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Stimați timișeni,
Sunt Alin-Adrian Nica și, în 

27 septembrie 2020, mi-ați acor-
dat încrederea dumneavoas-
tră pentru a conduce destinele 
județului Timiș în următorii patru 
ani. În ultimii 16 ani, am fost pri-
marul comunei Dudeștii Noi. Am 
devenit, în 2004, cel mai tânăr 
primar din România, la 23 de 
ani. Am absolvit Liceul ”Grigore 
Moisil” din Timișoara și, ulterior, 
Facultatea de Automatică și Cal-
culatoare din cadrul Universității 
Politehnica din Timișoara. Sunt 
căsătorit și am doi copii. 

După 16 ani de muncă în pri-
mărie și 15 ani de experiență la 
Bruxelles, ca reprezentant al Ro-
mâniei în Comitetul European al 
Regiunilor, după zeci de proiecte 
și evenimente, mii de oameni pe 
care i-am întâlnit, uitându-mă în 
spate, constat lungul drum pe 
care l-am parcurs și realizările 
pe care le-am înfăptuit, fiind con-
vins că mai sunt multe de făcut 
pentru Timiș! A venit vremea ca 
acest model de succes să fie 
pentru mine un proiect pilot pen-
tru întreg județul Timiș, pentru ca 
fiecare comună timișeană să cu-
noască, într-adevăr, dezvoltarea 
și bunăstarea. Județul nostru, 
municipiile, orașele și comunele 
merită o administrație profesio-
nistă, cu o viziune clară și, mai 
ales, cu o strategie realistă pen-
tru a duce, în adevăratul sens al 
expresiei, „Timișul la nivel euro-
pean”, motto-ul campaniei mele 
pentru președinția CJ Timiș. Știu 
că unii spun că au ajuns deja la 
nivel  european. Eu însă vreau 

să depășim aceste abordări per-
sonale, mai mult sau mai puțin 
obiective, și să ducem împreună 
întreg Timișul la nivel european. 
Timișul, la nivel european

Vă prezint, în continuare, câ-
teva puncte din programul meu 
electoral, program care nu s-a 
axat pe a planifica niște drumuri 
asfaltate și o grămadă de proiecte 
care să existe doar pe hârtie. Pen-
tru mine, ca și pentru majoritatea 
dintre voi, a fi la nivel european  
înseamnă mult, mult mai mult. 

Mi-am propus crearea unei 
administrații deschise mediului 
de afaceri, una care să asigure 
atragerea investițiilor, stimula-
rea antreprenoriatului și, toto-
dată, transformarea turismului 
și divertismentului în vectori de 
creștere economică. În acest 
sens, am prevăzut crearea Fon-
dului Județean de Investiții Timiș, 
care va oferi cofinanțare și suport 
în scrierea, accesarea și imple-
mentarea proiectelor cu finanțare 
europeană. Pentru o mai bună 
coordonare cu mediul de afaceri 
din județ, vom crea un Consiliu 
de Strategie și Consiliere Eco-
nomică, format dintr-o echipă 
de specialiști care va pune la 
aceeași masă reprezentanți ai 
CJ Timiș, oameni de afaceri și 
mediul universitar.   

Pentru creșterea calității vieții 
pentru timișeni, vrem să pornim 
pe cinci subdirecții: sănătate la 
standarde europene, educație 
și civism, cultură și identitate, 
asistență socială și dezvoltarea 
sportului de masă. Am dedicat 

un capitol mediului rural, pentru 
a reduce decalajul dintre mediul 
rural și cel urban pornind de la 
finanțarea racordării gospodării-
lor la infrastructura de transport, 
dezvoltarea infrastructurii ener-
getice, susținerea investițiilor în 
agricultură, stimularea mediului 
de afaceri, susținerea educației, 
susținerea sportului, asigurarea 
serviciilor de utilități și rezolvarea 
problematicii specifice fondului 
funciar. 

Vreau să dezvoltăm infra-
structura în slujba cetățeanului 
și economiei. În acest sens, prin 
cele șapte obiective asumate, ne 
dorim să transformăm Timișul în 
județul cu cea mai modernă infra-
structură rutieră din țară și, impli-
cit, transformarea județului într-un 
veritabil hub logistic național, dar 
și la nivelul euroregiunii Dunăre-
Criș-Mureș-Tisa.

Poate cel mai important 
punct al programului de guver-
nare locală este atragerea de 
fonduri europene. Am expertiza 
necesară, am, cum se spune la 
mine la Dudeștii Noi, poteca bătă-
torită la Bruxelles. Cele mai mul-
te proiecte din Dudești Noi s-au 
realizat prin atragerea de fonduri 
europene. Scrierea, accesarea și 
implementarea proiectelor se vor 
realiza la nivelul județului cu spri-
jinul CJ Timiș prin intermediul a 
două mecanisme ce urmează a fi 
înființate: Banca de Proiecte Eu-
ropene a Județului Timiș și HUB-
ul Județean de Proiecte.

Voi susține digitalizarea ser-
viciilor publice. Aș vrea să înche-
iem epopeea dosarului cu șina. 

Nu este normal să ai nevoie de 
o autorizație, de un aviz de la 
Consiliul Județean și să fii nevoit 
să aduci aceleași documente pe 
care le-ai mai depus o dată, în 
urma cu câteva luni.

Protecția mediului este unul 
dintre elementele importante ale 
asigurării unei calități ridicate a 
vieții. Astfel, am stabilit liniile pri-
oritare de investiții, respectiv în 
conservarea biodiversității și arii-
lor naturale protejate, iar în Timiș 
sunt mai multe asemenea zone 
de care, din păcate, nu profităm. 
Vrem să încurajăm investițiile 
în energie verde și în industrii 
nepoluante. Urmărim păstrarea 
fondului forestier al județului atât 
în mediul rural, cât și în mediul 
urban, dar și crearea unor păduri 
de protecție urbană.

Drumurile, infrastructura, 
apă și canalizare, iluminat, cu-
rent electric – nu acestea au fost 
cele mai mari realizări ale mele, 
ci privirea din ochii oamenilor în 
care am regăsit satisfacția lucru-
lui bine făcut și a faptului că nu 
le-am înșelat așteptările. Trebuie 
să le arătăm oamenilor că lucru-
rile bune pot fi fundamentul unui 
nou tip de administrație, dar pen-
tru ca lucrurile să se schimbe tre-
buie ca oamenii de bună credință 
să se implice, să îndrăznească. 

Dragi timișeni, vreau să în-
drăznim împreună! 

Dragi timișeni,
Consider că după aproape 

patru ani în fruntea Consiliului 
Județean Timiș este momentul să 
spun, încă o dată, MULȚUMESC! 
Pentru încrederea acordată în 
toată această perioadă, pentru 
susținerea arătată, pentru critică, 
atunci când a fost cazul, și pen-
tru implicarea dumneavoastră. 
Toate acestea m-au ajutat și îmi 
dau putere să merg mai departe, 
cu capul sus și mândru de toate 
proiectele pe care le-am dema-
rat pentru județul Timiș. Las în 
urmă o „moștenire” de care sunt 
extrem de mulțumit și o echipă 
de profesioniști gata să pună în 
continuare umărul pentru dezvol-
tarea acestei regiuni.

Încă de la începutul manda-
tului de președinte al Consiliului 
Județean Timiș, mi-am stabilit 
prioritățile: sănătate, infrastructu-
ră rutieră, educație, asistență so-

cială, situații de urgență, cultură 
și mediu. Și nu m-am abătut nicio 
clipă de la acest plan!

La Consiliul Județean am 
gândit global, iar când vine vorba 
de fonduri europene atrase, vor-
bim de un total de 80 de milioane 
de euro. Aici, țin să menționez 
și două dintre cele mai mari 
investiții care se realizează cu 
bani de la UE: noua maternitate 
din Timișoara - 65 milioane lei și 
lărgirea la patru benzi a drumu-
lui Timișoara - Dumbrăvița - 80 
milioane lei. În plus, Timișul face 
istorie, dacă este să ne raportăm 
la un proiect pe fonduri europene 
cu o valoare record, 180 de mili-
oane de euro, gestionat de Con-
siliul Județean Timiș și Aquatim, 
pentru extinderea rețelei de apă 
și canalizare în Timișoara și în 
alte opt orașe și 39 de comune 
din județ.

Sănătatea este și trebuie să 

rămână prioritate de gradul zero! 
Acest domeniu a beneficiat de 
proiecte majore, precum Clinica 
de Mari Arși de la Spitalul Cli-
nic Județean de Urgență „Pius 
Brînzeu” Timișoara, unitate care, 
doar în 2020, a avut parte de 
investiții record - peste 24 de mi-
lioane lei - adăugând aici și banii 
alocați celui mai mare spital din 
Vest în lupta împotriva Covid-19. 
Vorbesc aici de un total de 18 mi-
lioane de euro, fonduri europene. 
În plus, peste 53 de milioane de 
lei am alocat din fonduri proprii 
pentru investiții în modernizarea 
unităților sanitare. 

Să conduci un județ înseam-
nă o mare responsabilitate. În-
seamnă o rețea rutieră de 1.300 
de kilometri, pe care am moder-
nizat-o continuu și în care am 
investit aproape 700 de milioane 
de lei. Sunt cifre cu care mă mân-
dresc și pentru care am muncit, 

iar îmbunătățirea rețelei rutiere 
a Timișului este o misiune de la 
care nu m-am abătut și m-am 
zbătut pentru fiecare tronson pe 
care l-am putut pune la dispoziția 
comunității. 

Pe de altă parte, pentru că 
în special în zona rurală și în 
orașele mai mici nu există reţele 
de alimentare cu gaze naturale, 
Consiliul Județean Timiș s-a im-
plicat în dezvoltarea acestora. În 
scopul înfiinţării şi dezvoltării reţe-
lelor de gaz, la iniţiativa Consiliu-
lui Județean Timiș au fost consti-

tuite cinci asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară în care CJ Timiș 
s-a asociat cu UAT-urile din județ. 
Serviciul de alimentare cu gaze 
naturale a fost declarat serviciu 
public de interes judeţean.

Am lansat deja provocarea 
de a construi un brand turistic 
al Timișului. E important să știm 
cine suntem, ce ne dorim și ce 
putem face pentru ca turiștii să 
vină în zona noastră, în următorii 
ani. Poveștile locului, obiceiuri, 
tradițiile etniilor, gastronomia, 
muzica, trasee, frumuseți natu-
rale, cultură și patrimoniu – sunt 
elemente care trebuie să defi-
nească brandul turistic. 

Noului președinte al Consi-
liului Județean Timiș îi urez pute-
re de muncă și implicare. Are o 
mare responsabilitate și datoria 
de a duce regiunea la următorul 
nivel! 

Dragii mei, vă mulțumesc că 
ați parcurs aceste rânduri. Să ne 
auzim și să ne vedem sănătoși! 

Cu respect,
Călin Dobra

Călin Dobra, la final de mandat

Alin Nica, nou președinte 
al Consiliului Județean Timiș
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Învățământul special din Timiș a be-
neficiat în ultimii trei ani și jumătate de o 
atenție deosebită din partea autorităților 
județene. Administrația județeană a in-
vestit aproape 20 milioane de lei în cele 
nouă unități de învățământ special din 
județ.

5 milioane lei pentru „Alexandru 
Roșca” din Lugoj

Una dintre unitățile de învățământ 
special din Timiș care a beneficiat de o 
adevărată infuzie de fonduri din bugetul 
Consiliului Județean a fost Centru Școlar 

pentru Educație Incluzivă „Alexandru 
Roșca” din Lugoj. Aici, în ultimii trei ani 
și jumătate, au fost investite peste cinci 
milioane de lei. La școala specială din 
Lugoj a fost construit un corp nou de clă-
dire, dotat cu toate materialele didactice 
necesare pentru un act educativ de cali-
tate. S-au achiziționat centrale termince 
noi, au fost înlocuite conductele subtera-
ne de alimentare cu agent termic, au fost 
cumpărate accesoriile necesare pentru 
activitățile de logopedie, dar și instru-
mentele pentru psihoeducația copiilor. Tot 
pentru copiii de la Centrul Școlar pentru 
Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” din 
Lugoj a fost achiziționat și un microbuz 
nou, iar din 2019 s-a început munca pen-
tru construirea unui nou internat pentru 
cei mici. În acest scop, doar pentru anul 
în curs, a fost alocată suma de șase mi-
lioane de lei.

Liceul Iris: Cantina și internatul, 
modernizate

Investițiile Consiliului Județean 
Timiș au continuat și în direcția celor-
lalte unități de învățământ speciale din 
județ. La Liceul Teoretic Special Iris din 
Timișoara, unul dintre cele șapte din în-
treaga țară cu acest profil, s-au alocat 
fonduri pentru reabilitare termică, dar și 
pentru modernizarea cantinei, precum 
și pentru reabilitarea internatului în care 
locuiesc elevii. Proiectul este finanțat 
din fondurile Consiliului Județean, dar 

și din fonduri europene nerambursabi-
le, în valoare totală de opt milioane de 
lei. După finalizarea lucrărilor, clădirea 
liceului Iris, construită în 1974, va fi una 
modernă și primitoare, exact cum acești 
copii deosebiți merită.

Clădire reabilitată total după 
160 de ani, pentru elevii de la 

„Neveanu”
Centrul Școlar pentru Educație In-

cluzivă „Paul Popescu Neveanu” din 
Timișoara este una dintre școlile speci-
ale din subordinea Consiliului Județean 
Timiș care a beneficiat de o atenție spe-
cială în mandatul Consiliului Județean 
ce se încheie în această lună. Au fost 
investite aici peste cinci milioane de lei, 
din bugetul Consiliului. Cea mai mare 
parte din această sumă, aproximativ pa-
tru milioane de lei, a fost investită în rea-

bilitarea unui corp de clădire, construit în 
1860, care nu a beneficiar niciodată de 
o reabilitare totală. Astfel că, în iulie anul 
acesta, corpul de clădire a fost inaugu-
rat, iar copiii au început noul an școlar în 
condiții moderne. Au fost realizate lucrări 
majore în cazul structurii de rezistență a 
clădirii, au fost reabilitate sălile de cla-
se, podul și acoperișul, a fost reabilitată 
fațada. De asemenea, pentru asigurarea 
celor mai bune condiții de învățare, au 
fost cumpărate table inteligente, a fost 
schimbat mobilierul școlar, au fost cre-
ate șase cabinete pentru logopedie, un 

cabinet de ludoterapie, unul de kinetote-
rapie, un cabinet de stimulare polisenzo-
rială, trei cabinete pentru terapii specifi-
ce și o sală multifuncțională.

Cantină nouă pentru elevii cu 
nevoie speciale din Recaș

Centrul Școlar pentru Educație Inclu-
zivă „Constantin Păunescu” din Recaș a 
beneficiat în ultimii trei ani de peste trei 
milioane de lei pentru asigurarea unui cli-
mat educațional potrivit pentru copiii care 
învață acolo. Au fost făcute investiții în 
infrastructura școlară, dar și în dotări. A 
fost reabilitat complet un corp de clădire 
și s-a amenajat o sală multifuncțională, 
școala a beneficiat de fonduri pentru 
un sistem modern de alarmare în caz 
de incendiu și supraveghere video, au 
fost reabilitate aleile pietonale, iar anul 
acesta au început demersurile pentru 

construcția unei cantine noi și dotarea 
claselor cu videoproiectoare, laptopuri și 
table inteligente.

Echipamente medicale și de 
transport, pentru două școli 

speciale din Timișoara 
La Centrul Școlar pentru Educație 

Incluzivă „Dumitru Ciumăgeanu” din 
Timișoara, Consiliul Județean Timiș a 
alocat aproximativ un milion de lei. A fost 
achiziționat un microbuz pentru transpor-
tul elevilor, dar și echipamente medicale 
care să vină în sprijinul copiilor și profe-

sorilor: masă de terapie kinetică, bicicle-
tă ergonomică semiprofesională, traseu 
psihomotric pentru copiii cu C.E.S. sau 
sistem optimusic pentru terapii specifice 
copiilor cu C.E.S.

La Liceul Tehnologic Special ”Gheor-
ghe Atanasiu” din Timișoara s-a investit 
peste un milion de lei în infrastructura 
școlară și în dotări. Consiliul Județean 
Timiș a asigurat achiziția de echipamente 
de transport pentru elevii cu nevoi speci-
ale, condiții medicale optime pentru tra-
tamentele dentare, echipamente pentru 
recuperare fizică, dar și lucrări de reabili-
tare pentru internatul de băieți.

Învățământul special a beneficiat de 
un suport necondiționat. Copiii au nevoie 
de atenție și suport în permanență și doar 
cu sprijinul autorităților pot să fie integrați 
în societate într-o manieră cât mai pro-
ductivă pentru toți.

Învățământul special, o prioritate pentru 
Consiliul Județean. Zeci de milioane de lei au fost 
alocate în ultimii trei ani în acest domeniu
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Ultimii patru ani au reprezentat o 
schimbare în modul în care Consiliul Ju
dețean abordează sectorul investițional.
Atențias-amutatdelaproiectemici,cu
impact redusasupracomunității, lapro
iecte de anvergură, pe toate domeniile
prioritare.Aiciseîncadreazășiinfrastruc
turarutieră,investițiilefiindgânditeaadu
cecelemaimaribeneficiipentrutimișeni.
Vorbim astfel de lărgiri la patru benzi,
preluarea de drumuri comunale, pentru
creareadenoirute,câtșiîmbunătățirea
accesuluilagranițe.
Zona periurbană a Timișoarei, 

o prioritate
Dacă e să facem referire la proiec

tele din zonaTimișoarei, aflate în deru
lare,unuldintrecelemaiașteptateeste
extinderea la patru benzi a drumului spre 

MoșnițaNouă.Lucrărilesuntîntoi,astfel
căînurmătoarele6-7lunisevalucrain
tenslaceipatrukilometrideșoseaaflați
înmodernizareșiextindere.Proiectulpre
vedecinci sensurigiratorii, o intersecție
lărgită, piste de biciclete și trotuare pe
ambele părți, 16 alveole pentru stațiile
de autobuz, rigole pentru apa pluvială,

platformespecialepentrucântărireaau
tovehiculelorgrelelaieșireadinMoșnița
Nouășiiluminatstradal.Valoarealucrări
lorestede31demilioanedelei.

Un alt proiect important pentru 
timișorenișitimișeni,șinunumai,estecel
legatdeextinderealapatrubenziadru
muluiDumbrăvița-Giarmata-A1.Vorbim
deoporțiunede12kilometri,oșoseacu
patrubenzișioinvestițietotalăde52de
milioanede lei,banidinfondurieurope
ne.Constructorula intratdejape teren,
peporțiuneadintreCenturaTimișoareiși
nodulrutiercuA1dinGiarmata.

Drumul va fi modernizat și lărgit
pe o distanță totală de 10 km. Ȋn locul
intersecțiilor semaforizate s-auproiectat
sensurigiratorii,iaracesteas-audimen
sionat în funcțiedenumărulbenzilorde
circulațienouproiectate.Astfel,vorfire
alizate șaseminigirații, cinci sensuri gi
ratoriișisereamenajeazăoturbogiraţie
șiunsensgiratoriu.Deasemeneavafi
construităopistădebicicletepesegmen
tulCenturaTimișoara-AutostradaA1,pe
odistanțăde6,5km.

Înzonaperiurbană, traficulașteaptă
și finalizarea lucrărilor pe drumul spre
Aeroportul Internațional „Traian Vuia”.
Se lucreazădeja la tronsonulde2,5ki
lometri, care va avea patru benzi, piste
debicicleteșisistemde iluminatpublic.
Investițiaestede13milioanedelei,bani
dinfonduriguvernamentaleșidinbugetul
propriualCJTimiş.

Acces facil spre granița cu 
Serbia

Cu 20 demilioane de euro, fonduri
de la Uniunea Europeană, se lucrează
la tronsonul Peciu - Foeni. Șoseaua de
20 de kilometri facilitează accesul către
DN59și,maideparte,sprepunctuldetre
cereafrontiereidelaFoieni.Esteundrum
strategic, leagăTimișoaradeSerbia, iar
importanța lui este dată și de partene

riatulorașuluidepeBegacuNoviSad,
celedouăviitoareCapitaleEuropeneale
Culturii.Tot înaceastă zonă, s-a turnat,
înpremieră,uncovorasfaltic întreSân
martinu Sârbesc - Sânmartinu Maghiar.
Estevorbadeoporțiunedecincikilome
tri, peDJ593A.Valoarea lucrărilor este
deaproapecincimilioanedelei, iarcea

maimarepartedinsumăvineprinPNDL.
ȘoseauacontinuăspreUivarși,maide
parte,seleagădeDrumulNațional59B.

Centura alternativă, tot mai 
aproape de finalizare

Se lucrează la inelul din jurul
Timișoarei, centura alternativă formată
dindrumurijudețene,carevaușuramult
viațașoferilor.Secreeazăastfelșionouă
legătură între patru comune (Șag,Sân
mihaiuRomân,Săcălaz,DudeștiiNoi)și
DrumulNațional6.

AudemaratdejalucrărilelaDJ591C,
sectorDN6-Săcălaz,oinvestițieînva
loaretotalădeaproape10milioanedelei,
banidinbugetulpropriualjudețuluiTimiș
și prinPNDL.Drumul, de pământ până
acum,lungdecincikilometri,vafitrans
formattotalînurmătoareleoptluni,rezul
tândoplatformăcuolățimedeoptmetri.
Pentrucolectareaapelordesuprafațăau
fostproiectateșanțuri,iarpentrudescăr
carea apelor pluviale s-au prevăzut opt
podețenoi.Înplus,laintersecțiacuDN6
sevaamenajaunsensgiratoriu.

Reprezentanții CJTimiș gândesc în
perspectivășisepregătescsăasfalteze
undrumdelegăturăîntreȘagșiSânmi
haiuRomân,douăreședințedecomună,

asigurândastfelaccesdirectcătreCen
tura de Sud a Timișoarei pentrumii de
timișeni.Drumulcomunal235afostpre
luatde laceledouăprimării înadminis
trareajudețului,pentrua-lputeaasfalta.
Șoseauaareo lungimeaproximativăde
cincikm,iarînmomentulacestastructu
ra sa este de pământ. Investiția are ca
premisădezvoltareacelordouăcomune,
prin crearea unei infrastructuri care să
permităintensificareaactivitățilorcomer
ciale,câtșisporireagraduluidesiguranță
întrafic.

Pasul următor va fi realizarea unui

studiudefezabilitate,carevarelevacea
mai bună variantă de lucru, înmomen
tuldefațăexistânddouăposibilități.Cea
mai simplă dintre ele prevede urmarea
traseului actualului drum comunal, în
acestcazconexiuneacuDN59,îndrep
tullocalitățiiȘag,făcându-selaodistanță
dedoi kmde intersecția cuCenturade
Sud.Cealaltăvariantăde lucruprevede
modificarea traseuluiactualaldrumului,

astfel încâtacestasăfieconectatdirect
laviitoareaintersecțieCentură-DN59.

CJ Timiș își dorește ca drumul să
fie deja gata înmomentul în care va fi

finalizată Centura de Sud a Timișoarei.
InvestițiadegreveazădetraficUtvinulși
creează o legătură directă, între două
centre de comună, cât și cu viitoarea
CenturădeSudaTmișoarei.Secâștigă
timp,câtșisiguranță.

Pe patru benzi și spre 
Sânandrei

Consiliul Județean Timiș a aprobat
indicatorii tehnicoeconomici din cadrul 
Studiului de Fezabilitate pentru lărgirea
lapatrubenzi adrumului județean692,
sectoruldintreDN69șiSânandrei.

Pe baza lui se va realiza, mai de
parte, Proiectul Tehnic pentru tronsonul
deaproape trei kilometri.Dacănuapar
piedici,anulacestasevaputearealizași
licitațiapentruexecuție.

Principaliibeneficiariaiinvestițieisunt
ceiaproape6000delocuitoridinSânan
drei,lacareseadaugăceicareutilizează
traseul în scopuri comerciale sau cei în 
tranzitsprealtelocalități.

Drumuri făcute cu cap, cu adevărat utile timișenilor
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Pandemia de COVID - 19 a generat 
situații cu care până în momentul de față, 
lumea modernă nu s-a mai confruntat. În 
primul rând este vorba despre provocări-
le medicale cărora suntem cu toții nevoiți 
să le facem față, dar este vorba și despre 
cele cu care s-au confruntat autoritățile 
care gestionează din punct de vedere 
administrativ întreaga situație. 

În județul Timiș, noul coronavi-
rus, SARS-CoV-2, a fost ținut în frâu și 
cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, 
care din luna martie și până în prezent 
„a aruncat în lupta” dusă împotriva CO-
VID - 19 aproape 14 milioane lei. Suma a 
mers atât înspre spitale, pentru achiziția 
de aparatură modernă, care să răspundă 
cât mai repede nevoilor medicale, cât și 
spre instituțiile subordonate Consiliului 
Județean Timiș, dar și spre Inspectora-
tul pentru Situații de Urgență, care să 
distribuie rapid și eficient materiale de 
protecție. Tot efortul a fost depus pentru 
ca specialiștii să poată răspunde nevoilor 
populației, sănătatea oamenilor să fie pro-

tejată, iar economia să supraviețuiască 
acestui impas.

Imediat ce starea de urgență a fost 
instituită pe teritoriul țării noastre, Consi-
liul Județean Timiș a alocat în regim de 
urgență bani pentru achiziția de reactivi 
pentru testarea suspecților de COVID - 
19, precum și materiale de protecție pen-
tru medici. Primii care au beneficiat de 
acest suport au fost chiar specialiștii de 
la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumof-
tiziologie „Victor Babeș” din Timișoara. 
Este și spitalul care a internat și tratat cu 
succes primii pacienți infectați cu COVID 
- 19 din județul Timiș. Peste 300 de mii de 
lei au fost direcționați spre această unita-
te medicală.

Lupta împotriva COVID - 19 s-a dus 
pe mai multe fronturi, spitalele suport 
fiind și ele beneficiarele unor alocări 
extrem de importante de la Consiliului 
Județean Timiș. Pentru pacienții și medi-
cii de la Spitalul Județean „Pius Brînzeu” 
din Timișoara au fost achiziționate kituri 
de testare, echipamente medicale perfor-
mante, paturi pentru secția de Anestezie 
și Terapie Intensivă, un Computer Tomo-

graf de ultimă generație, servicii hotelie-
re pentru personalul medical precum și 
reactivi și consumabile pentru teste CO-
VID. Spitalul Județean „Pius Brînzeu” din 
Timișoara a beneficiat, în total, doar pen-
tru lupta împotriva acestui virus, de apro-
ximativ 10 milioane de lei. Din această 
sumă alocată Spitalului Județean, peste 
400 mii lei au avut ca destinație plata ser-
viciilor hoteliere pentru personalul medi-
cal aflat în prima linie în lupta împotriva 
COVID - 19. Consiliul Județean Timiș s-a 
asigurat că medicii și asistentele de la 
spitalul județean, dar și de la Serviciul de 
Ambulanță Timiș, sunt și ei în siguranță 
după ce încheie turele de serviciu. A plă-
tit cazarea pentru ei astfel încât aceștia 
să nu își pună în pericol familiile și să nu 
riște să le transmită virusul. Timp de două 
luni, zeci de medici și asistente au locuit 
în unitățile hoteliere din Timișoara pentru 
a preveni orice risc de transmitere a bolii.

Spitalele municipale din Lugoj și 
Timișoara au fost și ele desemnate unități 
medicale suport în tratarea persoanelor 
infectate cu COVID - 19 și au beneficiat 
de întreg sprijinul din partea Consiliului 
Județean Timiș. Pentru spitalul munici-

Consiliul Județean Timiș, în linia I în lupta 
împotriva răspândirii COVID-19. Proiectele 
majore au continuat în ciuda pandemiei
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pal „Dr. Teodor Andrei” din Lugoj au fost 
alocați bani pentru kituri, peste 300 mii 
lei, iar aparatul de testare care este acum 
în unitatea medicală, cu ajutorul căruia 
sunt testați sute de lugojeni, a fost adus 
cu sprijinul Consiliului Județean Timiș. 
Spitalul Municipal din Timișoara este o 
altă unitate suport în lupta împotriva CO-
VID - 19 care a beneficiat de întreg spriji-
nul administrației județene. Și aici au fost 
alocate fonduri pentru achiziția de tes-
te, peste 250 mii lei. Consiliul Județean 
Timiș a contribuit cu fonduri și pentru spi-
talul mobil instalat pe stadionul CFR din 
Timișoara și operaționalizarea lui. Cele 
200 mii lei alocate au fost folosite pentru 
un generator cu abur, o stație de încăr-

care, echipamente de protecție pentru 
medici și pacienți și alte consumabile ne-
cesare în tratamentul împotriva infecției 
cu COVID – 19.

O instituție care a beneficiat de fonduri 
importante pentru achiziția de materiale 
de protecție și dezinfectanți este Inspec-
toratul pentru Situații de Urgență „Banat” 
al județului Timiș. Consiliul Județean 
Timiș a avut în permanență un dialog cu 
reprezentanții ISU Timiș și a răspuns cu 
rapiditate solicitărilor venite din partea 
instituției. ISU Timiș a achiziționat mate-
rialele și echipamentele de protecție cu 
fondurile alocate de CJ Timiș, aproape 
patru milioane de lei. Ulterior, acestea au 
fost distribuite spre instituții, primării sau 

spitale. Alte 250 mii lei au mers înspre 
ISU Timiș pentru achiziția de corturi de 
triaj și prelate, care să fie folosite pentru 
unitățile medicale în această perioadă 
iar ulterior, pentru orice altă situație de 
urgență.
Proiectele majore din sănătate 

au avansat și pe perioada 
crizei sanitare

Unitatea de Primiri Urgențe a Spi-
talului Județean din Timișoara intră, în 
cel mai scurt timp posibil, într-un amplu 
proces de extindere, modernizare și do-
tare cu aparatură medicală. Extinderea 
și modernizarea UPU costă 4.4 milioane 
lei, bani europeni. Se va construi un corp 

nou cu o suprafață la sol de 355 mp și 
o suprafață desfășurată de aproape 800 
mp, cu subsol, parter și etaj. La parter, 
se va amplasa o cameră pentru accesul 
ambulanțelor și o sală nouă de așteptare. 
De asemenea, vor fi create spații de de-
contaminare și deparazitare, camere de 
recepție și triaj, cât și grupuri sanitare.

Un alt proiect major, de peste 50 de 
milioane de lei, se referă la construcția 
unei noi maternități la Timișoara. Se lu-
crează deja la proiectul tehnic și, cel mai 
probabil, în jumătate de an se pune pri-
ma cărămidă la ceea ce va fi prima ma-
ternitate construită în vestul țării, după 
mai bine de un secol. Noua clinică de 
Obstetrică - Ginecologie va oferi servicii 
de îngrijire medicală de o calitate supe-
rioară, cât și posibilitatea realizării de noi 
proceduri medicale. Se vor putea realiza 
proceduri de inseminare in vitro, care 
nu pot fi efectuate în maternitatea actu-
ală. Noua clinică va fi un etalon la nivel 
național în materie de servicii medicale 
și dotări pentru că, spune Călin Dobra, 
și sistemul public poate oferi servicii de 
calitate, precum cele din privat, chiar su-
perioare acestora. 

Consiliul Județean Timiș este par-
tener într-unul dintre cele mai ample 
proiecte din țară - construirea unui nou 
spital, în parteneriat cu Banca Mondială 
și Ministerul Sănătății. Este un proiect în 
valoare de aproximativ 50 de milioane de 
euro, care prevede crearea unui nou Cen-
tru de mari arși și includerea Urgențelor 
și a Secției de AŢI într-o clădire nouă, 
precum și modificarea fluxurilor medica-
le. În acest proiect, Consiliul Județean 
Timiș, pe lângă terenul pe care l-a pus 
la dispoziție, susține financiar și anumite 
costuri necesare realizării documentației. 
La final, noua construcție va fi transferată 
în proprietatea județului.

Consiliul Județean Timiș s-a implicat 
și în cercetare și dezvoltare medicală, în 
încercarea de tratare a cancerului. Au 
fost alocate aproape 13 milioane de lei 
pentru OncoGen, Centrul de Terapii Ge-
nice și Celulare în Tratamentul Canceru-
lui. CJ Timiș contribuie cu 2,5 milioane 
de lei pentru achiziția unei platforme de 
software, după ce a contribuit cu 10 mili-
oane pentru cumpărarea de echipamen-
te medicale.
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1. HOTĂRÂREA nr.148/09.09.2020 
privind aprobarea bugetului rectificat al 
Județului Timiș pe anul 2020. 

2. HOTĂRÂREA nr.149/23.09.2020 
privind aprobarea solicitării trecerii unui 
bun imobil din domeniul public al comu-
nei Uivar, în domeniul public al Județului 
Timiș.

3. HOTĂRÂREA nr.150/23.09.2020 
privind aprobarea dării în folosință gra-
tuită a unor bunuri imobile aflate în do-
meniul public al Județului Timiș, către 
Centrul Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Timiș.

4. HOTĂRÂREA nr.151/23.09.2020 
privind aprobarea declanșării procedurii 

de expropriere pentru execuția proiectu-
lui „Ranforsare DJ 692B Tomnatic – DN6, 
propus a fi amplasat în extravilan și intra-
vilan Comuna Tomnatic, jud. Timiș”.

5. HOTĂRÂREA nr.152/23.09.2020 
privind aprobarea revocării dreptului de 
administrare acordat Muzeului Național 
al Banatului Timișoara asupra unui imobil 
situat în Comuna Giroc.

6. HOTĂRÂREA nr.153/23.09.2020 
privind aprobarea dării în folosință gra-
tuită a unui bun imobil, din domeniul pu-
blic al Județului Timiș, către Societatea 
Națională de Cruce Roșie din România, 
Filiala Timiș.

7. HOTĂRÂREA nr.154/23.09.2020 

privind aprobarea neexercitării dreptului 
de preemțiune din partea Județului Timiș 
asupra intențiilor de înstrăinare a unor 
imobile cu altă destinație decât cea de 
locuințe.

8. HOTĂRÂREA nr.155/23.09.2020 
privind aprobarea cuantumului și pla-
ta cotizației către Asociația „Timișoara, 
2021 – Capitală Europeană a Culturii” pe 
anul 2020.

9. HOTĂRÂREA nr.156/23.09.2020 
privind aprobarea mandatării Direcției 
Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Timiș pentru organi-
zarea și realizarea activităților de con-
tractare de servicii sociale, prin achiziție 

publică, în vederea realizării unui obiectiv 
operațional sau a unei direcții de acțiune, 
potrivit Strategiei județene de dezvoltare 
a serviciilor sociale.

10. HOTĂRÂREA nr.157/23.09.2020 
privind aprobarea completării și modi-
ficării Regulamentului de Organizare 
și Funcționare al Consiliului Județean 
Timiș.

11. HOTĂRÂREA nr.158/23.09.2020 
privind exprimarea acordului pentru con-
struirea și funcționarea unei spălătorii 
auto în proximitatea Centrului Școlar 
pentru Educație Incluzivă „Alexandru 
Roșca” Lugoj.

12.HOTĂRÂREA nr.159/23.09.2020 
privind aprobarea finanțării Agendei prin-
cipalelor manifestări cultural-artistice și 
de tineret pe anul 2020, sesiunea a III a.

13. HOTĂRÂREA nr.160/23.09.2020 
privind aprobarea documentației teh-
nico-economice cu principalii indicatori 
tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiție publică „Lărgire la 4 benzi a DJ 
692, sector DN 69 - Sânandrei”.

Hotărârile Consiliului Județean 
Timiș din septembrie 2020

În 10 septembrie, la Muzeul Satului 
Bănățean din Timișoara, a avut loc cea 
mai importantă manifestare a Caravanei 
Educației în Județul Timiș-ediția a II-a, re-
spectiv lansarea Revistei Născut pentru 
Sport Timiș, revistă editată de Asociația 
Junior Sport.

La lansare au fost prezenți, alături de 
domnul Călin Dobra - președintele Consi-
liului Județean Timiș (partenerul principal 
al Caravanei Educației în Județul Timiș), 

edilii administrațiilor locale partenere, dar 
și reprezentanții partenerilor susținători 
ai caravanei – Marin Popescu (inspector 
general) și Constantin Osain (inspector 
sport) de la Inspectoratul Școlar Județean 
Timiș și Loredana Ianculovici (director) de 
la Direcția pentru Sport și Tineret Timiș.

La acest eveniment au fost prezente 
nume sonore ale sportului timișean - Le-
gende: Doina Moț, Ioan Olimpiu Marconi, 
Simona Amânar Tabără; Seniori campi-
oni: Flavius Biea, Eugen Căpățână, Conf. 
Univ. Dr. Adrian Nagel, Benjamin Wiliem 
Bodo, Sorin Cazacu; Juniori campioni: 
Cristina Bălan, Brianna Sperlea, Jasmi-
na Elena Ciocoiu, Andrei Olteanu, Luca 
Preda; Manageri & Președinți de club și 
antrenori: Adrian Tal, Sebastian Gavrilă, 
Vera Gavrilă, Petru Brândușan, Zlatomir 
Balojin, Dragan Petricevic, Petru Simo-
nescu, Laurențiu Jurcă, Louis Jurcă, Iuli-
an Teacă, Teo Moisuc, Bogdan Alic, Radu 
Țoancă, Marius Poclid, Marius Ciocoiu, 
Cristian Stoenescu, Liviu Pleșa. 

5000 de exemplare (din cele 11.000 
de exemplare tipărite din Revista Năs-
cut pentru Sport Timiș) au fost realizate 
cu sprijinul Consiliului Județean Timiș 
și Centrul de Cultură și Artă al județului 
Timiș (parteneri principali), iar 6000 de 

exemplare au fost realizate cu sprijinul 
celor șapte administrații locale parte-
nere - Primăriile Recaș, Buziaș, Deta, 
Dumbrăvița, Ghiroda, Moșnița Nouă și 
Lovrin, cu sprijinul mai multor cluburi 
sportive - CS Polithenica Timișoara, CS 
Heracle, CS Kaisen Karate Timișoara, 
ACS Floreta Timișoara, CS Daisho Ki 
Dojo, CS Knock Down Timișoara, CSC 
Ghiroda și Giarmanta Vii, dar și cu spri-
jinul mai multor sponsori - Ensola Lighi-

ting System (sponsor principal), Sport 
Flow, RAO Security, Restaurant Caprice, 
Pepper-Steak & Shake, Restaurant Raku 
Sushi și Cramele Recaș.

Revista Născut pentru Sport Timiș 
este un produs de manifestare a Cara-
vanei Educației în județul Timiș - ediția a 

II-a, parte a proiectului național Născut 
pentru Sport și este un proiect cofinanțat 
de Consiliul Județean Timiș, prin Centrul 
de Cultură și Artă al județului Timiș.

La realizarea Caravanei Educației în 
Județul Timiș – ediția a II-a au mai con-
tribuit: AMA Events - PR & Marketing,  
Ministerul Educației Naționale - parte-
ner oficial național, Inspectoratul Școlar 

Județean Timiș și Direcția pentru Tineret 
și Sport a județului Timiș - parteneri oficiali 
locali, Agerpres România, TVR Timișoara 
și Radio Timișoara - parteneri media.

În perioada 21 septembrie - 30 oc-
tombrie are loc distribuirea celor 11.000 
de exemplare din Revista Născut pentru 
Sport Timiș elevilor timișeni, multe dintre 
aceste reviste purtând și autografele ma-
rilor campioni/antrenori/președinți de clu-
buri timișeni promovați în revistă.

Beatrice Mercado, președinte la 
Asociația Junior SPORT - inițiator al 
Caravanei în Județul Timiș, spune că: 
„Educația unui popor prin sport, prin pro-
movarea efectivă a marilor valori, ca re-
pere de referință în formarea unor carac-
tere de învingători pentru micuții noștri, 
este un DREPT. Motiv pentru care noi 
ne-am asumat obligația, dar și dreptul 
să-l slujim!”

Pornind de la asemenea convin-
geri, după șase ani de activitate doar în 
București, în 2017, Asociația Junior Sport 
a demarat, la nivel național, o caravană, 
având prima oprire în județul Mureș, iar 
din 2019 o astfel de caravană a fost de-
marată în județul Timiș. Motivul venirii în 
cel mai vestic județ al țării? O convingere 
a acestei echipe. Ce convingere? Sportul 
timișean este o mândrie națională, dar și 
una mondială!

„Născut pentru Sport Timiș”, revista viitorilor 
campioni. Proiect susținut de CJ Timiș
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Călin Ionel Dobra – preşedintele 
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Consiliului Judeţean Timiş:
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Lucaci
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Preşedintelui
• Biroul Audit Public Intern
• Serviciul Achiziţii
• Serviciul Relaţii Externe şi Protocol
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Turism, Promovare şi Evenimente
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Comunicare şi Relaţii Interinstituţionale
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Cruciţa
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• Serviciul Juridic şi Contencios
• Serviciul Consultanţă şi Avizare 

Juridică

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

Timişoara 300034, Judeţul Timiş, 
România

Telefonul cetăţeanului: 0256/406406
Tel: 0040 256 406300
Tel: 0040 256 406400
Tel: 0040 256 406500
Fax: 0040 256 406306
Fax: 0040 256 406675

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

Servicii publice

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Drepturilor 

Copilului Timiş
Piaţa Regina Maria nr. 3, cod poştal 

300004 Timişoara, Judeţul Timiş 
România

Tel. 0040 256 490281
       0040 256 494030
Fax: 0040 256 407066

E-mail dgasptm@gmail.com
Web: www.dgaspctm.ro

Director general: Milutinovici Valentina 
Emilia

Direcţia Prestări Servicii Timiş
Piaţa Regina Maria nr. 3, cod poştal 

300077 Timişoara, Judeţul Timiş, 
România

Tel.  0040 256 494142
 Fax 0040 256 2414539

E-mail:  dir_prest_tim@yahoo.com
Web: www.dpstm.2mg.ro

Director: Doroş Marţian Corneliu

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor 
Timiş

Str. Frantz Liszt nr. 3, Timişoara, cod 
poştal 300081, Judeţul Timiş, România

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

Director executiv: Frăsia Ştefan

Cultură

Biblioteca Judeţeană Timiş 
”Sorin Titel”

Piaţa Libertăţii nr. 3, Timişoara cod 
poştal 300077, Judeţul Timiş, România

Tel. 0040 256 430746
E-mail:contact@bjt.ro
Web: http://www.bjt.ro

 Manager: Creţu Tudor Nicolae 

Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului 
Timiş

Str. E. Ungureanu nr.1, Timişoara, cod 
poştal 300079, Judeţul Timiş, România

Tel.: 0040 256 435158
Fax: 0040 256 435566
E-mail: ccajt@ccajt.ro 

Web:  www.ccajt.ro
Manager: Liliana - Dorina Laichici

Muzeul Naţional al Banatului
Piaţa Huniade nr.1, Timişoara, cod 

poştal 300002 Judeţul Timiş, România
Tel.:0040 256 491339
Fax: 0040 256 201321

 muzeul.banatului@yahoo.com
Web: www.muzeulnationalalbanatului.ro

Manager: Ilaş Claudiu

Muzeul de Artă Timişoara
Piaţa Unirii nr.1, Timişoara, cod poştal 

300085, Judeţul Timiş, România
Tel.:0040 256 491592
Fax:0040 256 492582

E-mail: muzeuldeartatimisoara@gmail.com
Web: muzeuldeartatm.ro

Manager: Victor Neumann   

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara
Aleea Avram Imbroane nr. 31, Timişoara, 

cod poştal 300136, Judeţul Timiş, 
România

Tel.:0040 256 225588
Fax:0040 256 225588

E-mail: contact@
muzeulsatuluibanatean.ro

Web: www.muzeulsatuluibanatean.ro
Manager: Radosav  Dănuţ

Teatrul pentru Copii şi Tineret 
“Merlin”

Bulevardul Regele Carol I nr. 3, 
Timişoara, cod poştal 300172, Judeţul 

Timiş, România
Tel.:0040 256 493049; 0356 101730

Fax:0040-256-49.30.49
E-mail: office@teatrul-merlin.ro

Web: www.teatrul-merlin.ro
 Manager: Pleşa Laurenţiu

Structura aparatului 
de specialitate

Instituţii subordonate CJT

Produsele lactate și panificație 
pentru elevii timișeni, asigurate 
pentru următorii trei ani

În luna septembrie a acestui an au fost semnate noile acorduri-cadru pentru furni-
zarea de produse lactate și de panificație pentru următorii trei ani școlari (2020-2021, 
2021-2022 și 2022-2023), către elevii din clasele pregătitoare și I-VIII din învățământul 
de stat și privat, precum și către preșcolarii din grădinițele de stat și private autorizate/
acreditate din județul Timiș.

În urma procedurii de achiziție publică, s-a stabilit că produsele lactate (lapte 
UHT) vor fi furnizate de SC SIMULTAN SRL, iar cele de panificație (biscuiți uscați) – 
de SC BISCOTTO SRL.

CJ Timiș gestionează, la nivelul județului nostru, în concordanță cu prevederi-
lor Hotărârii Guvernului nr. 640/2017, Programul privind acordarea gratuită pentru 
preșcolarii din grădinițele cu program normal de patru ore de stat autorizate/acredita-
te și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat 
și particular de fructe, produse lactate și de panificație.

Începând cu data de 15 octombrie 
2020 se prelungește, prin Hotărâre de 
Guvern, cu 30 de zile starea de alertă pe 
întreg teritoriul țării, instituită prin Hotărâ-
rea Guvernului nr. 394/2020 privind de-
clararea stării de alertă și măsurile care 
se aplică pe durata acesteia pentru pre-
venirea și combaterea efectelor pande-
miei de COVID-19.

Vă prezentăm mai jos câteva dintre 
măsurile prevăzute de document privind 
diminuarea impactului tipului de risc:

• se interzic activitățile recreative 
și sportive desfășurate în aer liber, cu 
excepția celor care se desfășoară cu par-
ticiparea a cel mult 10 persoane care nu 
locuiesc împreună, stabilite prin ordin co-
mun al ministrului sănătății, după caz, cu 
ministrul tineretului și sportului, ministrul 
mediului, apelor și pădurilor sau ministrul 
agriculturii și dezvoltării rurale;

• se interzice organizarea de eveni-
mente private (nunți, botezuri, mese fes-
tive etc.) în spații închise cum ar fi, fără 
a se limita la acestea, saloane, cămine 
culturale, restaurante, baruri, cafenele, 
săli/corturi de evenimente;

• se interzice organizarea de eveni-
mente private (nunți, botezuri, mese fes-
tive etc.) în spații deschise cum ar fi, fără 
a se limita la acestea, saloane, cămine 
culturale, restaurante, terase, baruri, ca-
fenele, săli/corturi de evenimente;

• se permite organizarea de cursuri 
de instruire și workshopuri pentru adulți, 
inclusiv cele organizate pentru imple-
mentarea proiectelor finanțate din fonduri 

europene, cu un număr de participanți de 
maximum 25 de persoane în interior și 
de maximum 50 de persoane în exteri-
or și cu respectarea normelor de sănă-
tate publică stabilite în ordinul ministrului 
sănătății;

• activitatea cu publicul a operatorilor 
economici care desfășoară activități de 
preparare, comercializare și consum al 
produselor alimentare și/sau băuturilor al-
coolice și nealcoolice, de tipul restauran-
telor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, 
este permisă fără a depăși 50% din capa-
citatea maximă a spațiului și în intervalul 
orar 6,00—23,00, în județele/localitățile 
unde incidența cumulată a cazurilor în ul-
timele 14 zile este mai mică sau egală de 
1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% 
din capacitatea maximă a spațiului și în 
intervalul orar 6,00-23,00, dacă incidența 
cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din 
județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai 
mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, și 
este interzisă la depășirea incidenței de 
3/1.000 de locuitori;

• prepararea, comercializarea și con-
sumul produselor alimentare și băuturilor 
alcoolice și nealcoolice sunt permise în 
spațiile special destinate dispuse în exte-
riorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea 
unei distanțe de minimum 2 m între mese 
și participarea a maximum 6 persoane 
la o masă, dacă sunt din familii diferite, 
și cu respectarea măsurilor de protecție 
sanitară;

• nu este permisă activitatea în ba-
ruri, cluburi și discoteci.

Starea de alertă, prelungită. 
Măsuri pentru diminuarea 
impactului tipului de risc
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Muzeul Național al Banatului, Muzeul 
de Artă și Muzeul Satului Bănățean, cele 
trei instituții muzeale aflate în subordi-
nea Consiliului Județean Timiș, au reușit 
în această perioadă, cu toate restricțiile 
impuse de normele sanitare în vigoare 

necesare pentru protecția împotriva in-
fectării cu virusul SARS-COV-2, să pună 
la punct și să deschidă publicului o serie 
de evenimente cu și pentru public.

Muzeul Național al Banatului a lansat 
în luna septembrie albumul care a însoțit 
expoziția „Ioan Isac”, care a fost des-
chisă în mansarda Bastionului Theresia 
până la începutul lunii octombrie. Apariția 
acestuia a fost prilejuită și de comemo-
rarea a 70 de ani de la decesul artistului. 
Catalogul „Ioan Isac - Împlinirea unei 
vocații”, elaborat de Mihaela Vlăsceanu, 
cu o prefață de Pavel Șușară, a apărut 
la editura Mega din Cluj-Napoca și a fost 
îngrijit de dr. Caius G Streian. Expoziția 
„Ioan Isac” a prezentat peste 125 de 
picturi și acuarele ale artistului. Demer-

sul plastic și-a propus să prezinte opera 
acestui artist din Banatul interbelic cu 
ajutorul unui număr important de lucrări 
de pictură și grafică, piese din colecții 
particulare din Timișoara și din colecția 
Mitropoliei Banatului.

„75 de ani de la sfârșitul celui 
de-al II-lea Război Mondial” a fost un 
alt eveniment cultural de anvergură or-
ganizat în această toamnă de Muzeul 
Național al Banatului împreună cu Con-
siliul Județean Timiș. La 75 de ani de la 
semnarea actului care consfințea finalul 
celei mai mari conflagrații mondiale, Mu-
zeul Național al Banatului a adus în fața 
timișorenilor imagini reprezentantive din 
acea perioadă. Pe lângă imaginile cu 
caracter documentar, au fost prezentate 
și arme din colecția de istorie a Muzeu-
lui Național al Banatului. A fost organizat 
și un spectacol de reconstituire istorică 
susținut de Asociația Culturală Tomis, 
care a prezentat un detașament echipat 
în uniforme din vremea celui de-al doilea 
Război Mondial, care să reflecte toate 
trupele ce au luptat în Banat, precum și 
cele din restul țării. 

„Pe vreme de pandemie, satira con-
tinuă” - este sloganul sub care a început 
a VIII-a ediție a Salonului Internațional 
de Caricatură de Presă și Artă Satirică, 

la Muzeul Național al Banatului. Maestrul 
Ștefan Popa Popas împreună cu instituția 
de cultură și Consiliul Județean Timiș au 
reușit să organizeze și pe timp de pan-
demie unul dintre cele mai mari saloane 
internaționale de profil. 700 de artiști din 

80 de țări, de pe șase continente își ex-
pun caricaturile în mansardele Bastionu-
lui Theresia, până în 10 noiembrie 2020.

*  *  *
Cel mai important festival de muzică 

clasică de cameră din vestul României 
- Eufonia - a adus, la mijlocul lunii sep-
tembrie, la Muzeul de Artă din Timișoara, 
acorduri pline de forță și sensibilitate, de-
opotrivă.

Seratele, care au animat curtea in-
terioară a instituției de cultură, s-au 
desfășurat sub semnul universului muzi-
cal conturat cu atât de multă delicatețe 
de către cel mai cunoscut și iubit com-
pozitor român, George Enescu. Lucrările 
sale s-au împletit armonios cu cele ale lui 
Ludwig van Beethoven, George Enescu, 

György Ligeti și Bela Bartok. Zeci de oa-
meni, în condiții de siguranță deplină, 
s-au bucurat de cele două concerte ”A la 
Roumanie”.

Luna octombrie aduce o expoziție in-
teresantă la instituția de cultură din Piața 

Unirii, aflată în subordinea Consiliului 
Județean Timiș. Fundația Interart TRIA-
DE, în colaborare cu European ArtEast 
Foundation din Londra prezintă aici eve-
nimentul ”Materie reînsuflețită/ Resur-
rected Matter”. Îngrijită de curatoarea 
internațională Maria Rus-Bojan, expoziția 
și-a deschis porțile în 16 octombrie și ex-
plorează câteva dintre tendințele cele mai 
proeminente care au modelat climatul ar-
tistic din Europa postbelică, prin lucrările 

a trei artiști importanți, de formații și ex-
presii creative diferite: artistul japonez de 
origine americană Shinkichi Tajiri (1923-
2009), care a trăit în Franța și Olanda, 
artistul olandez Jaap Wagemaker (1906-
1972) și artistul polonez Tadeusz Kantor 
(1915-1990).

Navigând în jurul abordărilor origina-
le ale acestor artiști cu privire la „mate-
ria” fizică a picturii și „materia” spirituală 
a sculpturii, această expoziție propune o 
asociere neobișnuită de lucrări, care sub-
liniază spiritul anilor ’50: depășirea stării 
de anxietate postbelică prin schimbări 
fundamentale, o reînnoire care anunță o 
renaștere artistică deplină, prin elibera-

rea de vechile convenții.
Chiar dacă acești artiști au abordări 

formale diferite, este important să vedem 
operele lor din această perioadă dintr-o 
perspectivă integrată, având în vedere că 
Tadeusz Kantor a trăit de cealaltă parte a 
Europei, dincolo de Cortina de Fier, izolat 
de Occident. Dacă Tajiri și Wagemaker 
au mai expus împreună și chiar au repre-
zentat Olanda la Bienala de la Veneția 
din 1962, Kantor nu a mai fost asociat cu 

ceilalți doi. Cu toate acestea, este vital 
să evidențiem poziția lui Kantor ca artist 
est-european în sincronicitate deplină cu 
artiștii din Occident, adaptat contextului 
local (problematic) al acelei perioade în 
țara sa natală, Polonia. Punerea în sce-
nă a unei astfel de corespondențe este 
importantă, deoarece obținem astfel ex-
presia Zeitgeist-ului anilor ’50 dintr-o per-
spectivă mai largă, izvorâtă din același 
principiu: plasticitatea materiei care 
împletește crâmpeie de realitate subiecti-
vă și obiectivă. Abordând un ciclu specific 
de creație și distrugere, potențialitate și 
reînnoire, toate lucrările se referă la ma-
terie, ca realitate în stare brută.

Colajele din metal, lemn și materiale 
textile create de Wagemaker evocă ră-
nile bandajate. Tajiri exprimă experiența 
războiului prin sculpturi de o sexualitate 
ritualică agresivă. În ceea ce-l privește 
pe Kantor, pictura sa informală se co-
nectează la ideea de materie ca fundal 
existențial și teatral general, ca teatru al 
vieții. Dacă pentru Kantor și Wagemaker, 
materia devine pictură, Tajiri se raportea-
ză la materia spirituală și purificată prin 
sculptură.

Expoziția de la Muzeul de Artă din 
Timișoara poate fi vizitată până în 16 no-
iembrie.

*  *  *
Muzeul Satului Bănățean din 

Timișoara, singurul de acest profil din 
vestul țării, a organizat a V-a ediție a 
Festivalului culinar multietnic „Roadele 
Toamnei”. În incinta muzeului, pe alei, 
au fost peste 50 de legumicultori, dar și 
producători de brânzeturi, mezeluri, ge-
muri și alte produse tradiționale.

Evenimentele toamnei la muzeele din subordinea CJ Timiș
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