării au creat 

această posibilitate să lucrăm 
tehnic pe ele și fiecare entita-
te din cele patru își va asuma 
tronsoane din proiecte”, spune 
Ioan Popa. Pe lângă avantaje-
le economice, preşedintele CJ 

Caraş-Severin, Romeo Dunca, 
a adus în discuție și creșterea 
potențialului turistic în această 
parte a Banatului, odată cu pro-
iectele de infrastructură la care 
autoritățile vor colabora.

Președintele Consiliului Județean 
Timiș, Alin Nica, a avut o întâlnire cu 
consulul general al Serbiei la Timișoara, 
Vladan Tadic, în cadrul căreia au conve-
nit asupra oferirii de sprijin reciproc în 
implementarea proiectului autostrăzii ce 
va lega Timișoara de Belgrad. Obiectivul 
reprezintă o șansă majoră de dezvoltare 
economică și socială a întregii regiuni. 
Totodată, se va colabora în cadrul soli-
citării venite din partea sârbă de sporire 
a capacității trecerii punctului de fronti-
eră Lunga - Nakovo, pentru permiterea 
accesului traficului greu, cu autobuze și 
camioane, fapt ce ar descongestiona ce-
lelalte căi de acces. Un alt punct impor-
tant al discuțiilor ține de necesitatea relu-
ării traficului feroviar de călători pe rutele 

Jimbolia - Kikinda și Stamora Moravița 
- Vârșeț. Ambele părți au convenit că 
este nevoie a se lucra încă de pe acum 
la acest proiect, pentru a-l putea vedea 
materializat în momentul în care contex-
tul epidemiologic se va îmbunătăți, iar 
călătoriile vor fi reluate la un nivel ridicat. 
Legăturile țării vecine cu Timișul sunt pu-
ternice, în contextul apropierii culturale, 
dar și al prezenței cetățenilor sârbi. Mai 
mult de jumătate din minoritatea sârbă 
din România se regăsește în județul nos-
tru. De asemenea, cele două părți au ac-
cesat proiecte importante împreună, pre-
cum cele de reparare a infrastructurii de 
navigație a canalului Bega și de punere 
în valoare a siturilor arheologice Parța și 
Majdan.
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- Ați fost viceprimar, acum 
sunteți primar. Ce a însemnat 
această schimbare a funcției 
pentru dumneavoastră?

- Am luat decizia de a mă 
implica în administrația publică 
locală în primăvara anului 2016, 
la propunerea fostului primar al 
comunei Bogda, domnul Do-
rel Luca. În această perioadă, 
m-am familiarizat cu probleme-
le și necesitățile oamenilor din 
zonă, rezolvând o parte dintre 
acestea și întreținând o relație 
de colaborare foarte bună cu 
majoritatea locuitorilor. Începând 
de anul trecut, tot mai multe per-
soane mi-au sugerat și m-au 
îndemnat să candidez pentru 
funcția de primar. Inițial, am fost 
reticent la aceste sugestii, însă 
dorința de a schimba lucrurile 
în bine a fost decisivă și m-a 
făcut să candidez pentru prima 
poziție din administrația locală. 
Ca schimbare față de perioada 
în care am fost viceprimar, pot 
spune că simt o responsabili-
tate în plus. În rest însă rămân 
același om deschis și receptiv în 
a înțelege și rezolva problemele 
localnicilor.

- Care sunt necesitățile 
actuale ale comunei și ce pro-
iecte aveți în vedere?

- Comuna Bogda, la fel ca 
majoritatea localităților situate 
la o distanță considerabilă de 
Timișoara, se confruntă cu fe-
nomenul depopulării. Această 
depopulare este determinată de 
doi factori, în principal. Primul 
ar fi populația îmbătrânită care, 
ușor- ușor, ne părăsește, iar al 
doilea aspect este legat de ti-
neretul din ziua de astăzi care, 
în majoritatea cazurilor, alege 
să își întemeieze o familie și 
să-și desfășoare activitatea în 

Timișoara, Lipova, Arad, orașele 
apropiate de Bogda. Pentru 
salvarea și reîntinerirea zonei, 
obiectivul meu este să atrag ti-

neretul în zonă. Dar pentru a de-
termina tinerii să se stabilească 
aici, în satele aparținătoare co-
munei Bogda, trebuie să le ofe-
rim condiții. În acest sens, am 
stabilit împreună cu noua echipă 
pe care o avem la nivelul Primă-
riei Bogda trei direcții strategice 
pe care să ne focusăm. O primă 
direcție ar fi legată de atrage-
rea de fonduri europene, iar aici 
trebuie să recunosc că, până în 
acest moment, Primăria Bogda 
nu a depus decât un singur pro-
iect pe fonduri europene. Or, noi 
vrem să diversificăm aria de pro-

iecte. A doua direcție strategică 
ar fi atragerea de investitori, în 
special în domeniul turismului, 
zona fiind ideală pentru activități 

turistice, iar a treia direcție stra-
tegică ar fi determinată de dez-
voltarea infrastructurii, pentru 
că, așa cum am spus, tinerilor le 
trebuie condiții, drumuri, apă cu-
rentă, pentru a se putea stabili 
în zonă. 

- Spuneați că există 
potențial pentru dezvoltarea 
turismului. Concret, ce s-ar 
putea valorifica în zonă?

- Așa este, satele 
aparținătoare comunei Bogda, 
respectiv Buzad, Charlotten-
burg, Altringen, Bogda, Sintar și 
Comeat au foarte mare potențial 

turistic. Principalul punct de 
atracție al comunei este satul 
Charlottenburg, care este sin-
gurul sat rotund din România și 
din estul Europei, fiind localita-
tea cea mai intens mediatizată 
în acest sens. Inclusiv postul de 
televiziune Discovery Channel 
a filmat un documentar în Char-
lottenburg. De asemenea, tot în 
acest sat se află singurul muzeu 
cinegetic, singurul muzeu de vâ-
nătoare din județul Timiș, aflat 
în administrarea Direcției Silvi-
ce Timiș. De asemenea, aerul 
curat și liniștea pe care o oferă 
zona sunt factori care pot atra-
ge turiștii, iar sursele de poluare 
sunt aproape inexistente în sa-
tele din comuna Bogda. Un alt 
punct de atracție al comunei ar 
fi tabăra școlară, situată în loca-
litatea Bogda, care, din păcate, 
în momentul de față se află în-
tr-o stare destul de avansată de 
degradare, deși au fost discuții 
de-a lungul anilor privind rein-
troducerea ei în circuitul turistic. 
Din nefericire, totul a rămas la 
nivel de discuții, nerealizându-se 
nimic concret în sensul acesta. 
Tot pentru atragerea turiștilor în 
zonă, începând cu anul 2018, în 
localitatea Buzad, Primăria Bog-
da, în parteneriat cu o societate 
privată, a dezvoltat conceptul de 
„village la Buzad”, o locație unde 
în weekend-uri se țin „team 
building”-uri cu corporatiști veniți 
din aproape toată țara. Astfel, în 
2 septembrie 2018 am organi-
zat prima ediție a Festivalului de 
muzică electronică „Electroruga 
de Buzad”. Așa se face că am 
reușit în anul 2018 să aducem 
în localitatea Buzad aproximativ 
1.800 de oameni, la prima ediție 
a manifestării. Practic, timp de 
trei zile, nu s-a dormit în satul 

Buzad, feedback-ul oameni-
lor a fost pozitiv, ei chiar s-au 
bucurat când au văzut atâtea 
persoane venite din majorita-
tea țărilor Europei, pentru că 
participanții la festival, cam în 
proporție de 20 la sută, au fost 
cetățeni străini. În 2019 am or-
ganizat a doua ediție, la care am 
reușit să aducem în jur de 3.000 
de persoane. De asemenea, și 
această ediție din 2019 a fost 
un real succes. Tot în 2019, în 
timpul desfășurării „Electrorugii”, 
am organizat și prima ediție a: 
„branch-ului de Buzad”, un eve-
niment gastronomic în care s-au 
servit tipuri de mâncare din Bu-
zad, așa cum se gătea în acest 
sat acum 50-60-100 de ani. Din 
păcate, anul acesta, din cauza 
problemelor legate de pande-
mie, aceste evenimente au fost 
suspendate, dar sperăm ca de 
anul viitor să putem să le reluăm 
și să expunem Buzadul tuturor 
celor interesați. Iată, așadar, 
câte oportunități există din punct 
de vedere turistic. 

- Cum vedeți colaborarea 
cu Consiliul Județean Timiș?

- Sunt convins că buna cola-
borare pe care am avut-o timp de 
patru ani cu Consiliul Județean 
Timiș se va menține și în viitor. În 
principiu, eu îmi doresc dezvol-
tarea comunei Bogda, iar dom-
nul președinte Alin Nica își pro-
pune să dezvolte județul Timiș 
în ansamblul său, așa că avem 
aceleași interese pentru comu-
nitate. Am speranța și convinge-
rea că domnul președinte ne va 
sprijini în implementarea proiec-
telor, pentru a reuși să punem în 
practică cât mai multe obiective, 
iar oamenii să beneficieze de 
pe urma acestei colaborări și să 
aibă un trai mai bun.

- Ați devenit primar la 
doar 26 de ani și iată că acum 
sunteți deja la al doilea man-
dat. Cum au fost primii patru 
ani în fruntea comunei?

- Așa cum era de așteptat, 
a fost o provocare continuă, din 
mai multe puncte de vedere. În 
primul rând, am găsit o primărie 
închisă dialogului cu cetățeanul, 
o primărie veche, neperforman-
tă. Nu existau nici măcar calcu-
latoare, ce să mai vorbim despre 
digitalizare sau programe infor-
matice la nivelul anului 2016 
care să ajute relația funcționar 
- contribuabil. Am început de 
acolo și asta m-a ajutat mult să 
înțeleg nevoile cetățenilor din 
Ghiroda și Giarmata Vii, de ace-
ea în tot mandatul meu m-am 
concentrat să îmbunătățesc ni-
velul calității vieții locuitorilor, iar 
aici vorbim despre proiecte lega-
te de școală, grădiniță, parcuri, 
drumuri, canalizare, apă, ilumi-

nat public, practic lucruri absolut 
normale care asigură un mod de 
viață decent. 

- Ce proiecte aveți pentru 
Ghiroda?

- Am reușit, în primul man-
dat, împreună cu colegii mei, 
performanța de a depune și de 
a ni se aproba mai multe proiec-
te cu finanțare externă. O să mă 
concentrez pe astfel de proiec-
te, mai ales că pentru exercițiul 
financiar 2021-2027 avem sute 
de proiecte pregătite. Avem pro-
iecte de extindere rețele apă și 
canal, piste pentru biciclete, mo-
dernizare de străzi, proiecte de 
protecție a mediului, extindere și 
modernizare iluminat public, dru-
muri colectoare, construirea și 
modernizarea mai multor obiec-
tive publice (primărie, cămin cul-
tural, SPCLEP și dispensar).

- Cum s-a schimbat locali-
tatea din punct de vedere de-
mografic? Au venit mulți tineri 

în comună?
- Sunt, într-adevăr, atât car-

tiere noi, cât și multe cereri ale 
tinerilor și nu numai pentru tere-
nuri destinate construcțiilor de 
case. Din acest punct de vede-
re, am considerat ca e important 
să avem o viziune clară a dez-
voltării acestor noi cartiere și a 
întregii comune, de altfel, să nu 
permitem o extindere haotică. 

- Ce așteptări aveți de la 
Consiliul Județean Timiș?

- Mă aștept la mai multă des-
chidere și sunt convins că o vom 
avea. Suntem o comună mare și 
importantă pentru județ, aflată 
pe o arteră principală de intra-
re în municipiul Timișoara și de 
aceea cred că trebuie să avem 
mult mai multe proiecte comune. 
Există mai multe proiecte majo-
re, discutate cu reprezentanții 
Consiliului Județean, care țin de 
crearea unor noi legături cu au-
tostrada și cu Aeroportul.

„Trebuie să existe o viziune clară a dezvoltării 
comunei și să nu permitem o extindere haotică”
Interviu cu Ionuț Stănușoiu, primarul comunei Ghiroda

„Avem o zonă ideală pentru activități turistice”
Interviu cu Iasmin Iovănuț, primarul comunei Bogda
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Licitația pentru proiectarea 
și execuția bazinului de înot pe 
care Consiliul Județean Timiș 
dorește să-l construiască la 
Jimbolia se apropie de final. O 
asociere de trei firme este inte-
resată de preluarea investiției. 

Mai exact, este vorba despre 
SC JDA CONSULT, în calitate 
de lider, avându-i ca asociați pe 
cei de la VAST INKOMEN și CIV 
GROUP. Oferta depusă a intrat 
în evaluarea aparatului de spe-
cialitate al CJ Timiș. Bazinul va 

avea o suprafață utilă de 1.482 
mp, fiind prevăzute toate dotă-
rile necesare, vestiare, dușuri, 
grupuri sanitare, cameră de fil-
trare, pompare și clorinare, cât 
și spații administrative. Capa-
citatea acestuia va fi de 65 de 

persoane, ceea ce permite uti-
lizarea simultană de către două 
clase de elevi, împreună cu 
profesorii lor. Estimativ, durata 
de funcționare va fi de peste 50 
de ani. Președintele Consiliului 
Județean Timiș, Alin Nica, spu-

ne că principalii beneficiari vor 
fi elevii din zona Jimbolia, dar 
accesul va fi extins tuturor ce-
lor interesați să practice sportul: 
„Proiectul este de bazin didac-
tic, dar desigur că îl punem la 
dispoziția întregii comunități. Va 
fi un bun public, încurajăm prac-
ticarea sportului la orice vârstă. 
Trebuie spus că vorbim de un 
proiect-pilot, pe care dorim să-l 
multiplicăm în mai multe zone 
din județ. Este important ca toți 
timișenii să beneficieze de astfel 
de facilități, în prezent infrastruc-
tura sportivă fiind concentrată 
la nivelul Timișoarei.” Valoarea 
estimată a achiziției publice 
este de 9.000.000 lei, la care se 
adaugă TVA. Din această sumă, 
6.4 milioane reprezintă costurile 
cu instalațiile și construcțiile ne-
cesare, iar cheltuielile cu dotări-
le, utilajele, echipamentele teh-
nologice și funcționale se ridică 
la aproape 1.9 milioane lei - cifre 
rezultate din studiul de fezabili-
tate. Obiectivul va fi finanțat din 
bugetul propriu al Timișului și 
se încadrează în Strategia de 
dezvoltare economico-socială a 
județului și Programul strategic 
multianual 2015 - 2023. 

Drum bun pe… patru benzi! Un aeroport 
la „înălțime”

Timișul va avea un aero-
port pe măsura aspirațiilor sale 
de pol european regional eco-
nomic și social. În primăvara 
anului viitor, poarta aeriană va 
avea funcțional un nou terminal 
de sosiri externe, modern, cu 
servicii adaptate la noile tehno-
logii. Președintele Consiliului 
Județean Timiș, Alin Nica, a vi-
zitat șantierul, în cadrul unei în-
tâlniri cu reprezentanții Aeropor-
tului și ai constructorului. Noul 
terminal va avea aproape 4.400 
de metri pătrați, trei fluxuri de 
pasageri, trei sisteme de benzi 
de bagaje, zece puncte de con-
trol al documentelor și trei punc-
te de control vamal.

În plus, se lucrează și la pro-
iectul unui nou terminal plecări 
externe. Guvernul a aprobat, în 
această toamnă, indicatorii teh-

nico-economici și cofinanțarea 
proiectului, a cărui valoare se 
ridică la 184,5 milioane de lei 
și care va fi realizat din fon-
duri europene, prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare. 
Licitația pentru proiectarea și 
execuția lucrării va fi lansată 
în perioada imediat următoare. 
Noul terminal va avea 12.000 
mp construiți, sistem complet de 
control de securitate pasageri și 
bagaje, 18 ghișee de check-in și 
șase porți automate de scanare 
documente. Unul dintre proiec-
tele majore care s-a mai discutat 
de către președintele Consiliului 
Județean a fost și calea ferată 
de la Gara de Nord la Aeroport, 
proiect ce va trebui să reuneas-
că eforturile mai multor autorități 
locale, cu un aport important din 
partea CJ Timiș.

Fluidizarea traficului rutier 
re prezintă una dintre precupări le 
importante ale administrației ju-
dețene. Două lucrări ce vizează 
extinderi la patru benzi necesită 
o monitorizare atentă, fapt care 
determină deplasări la fața locu-
lui. În acest sens,  președintele 
Consiliului Județean Timiș, Alin 
Nica, a vizitat șantierul de extin-
dere la patru benzi a drumului de 
Moșnița Nouă, pentru a analiza 
problemele apărute și a preveni 
eventuale întârzieri. Dincolo de 
diferite situații privind asistența 
tehnică, cărora li se va găsi re-
zolvare în următoarele săptă-
mâni, șantierul se desfășoară în 

condiții normale și va fi finalizat 
după ieșirea din iarnă. Trotuarul 
și pistele de biciclete au fost exe-
cutate în proporție de 40%, rigo-
lele de scurgere a apelor, 50%, 
asfaltul (stratul de legătură), 
40%. În ceea ce privește umplu-
tura cu piatră spartă, procedura 
este efectuată în proporție de 
80%. Investiția aparține Consi-
liului Județean Timiș și se ridică 
la 31 milioane lei, cu tot cu TVA. 

Drumul este modernizat și lărgit 
pe o lungime de 4,1 km. Fondu-
rile necesare sunt asigurate din 
bugetul Consiliului, cât și prin 
PNDL.

 De asemenea, lucrarea 
Consiliului Județean de extin-
dere la patru benzi a drumului 
dintre Centura Timișoarei și Ae-
roport avansează. Președintele 
Consiliului Județean, Alin Nica, 
s-a deplasat recent pe șantier, 
pentru a verifica la fața locului 
stadiul investiției. În prezent, 
obiectivul e realizat în proporție 
de 35 - 40%. Pe o distanță de 
1.1 km, din totalul de 2.5, s-a 
turnat stratul de binder, secto-

rul respectiv fiind deja extins 
la lățimea a patru benzi. În 
prezent, se lucrează la deza-
fectarea stâlpilor de iluminat 
și montarea unora noi pe am-
bele păți ale carosabilului, dar 
și la pozarea canalului tehnic. 
Având în vedere operațiunea 
de înlocuire a stâlpilor de ilu-
minat public, este indicată o 
atenție sporită în trafic pe timp 
de noapte din cauza vizibilității 

reduse, în zonă fiind instituite 
și restricții de viteză. Totodată, 
despre această situație au fost 
înștiințați și reprezentanții Ae-
roportului Timișoara. Lucrarea 
urmează a fi finalizată anul vii-
tor, după ieșirea din iarnă. Eta-
pa de relocare a utilităților este 
în mare parte realizată, astfel 
că termenul contractual de pre-
dare-primire poate fi respectat. 
Pe lângă lucrările de lărgire la 
patru benzi, contractul prevede 
și consolidarea structurii rutiere 
existente, amenajarea unui tro-
tuar și piste de bicicliști, dar și 
iluminat public pe ambele părți 
ale drumului. De asemenea, se 

realizează o canalizație subtera-
nă pentru relocarea rețelelor de 
telecomunicații. Pentru a se evi-
ta spargerea ulterioară a caro-
sabilelor executate, la intersecții 
s-a prevăzut realizarea unor 
subtraversări pentru rețelele 
de telecomunicații. Sursa de 
finanțare este asigurată prin 
PNDL și din bugetul județului, 
iar contractul are o valoare de 
14 milioane lei.

Bazinul de la Jimbolia prinde contur
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Patru universități pentru un 
puternic centru interdisciplinar

O modernizare totală se va produce 
la Spitalul Județean Timișoara, care va 
intra, în curând, în șantier. Nu mai puțin 
de 10 milioane de euro urmează să fie 
investiți în clădirea principală a unității 
sanitare, care va fi adusă la standarde 
moderne. Deja, toate secțiile au trecut 
printr-o modernizare în ultimii ani, iar ma-
nagerul unității, Raul Pătrașcu, anunță 
o serie de schimbări menite să crească 
securitatea pacienților și a personalu-
lui: „Avem un proiect mare, cu care vom 
aplica pentru Programul de Reziliență, 
împreună cu Consiliul Județean Timiș, 
de modernizare a corpului central al spi-
talului, un proiect de peste 10 milioane 
de euro. Vorbim despre securitatea la in-
cendiu în secolul XXI, normative pe care 
le vom îndeplini. Este vorba de montarea 
de geamuri din aluminiu, nu din PVC, 
izolație rezistentă complet la incendiu, 
respectiv vată minerală, sistem de aver-
tizare de avarie sau scurt-circuit, sistem 
de sprinklere pe bază de gaz sau vapori 
inerți, care să poată stinge automat orice 
mini-incendiu, fără să afecteze actul me-
dical sau aparatura. Noul spital modular 
va adăposti pe rând, secție cu secție, pe 
măsură ce vor fi modernizate.

Întrucât spitalul nu va putea fi închis 
în perioada în care se vor face lucrările, 
a fost deja pus la punct un plan pentru 
mutarea pacienților din locurile în care 
se vor deschide șantiere. Ei vor fi duși 
în noul spital modular permanent, ce ur-
mează să se ridice la Spitalul Județean, 
care, după pandemie, va putea fi folosit 
în funcție de nevoile spitalului.

„Noi avem făcută deja o schiță a pro-
iectului, cu circuite, aparatură, cu me-
dicii pe care îi vom folosi acolo, pentru 
aproximativ 22 de paturi ATI. Nu va fi o 
construcție temporară, va fi cu filtre Hepa, 
cu apă, climatizare, tot ce trebuie, ca să 
fie o construcție permanentă care să intre 
în structura spitalului. Va fi amplasată în 
fața aripii mici, lângă OncoGen și va fi co-
nectată printr-o pasarelă cu UPU și noul 
CT. Noi aplicăm din prima zi, apoi proce-
dura de licitație durează undeva la 40 de 
zile și, ulterior, procedura de construcție, 
care merge undeva la 60 de zile”, a preci-
zat Raul Pătrașcu. Reprezentanții spita-
lului vor ca spațiul rezultat din construirea 
spitalului modular să fie folosit pentru a 
muta pe rând secțiile, pe măsura ce se 
vor realiza lucrările de reabilitare în cor-
pul principal al unității.

Timișoara este unul dinte 
centrele universitare puternice 
din țară, fapt pentru care acest 
sector al educației trebuie va-
lorificat din plin. În condițiile în 
care resursele umane de calita-
te superioară sunt tot mai greu 
de păstrat, mediul universitar 
are nevoie de o susținere pu-
ternică, dar și de proiecte care 
să încurajeze activitatea edu-
cativă. În acest context, Alin 
Nica, președintele Consiliului 
Județean Timiș, a participat 
la o întâlnire cu rectorii celor 
patru universități de stat din 
Timișoara. În urma discuțiilor, 

liderul CJ Timiș s-a declarat op-
timist în privința unei colaborări 
fructuoase între administrația 
județeană și mediul universitar: 
„Sunt încântat că am făcut îm-
preună primul pas către o cola-
borare care se poate concretiza 
într-un centru de cercetare inter-
disciplinară. De asemenea, am 
propus identificarea de clădiri și 
terenuri aflate în administrarea 
statului, județului sau ale comu-
nelor și orașelor din județ care 
pot fi transferate universităților 
cu scopul de creștere a 
capacității de școlarizare și cer-
cetare”.

Proiect de 10 milioane de euro 
pentru Spitalul Județean Timișoara
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1. Hotărârea nr. 161/ 
10.11.2020 privind aprobarea 
componenței Comisiilor de spe-
cialitate ale Consiliului Județean 
Timiș.

2. Hotărârea nr. 162/ 
10.11.2020 privind aproba-
rea dezmembrării unei parce-
le, înscrisă în Cartea Funciară 
nr.415418 a Municipiului Lugoj, 
aflată în proprietatea publică a 
Județului Timiș și în adminis-
trarea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului Timiș.

3. Hotărârea nr. 163/ 

25.11.2020 privind aprobarea 
trecerii imobilului sector de 
drum din DJ 609D cu lungimea 
de 1,249 km, cuprins între sens 
giratoriu DN6 și sens giratoriu 
DNCT, înscris în CF nr. 410116, 
410118, din domeniul public al 
Județului Timiș, în domeniul pu-
blic al Comunei Ghiroda.

4. Hotărârea nr. 164/ 
25.11.2020 privind aprobarea 
revocării dreptului de adminis-
trare a Spitalului Clinic Județean 
de Urgență ”Pius Brînzeu” 
Timișoara asupra unor bunuri 
imobile.

5. Hotărârea nr. 165/ 
25.11.2020 privind aprobarea 
revocării dreptului de adminis-
trare al Direcției de Prestări Ser-
vicii Timiș asupra unor bunuri 
imobile.

6. Hotărârea nr. 166/ 
25.11.2020 privind aprobarea 
constituirii Comisiei mixte de 
analiză a documentațiilor privind 
înștiințările de vânzare a imo-
bilelor cu altă destinație decât 
cea de locuință, care intră sub 
incidența Legii nr.422/2001 re-
publicată, asupra cărora Județul 
Timiș are drept de preemțiune.

7. Hotărârea nr. 167/ 
25.11.2020 privind aprobarea 
dării în folosință gratuită a unor 
autosanitare aflate în patrimoniul 
Județului Timiș, către Serviciul 
de Ambulanță Județean Timiș.

8. Hotărârea nr. 168/ 
25.11.2020 privind avizarea 
normelor de venit pentru contri-
buabilii care realizează venituri 
comerciale pentru anul fiscal 
2021.

9. Hotărârea nr. 169/ 
25.11.2020 privind aprobarea 
execuției bugetelor secțiunii de 
funcționare și a secțiunii de dez-
voltare pentru bugetul propriu al 
județului Timiș la 30.09.2020.

10. Hotărârea nr. 170/ 
25.11.2020 pentru modificarea 
și completarea Hotărârii Con-
siliului Județean Timiș nr. 89/ 
16.06.2020 privind aprobarea 
încheierii Acordului de Partene-
riat între U.A.T. Județul Timiș (Li-
der de parteneriat - Partener 1) 
și Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 
Timiș (Partener de Proiect 2) în 
vederea promovării proiectului 
„Dotarea centrelor sociale din 
cadrul DGASPC Timiș cu echi-
pamente de protecție/prevenție 
destinate gestionării situației 
COVID-19” - cod SMIS 138305 
în contextul accesării fondurilor 
nerambursabile prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare 
2014-2020 (POIM) Cod apel: 
POIM/819/9/1/Consolidarea 
capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19.

11. Hotărârea nr. 171/ 
25.11.2020 privind desemna-
rea reprezentantului Județului 
Timiș în Adunarea Generală a 
Asociației „Timișoara 2021, Ca-
pitală Europeană a Culturii”.

12. Hotărârea nr. 172/ 
25.11.2020 privind aprobarea 
Acordului de parteneriat înche-
iat pentru dezvoltarea de proiec-
te comune de transport și mobi-
litate în județele Caraș-Severin 
și Timiș încheiat între Municipiul 
Reșița, prin Consiliul Local, Mu-
nicipiul Timișoara, prin Consiliul 
Local, Județul Caraș-Severin, 
prin Consiliul Județean Caraș-
Severin și Județul Timiș, prin 
Consiliul Județean Timiș.

13. Hotărârea nr. 173/ 
25.11.2020 privind aprobarea 
încheierii Acordului de Partene-
riat între Agenția pentru Dezvol-
tare Regională - Regiunea Vest 
(Lider de Parteneriat) și Unitatea 
Administrativ-Teritorială Județul 
Timiș (Partener) în vederea im-
plementării proiectului „Sprijin 
la nivelul Regiunii de Dezvol-
tare Vest pentru pregătirea de 
proiecte finanțate din perioada 
de programare 2021-2027 pe 
domeniile mobilitate urbană, 
regenerare urbană, centre de 
agrement/baze turistice (tabere 
școlare), infrastructură și servicii 
publice de turism, inclusiv obiec-
tivele de patrimoniu cu potențial 
turistic și infrastructură rutieră 
de interes județean, inclusiv va-
riante ocolitoare și/sau drumuri 
de legăturăˮ care include reali-
zarea obiectivului de investiție 
„Construirea drumului județean 
de legătură pentru conectarea 
Aeroportului Internațional “Trai-
an Vuiaˮ Timișoara la Autostra-
da A1ˮ, în contextul accesării 
fondurilor nerambursabile prin 
Programul Operațional Asistență 
Tehnică 2014-2020.

Hotărârile Consiliului Județean 
Timiș din noiembrie 2020

Nu cu mult timp în urmă, a avut 
loc concursul „Ora de Reciclare”, o 
competiție educativă, organizată de 
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA şi 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Deșeuri Timiș (ADID) împreună cu parte-
nerul Zona de Dezvoltare Lions Dinamic 
Plus Timisoara. Concursul s-a bucurat 
de mulți participanți din partea școlilor 
primare, gimnaziale și liceale, având sco-
pul de a marca importanța deșeurilor și 
colectarea separată a acestora. Din ca-
uza restricțiilor impuse de pandemia de 
coronavirus, nu a fost posibilă organiza-
rea ceremoniei de premiere cu prezența 
fizică a copiilor și a cadrelor didactice 
implicate, aceasta fiind organizată în 
cadru restrâns cu organizatorii concur-
sului. Concursul a avut un real succes 
în rândul elevilor, fiind înscriși peste 400 
de elevi din zona 1 Timișoara. Lucrările 
au fost expuse pe panourile din Foaierul 
de lângă Sala Multifuncțională – Palatul 
Administrativ. Obiectivul organizatorilor 
a fost să dezvolte o atitudine respon-
sabilă a elevilor și profesorilor față de 
gestionarea deșeurilor, importanța co-
lectării separate a acestora și protejarea 
mediului înconjurător. Prezent la eveni-
mentul restrâns, președintele CJ Timiș, 
Alin Nica, a declarat: „Am privit cu drag 
și admirație desenele copiilor care au 
participat la acest concurs. Avem atâtea 
de câștigat dacă din când în când lăsăm 
deoparte filtrele de adult și privim lumea 

prin ochii lor. Tema creațiilor a fost colec-
tarea selectivă a deșeurilor, un subiect 
important față de care avem multe de 
schimbat, în mentalitatea oamenilor și 

în felul în care o gestionăm. Felicitări or-
ganizatorilor concursului, Retim și ADID 
Timiș, și un mare bravo elevilor care au 
participat. Avem bucuria să le găzduim 

lucrările la Consiliul Județean, așa că de 
fiecare dată când voi trece pe lângă ele 
mă voi inspira din creativitatea acestor 
copii minunați”.

Mediul înconjurător, prin ochii copiilor
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Secretar general al județului Timiș: 
Ioan Dănuț Ardelean

• 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
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: Laichici Liliana - Dorina

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: Neumann   Victor

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

- COSTA Cosmin-Lăscuț - președinte
- MOȘ Cristian-Alin - 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 
publice și protecția mediului

- BOJIN Mihaiță - președinte
- LUCA Bianca - secretar
- CAPLAT Alexandru - membru
- SAMEȘ 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
- PROTEASA Alexandru-Constantin - membru
- MOȘ Cristian-Alin - membru
- BLAGA Lucian - membru
- COTEȚIU Andrei - membru
- ANDEA Petru - membru

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

Comisia pentru administrație publică locală
- NEMETH Zoltan - președinte
- 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
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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Peste 100 de participanți s-au înscris la concursul „Cea mai fru-
moasă casă din Banat”. Acesta a fost organizat de Muzeul Național 
al Banatului și a fost deschis tuturor celor care iubesc să facă foto-
grafii. Fiecare participant a putut trimite trei imagini. Un juriu format 
din Marius Cornea, muzeograf, Dan Leopold Ciobotaru, arheolog, 
Milan Șepețan, fotograf, și Giulia Delcea, artist plastic, a ales 12 
fotografii, care au ajuns în finală. „Casa din Pădurani” a fost desem-
nată cea mai frumoasă casă din Banat. Fotografia a fost realizată 
de Gabriel Brezeanu și a obținut peste 1.000 de voturi în mediul 
online.

„Mulțumim frumos tuturor celor care ne-au ajutat să găsim cea 
mai frumoasă casă din Banat! Mulțumim frumos celor peste 100 
de participanți la concurs, mulțumim frumos celor 1.773 de votanți, 
mulțumim tuturor celor care iubesc frumosul și îl duc după ei oriun-
de s-ar afla”, au transmis reprezentanții MNaB.

În urma jurizării și a voturilor obținute ulterior pe pagina de Fa-
cebook a instituției, a fost realizat și următorul clasament:

Gabriel Brezeanu – „Casa din Pădurani” – 1.082 voturi;
Carmina Isbașa – „Locul fermecat” – 943 voturi;
Bogdan Seculici – „Casa din Ciacova” – 716 voturi;
Simona Vâlceanu – „Conac Sasca” – 387 voturi;
George Miheș – „Casa cu iederă” – 384 voturi;
Diana Cristea – „Interior Palatul László Králik” – 350 voturi;
Elizabeta Trankulov – „Riduri în truda bunicilor” – 198 voturi;
Dan Buruleanu – „Poli” – 195 voturi;
Sorina Mirela Lungu – „Urme de demult” – 181 voturi;
Silviu Năstase – „Vicariatul Sârbesc” – 178 voturi;
Robert Szakal – „Casa Modex” – 157 voturi;
Borco Ilin – „Sălașul slovac de la Nădlac” – 132 voturi.
Premiile constau în cărți și obiecte de artă în valoare de 6.000 

lei. Ele vor fi împărțite astfel: locul I – 3.000 lei, locul II – 2.000 lei și 
locul III – 1.000 lei. Fotografia câștigătoare se va regăsi și pe coper-
ta agendei MNaB 2021.

Recunoaștere 
națională pentru 
Muzeul de Artă

Executivul a aprobat hotărărea de guvern prin care Muzeul de 
Artă Timișoara, aflat în subordinea Consiliului Județean Timiș, devi-
ne muzeu de importanță națională, conform Legii nr. 311/2003 și își 
va schimba titulatura în Muzeul Național de Artă Timișoara. Patrimo-
niul pe care această instituție îl conservă și îl valorifică, de aproape 
120 de ani, cuprinde colecția de icoane din bisericile ortodoxe din 

Banat, care datează din jumătatea secolului al XVIII-lea și chiar una 
dintre cele mai valoroase colecții la nivel național, Corneliu Baba. 
Muzeul deține și opere ale celui mai important grup de avangar-
dă al României, grupul Sigma. Cele șase expoziții permanente cu 
care muzeul își întâmpină vizitatorii – „1+1+1 & SIGMA în colecțiile 
Muzeului de Artă Timișoara”, „Pictură veche bănățeană”, „Icoane 
bănățene”, „Artă modernă românească”, „Corneliu Baba”, „Artă Eu-
ropeană” - alături de expozițiile temporare, excelent selectate, con-
stituie garanția unei experiențe unice.

„Sunt încântat să aflu că Muzeul de Artă Timișoara a fost re-
cunoscut ca muzeu de importanță națională și că va primi titlul de 
Muzeul Național de Artă Timișoara! Este un moment deosebit de 
important pentru echipa care a construit dosarul, pentru toţi colegii 
care au contribuit la acest succes. Patrimoniul și expoziţiile urmea-
ză să intre în circuitul național și să devină astfel mult mai cunoscu-
te și apreciate de specialiști și de publicul larg din România și din 
întreaga lume”, a declarat, cu această ocazie, prof. univ. dr. Victor 
Neumann, directorul Muzeului.

Cea mai frumoasă casă din Banat

În organizarea Centrului de Cultură și Artă 
al Județului Timiș, a avut loc un spectacol live, 
intitulat „Gândul bun de sărbătoare”, care a fost 
transmis online, atât pe pagina de Facebook a 
Ansamblului Profesionist Banatul, cât și pe pagi-
na de Facebook a Asociației ProDatina. Trei soliști 
apreciați și îndrăgiți în tot Banatul, respectiv An-

dreea Voica, Liliana Laichici și Adrian Stanca, au 
transmis urările și gândurile bune ale artiștilor, iar 
publicul a avut posibilitatea de a intra în dialog cu 
protagoniștii evenimentului. Instrumentiștii au fost 
coordonați de dirijorul Sebastian Roșca, iar dan-
satorii – de cuplul de coregrafi Brândușa și Nico-
lae Stănescu.

“Gândul bun de sărbătoare”
Dialog online între artiști și public
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