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Dragi timişeni,
Proiectele majore sunt cele 

care dau măreţia şi strălucirea 
unui judeţ, care îl individuali-
zează, făcându-l mai deosebit, 
mai atractiv, mai semeţ. Fireş-
te, sunt vitale şi toate celelalte 
aspecte care ţin de buna desfă-
şurare a activităţii, iar aici am în 
vedere problemele administra-
tive, organizatorice, socio-cul-
turale, de reprezentare şi multe 
altele, dar, în ultimă instanţă, 
marile realizări sunt cele care 
înclină balanţa şi înlătură toa-
te controversele. Pe scurt, ele 
fac diferenţa, vorbind de la sine 
despre priceperea şi implica-
rea celor care le-au gestionat 
şi transpus în practică. Din 
această perspectivă, Timişul se 
află în faţa unor provocări care 
îl pot transforma într-unul dintre 
cele mai dezvoltate şi mai de 
invidiat judeţe ale României. 
Banca Mondială ne-a solicitat o 
listă cu zece investiţii care ur-
mează să fie finanţate în judeţul 
nostru. Este vorba de obiective 

cruciale, cu o valoare de pes-
te 700 de milioane de euro, 
care, prin splendoarea lor, asi-
gură gloria şi faima unui judeţ. 
Am ales zece astfel de proiec-
te, ţinte mai vechi sau mai noi 
ale locuitorilor acestei zone, 
aşa cum a reieşit din mai mul-
te studii sau sondaje. Decizia 
finală nu îmi va aparţine, însă, 

nici mie şi nici echipei cu care 
administrez judeţul, ci va fi una 
colectivă, stabilită împreună de 
toţi cei care locuim şi muncim 
în judeţul Timiş. Este, fără în-
doială, cel mai grăitor exemplu 
al modului transparent şi de-
mocratic în care trebuie să fie 
luate deciziile importante. Sunt 
bucuros să constat că există un 

interes enorm din partea dum-
neavoastră pentru prioritizarea 
acestor proiecte, aşa cum a re-
zultat din numărul voturilor ex-
primate până acum, voturi care 
pun Timişul pe un loc fruntaş în 
ierarhia naţională. Iată încă o 
dovadă a interesului şi implică-
rii oamenilor din această zonă 
a ţării, dar şi a noilor standarde 
spre care aspiră locuitorii jude-
ţului Timiş. Dar, în acelaşi timp, 
trebuie să fim conştienţi şi de 
responsabilitatea care ne re-
vine nouă, celor care adminis-
trăm judeţul, pentru că suntem, 
practic, obligaţi să fim la înălţi-
mea aşteptărilor dumneavoas-
tră. Trebuie să realizăm inves-
tiţii majore, suntem realmente 
condamnaţi să facem asta, 
pentru că, hotărând împreună, 
putem da Timişului strălucirea 
şi faima de care ne dorim să fim 
mândri cu toţii. Doar aşa vom 
face diferenţa! 

Călin Ionel Dobra, 
preşedintele Consiliului 

Judeţean Timiş

Hotărâm toţi pentru Timiş!
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88 de locuinţe 
pentru tineri
În comuna Giroc se vor construi patru blocuri ANL

Achiziţionarea unei locuinţe rămâne o problemă delicată pentru 
o bună parte a tinerilor. Consiliul Judeţean Timiş doreşte să vină în 
sprijinul acestora, realizând locuinţe care vor fi oferite spre închiri-
ere la preţuri rezonabile. Astfel, patru blocuri destinate acestora in-
tră, zilele următoare, în construcție, amplasamenul fiind în comuna 
Giroc. A fost predat constructorului de către CJT, împreună cu ANL, 
terenul pe care se vor ridica unitățile locative. Ordinul de începere 
a lucrărilor va fi emis în 25 februarie. Este vorba despre blocuri 

P+2E situate în comuna Giroc, care vor totaliza 88 de apartamen-
te destinate închirierii de către tineri prin Agenția Națională pentru 
Locuințe. Lucrările tehnico-edilitare aferente investiției sunt supor-
tate de către Consiliul Județean Timiș, din bugetul propriu. De ase-
menea, terenul necesar a fost pus la dispoziție de către instituția 
judeţeană. Valoarea estimată fără TVA a contractului de proiectare 
și execuție a lucrărilor este de aproape 13 milioane lei, din care 
370.000 lei reprezintă servicii de proiectare, inclusiv verificare, iar 
12.500 lei sunt lucrări de construcții-montaj. 

Banca Mondială și Federația 
Zonelor Metropolitane și Aglo-
merărilor Urbane din România 
au solicitat Consiliul Judeţean 
Timiş, în cadrul campaniei „Ale-
ge prioritățile orașului tău”, o listă 
de zece investiții majore care să 
fie finanțate în județul Timiș. În 
urma analizei realizate de con-
ducerea CJT, au fost propuse ur-
mătoarele obiective, considera-
te esențiale pentru dezvoltarea 
Timișoarei și a Județului Timiș: 
Sala polivalentă, Stadionul nou, 
Terminalul Intermodal, Institutul 
de Oncologie, Spitalul Regional, 
Centura Nord-Vest Timișoara, 
Aqua Park, Extinderea Aeropor-
tului, Drum Eurotrans Timișoara-
Moravița, Legătura rutieră dintre 
A1 și DN69. Valoarea estimată 
a proiectelor este de aproxi-
mativ 750 milioane de euro, cu 
multiple surse de finanţare. Ast-
fel, alături de Banca Mondială, 
există şi posibilitatea atragerii 
de fonduri europene şi guverna-
menale, precum şi susţinere din 
partea bugetului local.
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Zece investiţii majore care vor 
transforma radical întreaga regiune
Prioritizarea obiectivelor se face chiar de către cetăţeni
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Proiectele de infrastructură rutieră 
vor fi de o mare importanţă în acest an la 
nivelul Consiliului Judeţean Timiş. Sunt 
avute în vedere, astfel, proiecte pe fon-
duri europene, precum lărgirea la patru 
benzi a drumului Timişoara-Dumbrăviţa-
Autostradă, modernizarea drumului de la 
Cărpiniş, Variaş, pod peste Mureş şi ac-
ces la autostradă în judeţul Arad, lângă 
Pecica. Totodată, parteneriatul Timişoara 

– Novi Sad 2021 este susţinut de CJT şi 
prin modernizarea drumului Peciu Nou-
Foeni-graniţă cu Serbia. Prioritară este 
şi implementarea celor zece proiecte 
câştigate şi finanţate prin fonduri guver-
namentale, printre care se numără extin-
derea la patru benzi a drumului Timişoa-

ra-Moşniţa Nouă, tot patru benzi pentru 
Centură Aeroport, precum şi drumurile 
Recaş-Bazoşu Nou-Bazoşu Vechi. De 
asemenea, din bugetul propriu al Consi-
liului Judeţean se va lărgi la patru benzi 
drumul naţional de la Sânandrei la Timi-
şoara. „Consider că în momentul finali-
zării acestor proiecte gestionate de CJT, 
vom putea aprecia reţeaua de 1.300 de 
kilometri de drumuri judeţene de pe raza 

Timişului, o reţea modernizată şi pusă la 
punct, astfel încât să ofere posibilitatea 
cetăţenilor de a se deplasa între localităţi 
şi spre obiectivele de interes judeţean 
în maximă siguranţă”, a declarat Călin 
Dobra, preşedintele Consiliului Judeţean 
Timiş.

88 de locuinţe pentru tineri
Pentru asigurarea apei calde menajere și încălzirea locuințelor, blocurile vor fi 

echipate cu centrale termice în condensație cu kit de evacuare. Suprafața construită 
desfășurată este de 7.505 mp. Durata execuției este de 20 de luni de la ordinul de 

începere a lucrărilor. “Ştim cu toţii cât de greu le este multor tineri să-şi poată procura 
o locuinţă şi, de aceea, am dorit să venim în întâmpinarea cererilor lor cu acest pro-
iect ANL, menit a-i degreva pe aceștia de cheltuieli importante. Pentru noi, contează 
ca ei să rămână în ţară, să-şi aducă propria contribuţie la bunăstarea judeţului, iar 
asigurarea unui spaţiu de locuit este, cu siguranţă, un ajutor de real folos”, a declarat 
Călin Dobra, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş. 

Urmare din pagina 1

Infrastructura rutieră 
este pe “drumul bun”

Asigurări luate în 
aşteptarea bugetului 

În perioada în care toată lumea era în 
aşteptarea adoptării bugetului naţional, la 
nivelul  Consiliului Județean Timiş s-au 
demarat, deja, anumite formalităţi pentru 
ca buna desfăşurare a activităţii să nu 
fie afectată din motive de buget. “Pentru 
a nu afecta obiectivele de investiții ale 
consiliului, am aprobat o listă de investiții 
provizorie pentru anul 2019. Astfel, ne-
am asigurat că nu vor exista întârzieri 
în achizițiile necesare pentru o serie de 

proiecte demarate în 2018 sau pentru de-
rularea proiectelor cu fonduri externe ne-
rambursabile. De asemenea, putem face 
plăți la timp pentru lucrările deja efectua-
te. Prin vot în consiliul judeţean, am alo-
cat 44 de milioane de lei pentru aceste 
operațiuni, din excedentul de pe anul tre-
cut. Nu există impedimente care să pună 
în pericol funcţionarea în bune condiţii a 
activităţii Consiliului Judeţean Timiş”, a 
declarat preşedintele Călin Dobra.

Premieră medicală 
în judeţul Timiş

Marcăm o nouă premieră pentru județul nostru. Este pentru prima dată la ni-
velul Consiliului Județean Timiș când se lansează o schemă de ajutor de minimis 
pentru spitalele de pe raza localitaților Sânnicolau Mare, Făget, Jimbolia, Deta și 
Lugoj. Fondurile sunt destinate achiziționării de aparatură medicală. Practic, aceste 
unităţi medicale vor intra într-o selecție transparentă pentru accesarea finanțării ne-
rambursabile, ceea ce va permite îmbunătățirea serviciilor acordate pacienților. “Este 
foarte important acest lucru, deoarece ne dorim să direcționăm banii acolo unde e 
cea mai mare nevoie de ei. Sănătatea rămâne un domeniu prioritar pentru judeţul 
Timiş şi sperăm ca prin această procedură, spitalele să beneficieze de dotările nece-
sare, astfel urmând a creşte şi calitatea actului medical, aspectul cel mai important, 
în ultimă instanţă”, a declarat preşedintele Călin Dobra.  Ghidul a fost aprobat într-o 
ședință a CJ Timiș și este disponibil pe pagina de internet a instituției.
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Zece investiţii majore…
Întregul proces de selecție va fi gestionat de către Banca Mondială și Federația 

Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România. Cetăţenii au fost invitaţi 
să participe la ierarhizarea acestor proiecte, accesând un chestionar online https://
kwiksurveys.com/s/E7k9AFsk , unde se poate vota până în 22 martie. Până acum, 
rezultatele arată o preocupare deosebită a timişenilor faţă de prioritizarea acestor 
investiţii, judeţul fiind pe locul II în ţară, doar braşovenii arătându-se mai interesaţi. Ci-
frele vorbesc de la sine atunci când vine vorba de implicarea şi atitudinea timişenilor: 
numărul celor care au votat până acum este chiar şi de câteva zeci de ori mai mare 
decât al cetăţenilor din alte judeţe! „Mulţumesc timişenilor pentru implicarea în prio-
ritizarea proiectelor majore de pe raza judeţului, cu impact şi la nivel regional. Aştept 
ca şi în continuare cei interesaţi să acceseze chestionare de pe linkul afişat, pentru că 
aceste proiecte care sunt prinse în perspectiva de dezvoltare a Băncii Mondiale sunt 
prioritare şi la nivelul Consiliului Judeţean Timiş şi al Guvernului României. Realizarea 
acestor obiective va transforma regiunea noastră într-una dintre cele mai puternice, la 
nivel european”, a declarat Călin Dobra, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.
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Agricultura timişeană 
începe să dea “roade”
Centrul de legume şi fructe de la Tomnatic, în fază avansată 

O economie 
eficientă din punct 
de vedere energetic
Eveniment organizat la Timişoara dedicat preşedinţiei 
României la Consiliul Uniunii Europene

Timp de două zile, 40 de experți ro-
mâni și din țări ale Uniunii Europene s-au 
aflat la Timișoara, pentru a participa la în-
tâlnirea „Grupului de lucru pe tema redu-
cerii emisiilor de gaze cu efect de seră”, 
întâlnire organizată cu ocazia exercitării 
președinției României la Consiliul Uniu-
nii Europene. Acesta a fost primul dintre 

cele zece evenimente pe care Consiliul 
Județean Timiș le găzduiește în primul 
semestru al acestui an. „Îmi revine deo-
sebita plăcere să fiu gazda acestui prim 
eveniment internațional organizat de 
Consiliul Județean Timiș din seria celor 
zece care vor avea loc în acest an.  În-
tâlnirea este gândită de Ministerul Mediu-
lui”, a declarat Călin Dobra, președintele 
CJT. Ionel Petre, vicepreședinte al 
Agenției Naționale pentru Arii Protejate, 
a explicat că reuniunea la nivel de experți 
europeni, a fost prima organizată în afara 
Bucureștiului.

Prevenirea schimbărilor climatice 
periculoase este o prioritate esențială 
pentru Uniunea Europeană. Continentul 
nostru depune eforturi susținute pentru 
a-și reduce substanțial emisiile de gaze 
cu efect de seră și încurajează totodată 
și alte națiuni și regiuni să facă același lu-
cru. Până anul viitor, Uniunea Europeană 
și-a propus reducerea cu 20 de procente 
a emisiilor de gaze cu efect de seră față 
de 1990, utilizarea surselor regenerabile 
pentru a acoperi 20 la sută din consumul 
total de energie, precum și creșterea cu 

20 la sută a eficienței energetice. Pentru 
2030, obiectivele sunt și mai ambițioase 
și vizează reducerea cu cel puțin 40 la 
sută a emisiilor de gaze cu efect de seră, 
utilizarea surselor regenerabile pentru a 
acoperi cel puțin 27 la sută din consumul 
total de energie și creșterea cu cel puțin 
27 de procente a eficienței energetice. 

Uniunea Europeană apreciază că până 
în 2050, emisiile ar trebui să se reducă 
cu 80-95 la sută față de 1990. Această 
reducere s-ar încadra în eforturile pe 
care trebuie să le depună întregul grup al 
țărilor dezvoltate.

Trecerea la o economie foarte efici-
entă din punct de vedere energetic, cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, ar 
trebui să stimuleze economia, să creeze 
locuri de muncă și să consolideze com-
petitivitatea Europei. Conform celui de-al 
cincilea raport de evaluare al Grupului 
interguvernamental privind schimbările 
climatice (IPCC), este extrem de proba-
bil ca activitățile umane din ultimii 50 de 
ani să fi încălzit planeta. Aceste activități 
includ, de exemplu, arderea cărbunelui, 
a petrolului și a gazului, defrișările și agri-
cultura. Uniunea Europeană este al trei-
lea cel mai mare emițător din lume, după 
China și Statele Unite, și este urmată de 
India și Brazilia. Gazele cu efect de seră 
rămân în atmosferă pe perioade cuprinse 
între câțiva ani și câteva mii de ani. Astfel, 
acestea au un impact la nivel mondial, in-
diferent de locul în care au fost emise.

Timişul redevine, încet-încet, un ba-
zin agricol important al României. Admi-
nistraţia judeţeană a receptat semnalul 
micilor producători agricoli şi a demarat 
un proiect menit să sprijine producţia lo-
cală. Lucrurile se mişcă în ritm alert şi 
iată că proiectul Centrului de colectare 
a legumelor și fructelor pe care Consiliul 
Județean Timiș îl realizează la Tomnatic 
a ajuns într-o fază destul de avansată. 

Concret, există şanse mari pentru ca 
în toamnă să avem un constructor de-
semnat pentru acest obiectiv. În curând 
vor fi lansate procedurile pentru studiul 
de fezabilitate, urmând ca licitația pen-
tru proiectarea și execuția lucrării să se 
demareze imediat ce vom avea elabo-
rat studiul de fezabilitate. “Știm bine ce 
este de făcut şi sunt convins că proiec-
tul va fi finalizat cu succes.  Am avut o 

deplasare la amplasamentul investiției, 
am văzut cum se prezintă situaţia şi am 
efectuat chiar şi  o vizită la un centru de 
fructe și legume gestionat de un privat, 
pentru a avea o imagine clară a ceea ce 
presupune un astfel de centru. Investiția 
va sprijini atât agricultorii, cât și consu-
matorii finali, timișenii, care se vor putea 
bucura de fructe și legume autohtone, de 
calitate superioară. Obiectivul de la Tom-

natic  poate fi considerat un centru-pilot, 
care, în funcție de cerere și de rezultate, 
va putea fi multiplicat și în alte zone din 
județ. Timișenii au nevoie de asemenea 
investiții menite a stimula producția lo-
cală şi a sprijini micii întreprinzători agri-
coli locali”, a declarat preşdintele Călin 
Dobra. Acest proiect este prevăzut a se 
realiza din bugetul propriu al Consiliului 
Județean Timiș.
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Motive de optimism după 
ultima vizită la Timişoara a mi-
nistrului Sănătăţii, Sorina Pin-
tea: Spitalul pentru Copii “Louis 
Țurcanu” din Timișoara primește 
15 milioane de lei de la Guvern 

în acest an pentru finalizarea 
lucrărilor. Aceasta nu a fost sin-
gura veste bună adusă de dem-
nitarul de la Bucureşti. Centrul 
de Mari Arși al Spitalului Jude-
ţean Timişoara, atât de mult-aş-

teptat, se va deschide în luna 
mai. Există toate premisele ca 
acest centru să fie funcțional din 
această primăvară, în condițiile 
în care o a doua licitație pentru 
achiziționarea echipamentelor 
necesare este în curs. O primă 
licitație, pentru 34 de echipa-
mente, a fost încheiată, apa-
ratura fiind deja livrată. Secția 
de Mari Arși va avea cinci re-
zerve și va fi cea mai mare din 
țară, investiția ridicându-se la 
aproximativ 5.000.000 de euro. 
Pe lângă investițiile ministeru-
lui în acest obiectiv, Consiliul 
Județean Timiș a alocat aproa-
pe 1,5 milioane euro pentru ca 
lucrarea să poată fi finalizată. 
O altă veste adusă de ministrul 
Sănătății ţine de domeniul onco-
logic, de această maladie cruntă 
cu care se confruntă, din păcate, 
multe persoane. Conform Sori-
nei Pintea, sunt derulate mai de-

parte procedurile pentru realiza-
rea Institutului de Oncologie de 
la Timișoara, prin continuarea 
lucrărilor la clădirea de pe Calea 
Torontalului. Deși mult întârzia-
te din diverse motive, existând 
chiar suspiciuni de interese as-
cunse, după cum doamna mi-
nistru a subliniat, se va continua 
investiția, obiectivul având bani 
alocați în bugetul din acest an. 
Un institut de oncologie va adu-
ce avantaje uriaşe pentru bolna-
vii de cancer din zona de vest a 
ţării, care vor beneficia, pe lân-
gă personal ultracalificat şi do-

tări de ultimă oră, de o abordare 
interdisciplinară, obligatorie în 
astfel de afecţiuni grave. Un alt 
anunț important al Sorinei Pin-
tea vizează Maternitatea Bega. 
Aceasta se va număra printre 
beneficiarii unui proiect finanțat 
de Banca Mondială pentru dota-
rea secțiilor de neonatologie, în 
plan fiind achiziționarea a 1.000 
de incubatoare la nivel național. 
Este cu atât mai important cu cât 
proiectul Consiliului Județean Ti-
miş, prin care se construieşte o 
nouă maternitate, se află într-o 
fază avansată.

-Care sunt principalele servicii ofe-
rite de Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă “Alexandru Roșca” din Lu-
goj? - Școala noastră oferă servicii co-
piilor cu cerințe educaționale speciale, în 
principal cu deficiență mintală.  În prezent, 
224 de copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 
18 ani sunt școlarizați aici și desfășoară di-
ferite activități educaționale și recuperato-
rii. În ceea ce privește serviciile educative 
oferite, suntem centrați pe fiecare elev în 
parte și desfășurăm următoarele tipuri de 
activități: terapie a tulburărilor de limbaj, 
kinetoterapie, terapie ocupațională com-
plexă și integrată, stimulare polisenzori-
ală, psihodiagnoză și consiliere, activități 
de preprofesionalizare, asistență medica-
lă. Efectuăm evaluare psihologică și ori-
entare școlară și profesională a copiilor în 
clase, în funcție de diagnosticul copilului 
și de certificatul școlar primit de la Comi-
sia Județeană de Asistență Educațională 

Timiș. De remarcat faptul că, în plus, prin 
cei patru profesori itineranți, oferim ser-
vicii educaționale de sprijin pentru elevii 
cu nevoi speciale care învață în școlile de 
masă. Avem 62 de copii care provin din di-
ferite sate din apropierea Lugojului și care 

stau la internatul școlii, dar și copii care 
învață în școlile de masă, dar care vin la 
centrul nostru pentru serviciile specifice 
pe care le oferim datorită dotărilor moder-
ne și adecvate: sala senzorială, sălile de 
creație, atelierele de croitorie, tâmplărie 
și de covoare. Acești copii beneficiază, în 
mod gratuit, de servicii de kinetoterapie, 
ludoterapie, logoterapie, ș.a.m.d. - Care 
sunt cele mai importante investiții care 
au fost realizate în 2018 și de unde au 
venit fondurile necesare modernizării 
școlii? - Specific, de la bun început, că 
toate investițiile au fost făcute din bugetul 
Consiliului Județean Timiș. Din dorința de 
a oferi servicii educaționale, terapeutice și 
recuperatorii de calitate, care să răspun-
dă nevoilor de dezvoltare a fiecărui co-
pil cu cerințe educative speciale, în anul 
2018 am reușit să finalizăm, cu finanțare 
de la Consiliul Județean Timiș, construția 
unui nou corp de clădire destinat terapiilor 

specifice. De asemenea, am achiziținat 
un microbuz școlar necesar asigurării 
transportului copiilor care locuiesc în sa-
tele din apropierea Lugojului sau în zone-
le periferice ale municipiului Lugoj care 
nu au acces la un mijloc de transport în 

comun. Tot pe lista principalelor obiecti-
ve de investiții pe anul 2018 s-au aflat și 
achiziționarea a două centrale termice, 
achiziționarea și montarea unor jghea-
buri și burlane la un corp de clădire și la 
sala de sport, ignifugarea podului clădirii 

destinat internatului, înlocuirea conducte-
lor subterane de alimentare cu agent ter-
mic la corpul de clădire al internatului. O 
atenție deosebită am acordat desfășurării 
actului educațional în condiții optime, fiind 
achiziționate materiale didactice specifi-
ce activității de terapie logopedică și un 
instrument de evaluare pentru diagno-
za psihoeducațională a copiilor. - Care 
sunt planurile pe care le aveți pentru 
acest an? - Pe plan educativ, în anul 
2019 vom continua să dezvoltăm dimen-
siunea europeană a școlii, având în curs 
de desfășurare două proiecte Erasmus+ 
,”Every student matters!” și ”Integrate IT”. 
De asemenea, vom continua organizarea 
proiectelor avizate de ISJ Timiș și vom 
desfășura următoarele etape ale Pro-
iectului Național ”Prin formă și culoare, 
o șansă pentru fiecare”. Tot în 2019, cu 
finanțare de la Consiliul Județean Timiș, 

ne propunem să îmbunătățim baza mate-
rială a școlii, prin asigurarea mobilierului 
adecvat spațiilor școlare, achiziționarea 
sistemului OPTIMUSIC (un sistem audio-
vizual unic, ce combină luminile și sune-
tele, pentru a-i ajuta pe copiii cu nevoi 
speciale să exploreze și să interacționeze 
cu mediul, creând astfel un mediu de 
învățare puternic și multisenzorial), cât 
și achiziționarea unei table interactive 
extrem de eficientă în procesul educativ. 
Pentru creșterea siguranței elevilor, ne 
propunem ca în 2019 să achiziționăm un 
sistem de supraveghere video, de alar-
mă la incendiu și antiefracție pentru noul 
corp de clădire și să montăm un grilaj de 
protecție pentru copii, la etajul al doilea al 

corpului de clădire A. - Care considerați 
că este în prezent percepția publică 
asupra copiilor cu nevoi speciale? - 
Într-adevăr, lumea în general și părinții, 
în mod special, sunt deseori reticenți 
față de școlile speciale. Însă, ceea ce am 
observat eu a fost că atunci când vin la 
noi, în urma unei recomandări medicale 
și psihologice, după ce le prezentăm pro-
gramele noastre, activitățile, sălile, decid 
să-și aducă copiii la școala noastră. Drept 
dovadă, aici învață peste 200 de copii, pe 
care părinții îi aduc fără nicio reținere. 
Modul în care este percepută școala as-
tăzi față de acum 10-20 de ani se dato-
rează investițiilor făcute, tuturor colegilor 
mei, rezultatelor pe care le avem cu co-
piii. Cele mai importante sunt rezultatele, 
iar acestea, prin activitățile desfășurate 
de noi, se văd, spre beneficiul copiilor, al 
părinților lor și al întregii comunități. 

Timişul, în fruntea 
investiţiilor din sănătate

“Toate investiţiile au fost făcute din 
bugetul Consiliului Judeţean Timiş”
Interviu cu Viorica Paraschivu, directorul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 
“Alexandru Roşca” Lugoj
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În Timişoara funcţionează o unitate 
şcolară încărcată de istorie, unde oameni 
deosebiţi se străduie să elimine bariere-
le sociale care apar în calea persoanelor 
cu statut special. Este vorba de Liceul 
Tehnologic „Gheorghe Atanasiu”, cea 
mai veche instituţie de învăţământ din 
vestul României care şcolarizeză copii cu 
cerinţe educaţionale speciale, înfiinţată 
încă din 1885. Mădălin Marius Apostol, 
directorul liceului, s-a referit la probleme-
le acestor copii, la modul în care ei sunt 
sprijiniţi să se integreze în muncă şi în 
societate, la susţinerea oferită de Consi-
liul Judeţean Timiş, precum şi la proiecte 
avute în perspectivă.

-Domnule director, ce se realizea-
ză, practic, în şcoala în fruntea căre-
ia vă aflaţi?-În instituţia noastră se face 
adevărata intergare a copiilor cu cerinţe 
educaţionale speciale, pregătindu-i pen-
tru societate şi înlesnindu-le accesul pe 
piaţa muncii. Concret, există şapte do-
menii de profesionalizare, în urma cărora 
cei care le urmează obţin un certificat de 
calificare de nivelul III. Cele şapte dome-
nii sunt tâmplar universal, tipăritor off-set, 
cofetar-patiser, zidar-tapetar, lucrător în 
industria textilă, în tâmplărie de mase 
plastice şi aluminiu, precum şi în frizerie, 
coafură şi manichiură. Dispunem de ate-
liere pentru toate cele şapte domenii de 
activitate. Numeric vorbind, sunt înscrişi 
251 de copii cu cerinţe educaţionale spe-
ciale, avem cea mai mare şcoală din 
punct de vedere al numărului elevilor din 
judeţul Timiş –Totuşi, activitatea şcolii 
se rezumă doar la integrarea socială? 
–Nici vorbă. Pe lângă componenta soci-

ală, în această unitate are loc şi o edu-
caţie a fiinţei în integralitatea ei. Copilul 
este ajutat pentru a se integra şi dezvolta 
corect şi sănătos, atât din punct de vede-
re fizic, cât şi din perspectiva dezvoltării 
sufleteşti şi spirituale.- Cum reuşiţi să 
faceţi asta? –Şcoala are angajaţii ne-
cesari, persoane specializate pe diverse 
profiluri, de la personal medical, cu me-
dic-şcolar, medic psihiatru-pediatru, psi-
hologi, kinetoterapeuţi, până la pedagogi 
şcolari. În total, avem aproximativ 40 de 
cadre didactice. –Pentru o bună funcţi-
onare, ca peste tot, e nevoie de bani. 
Cum vă descurcaţi?-Şcoala este finan-
ţată de către Consiliul Judeţean Timiş. 
Din acest punct de vedere, sunt bucuros 
să spun că toate propunerile realiste le-
gate de investiţii şi reparaţii curente ne-
au fost aprobate de către CJ Timiș. Şi nu 
e vorba de sume mici, pentru că vorbim 
de investiţii în valoare totală de 301.898 
lei, doar în anul bugetar 2018. –În ce au 
constat aceste investiţii?- Aş începe cu 
reabilitarea învelitorii pentru internatul de 
baieţi, care a fost o investiţie de 116 000 
de lei. Apoi, s-a dotat atelierul unde îşi 
desfăşoară activitatea maiştrii-instructori 
ai clasei de tâmplari universali, unde s-a 
achiziţionat o maşină universală de tâm-
plărie care face cinci operaţii. Aceasta a 
fost adusă din Italia special pentru acești 
copii şi, practic, achiziţionând această 
maşină, cu o valoare de 25.000 de lei, 
putem să facem orice fel de mobilă. S-
a dotat, de asemenea, cabinetul de re-
cuperare medicală de kinetoterapie cu 
aparatură de specialitate kettler şi cu o 
masă de gimnastică specială în valoare 

de 22.000 lei. S-a achiziţionat o maşină 
profesională de spălat rufe în cadrul spă-
lătoriei, o maşină de spălat vase profesio-
nală care asigură igienizarea veselei şi 
o maşină de curăţat cartofi, tot în cadrul 

acestei bucătării. Reparaţiile au fost şi ele 
foarte mari, constând în igienizări, hidroi-
zolaţii, reparaţii pardoseli şi înlocuire ţevi 
pentru agentul termic de apă caldă şi apă 
rece. S-au înlocuit anul acesta nu mai 
puţin de 600 de metri de ţeavă cu una 
nouă, modernă, preizolată pe un traseu 
de 125 de metri. La investiţii, aş menţi-
ona şi achiziţionarea unui autoturism de 
transport marfă, ceea ce ne-a facilitat 
transportul şi am reuşit să negociem cu 
furnizorii, făcând, astfel, economii din bu-

getul de cheltuieli. Am reuşit să igienizăm 
o sală de 100 de metri pătraţi, să înlocu-
im pardoselile cu pardoseli de gresie şi 
parchet laminat, unde vom pregăti o bibli-
otecă modernă. Sperăm că, anul acesta, 
Consiliul Județean Timiș o să ne aprobe 
banii de investiţie necesari pentru mobili-
er cu care va fi dotată această sală. Vrem 
să fie o bibliotecă în care copiii să poată 
să studieze în condiţii de calitate, pentru 
că biblioteca actuală se află într-un spaţiu 
restrâns şi înghesuit. -Ce proiecte inten-
ţionaţi să derulaţi în viitorul apropiat? 
-Avem în plan să modernizăm toate ateli-
erele care deservesc cele şapte domenii 
pedagogice. Pentru anul acesta, vrem să 
modernizăm atelierele de frizerie, coa-
fură-manichiură prin achiziţionarea unor 
scaune profesionale de frizerie, mese de 
manichiură şi unităţi de spălare. De ase-
menea, vrem să modernizăm atelierul de 
cofetari-patiseri prin dotarea cu un cuptor 
profesionist de patiserie. În domeniul con-
strucţiilor, vrem să introducem un aparat 
modern de zugrăveli, pentru ca şi copiii 
noştri să fie familiarizaţi cu noile tehnici 
şi metode de lucru în domeniul construc-
ţiilor. La atelierul de tipografie vrem să 
achiziţionăm trei maşini speciale de tipo-
grafie, deschizând astfel al treilea ateli-
er. Prin achiziţionarea celor trei maşini 
vom putea face practic absolut tot ce se 
poate face într-o tipografie profesionistă, 
inclusiv ştanţări de tricouri, de pixuri sau 
de căni. Avem de gând, totodată, să re-
novăm şi sala de sport. Pentru aceasta, 
în prima etapă intenţionăm să întocmim 
un proiect de reabilitare şi consolidare a 
sălii.

Viitorul sună bine!
Premii pentru elevii merituoşi, în cadrul Galei de Excelenţă 
a Colegiului Naţional Bănăţean

O nouă ediţie a Galei de Excelenţă a Colegiului Naţional Bănăţean a avut loc la 
Timişoara. Au fost premiaţi elevii cu rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri 
derulate în anul şcolar 2017-2018. “Greu de egalat bucuria și mândria de a te afla în 
mijlocul unora dintre cei mai buni elevi ai Timișoarei. Am fost alături de ei în cadrul 
Galei de Excelenţă a Colegiului Naţional Bănăţean, unde peste 200 de elevi ai școlii 

au fost premiați pentru rezultate deosebite. Noi, la CJ Timiș, înțelegem că investiția 
în educație este cea mai sigură cale spre prosperitate şi de aceea acordăm sume 
considerabile în școlile aflate în grija noastră. Ca în orice sector, mereu este loc de 
mai mult și de mai bine, astfel că suntem în permanență în căutarea de noi modalități 
prin care să susținem performanța copiilor. Să aveți întotdeauna la voi, dragi elevi, pe 
lângă stilou și foaie de hârtie, curajul dat de faptul că sunteți un exemplu al generației 
voastre, acesta este îndemnul meu pentru voi”, a fost mesajul adresat de președintele 
Călin Dobra celor mai merituoşi elevi ai Timişului.

Să privim şi spre cei 
care nu ne văd!
Condiţii optime de studiu pentru copiii cu deficiențe 
de vedere din Timiş 

Ei nu ne văd, doar noi avem obliga-
ţia să îi vedem şi să le oferim condiţii de 
studiu optime. Consiliul Județean Timiş 
va reabilita Liceul Teoretic „IRIS”, școală 
ce se adresează în principal copiilor cu 
deficiențe de vedere și nevăzătorilor. 
Echipa CJ Timiș a reușit să câștige un 
proiect pe fonduri europene, prin Pro-
gramul Operațional Regional 2014-2020, 
cu o valoarea totală de aproape opt mi-
lioane de lei, pentru reabilitarea unității 
de învățământ. Printre altele, vor avea 
loc lucrări de reabilitare termică și se va 

realiza un acoperiș nou, prin amplasarea 
de panouri fotovoltaice și solare. În plus, 
se vor monta rampe pentru persoane cu 
dizabilități la toate căile de acces, o casă 
de lift în exteriorul clădirii și o scară me-
talică pentru evacuare pentru toate nive-
lele. Sunt lucrări care, cu siguranţă, vor 
crește confortul și siguranța elevilor. În 
perioada următoare ,va fi contractat pro-
iectantul care va elabora proiectul tehnic 
și va obține autorizația de construire, 
după care se va demara procedura de 
achiziție a lucrărilor de execuție. 

„Toate propunerile realiste legate de 
investiţii şi reparaţii curente ne-au fost 
aprobate de Consiliul  Județean Timiș”
Interviu cu Mădălin Marius Apostol, directorul Liceului Tehnologic „Gheorghe Atanasiu”
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-Cât de importantă este Comisia de 
agricultură pentru judeţul nostru? - Ti-
mişul este unul dintre cele mai mari județe 
agricole din România, iar de aici rezultă şi 
importanţa pe care o are în administrație 
Comisia de agricultură. În momentul în 
care colegii mei m-au votat ca președinte 
al acestei comisii, eram conștient de fap-
tul ca o să fie o mare provocare, cu multe 
noi responsabilități, dar eram convins de 
faptul că o voi duce la bun sfâșit, având 
o legătura strânsă cu agricultorii și cu mi-
cii producători. Mă bazez pe meseria pe 
care o desfășor zi de zi, cea de medic ve-
terinar, acest lucru ajutându-mă să fiu la 
curent cu problemele de care aceștia se 
lovesc și cu nevoile generate de dome-
niul lor de activitate. Tocmai de aceea, în 
vederea acordării unui sprijin real pentru 
toți agricultorii, noi, la Consiliul Județean 
Timiş, le vom oferi suport pentru a reuși 
să fie accesate absolut toate subvențiile 
oferite pe programele guvernamentale 
derulate pentru susținerea agriculturii, 
iar aici pot exemplifica, evidențiind trei 
noi programe: ajutorul de minimis pentru 
ovine, oferit în 2019, pentru care cererile 
se pot depune până în 28 martie; avem 
Ajutorul Național Tranzitoriu Zootehnic 
(ANTZ) în campania 2019, pentru care 

se depune cererea unică din 1 martie 
și până în 15 mai și ajutorul de minimis 
pentru cultura de usturoi, stabilit de ac-

tul normativ la valoarea de 4.650 de lei 
pe hectar, echivalentul a 1.000 de euro 
pe hectar, programat să se deruleze pe 
o perioadă de trei ani, respectiv 2019– 
2021. – Cum se prezintă situaţia din 
punct de vedere al investiţiilor? – Fi-
reşte că intervenim asupra evoluției agri-
culturii județului, iar prin bugetul propriu 
al Consiliului Județean Timiș, investim 

în Centrul de Colectare Legume-Fructe, 
un proiect-pilot, care se va implemen-
ta în comuna Tomnatic. Acesta este un 
proiect la care am lucrat alături de colegii 
mei din cadrul Comisiei de agricultuă, îm-
preună cu specialiști, cu sprijinul direct al 
domnului președinte Călin Dobra, cărora 
le mulțumesc tuturor pentru implicare și 
profesionalism. Consider că o susținere 
prin investiții constante în segmentul de 
agricultură va avea ca finalitate o creștere 
economică reală, fiind influențate pozitiv 
atât economia națională, cât și bugetul 
local și naţional. Totodată, prin perseve-
renţă, vom reuși să punem la dispoziția 
consumatorilor alimente autohtone, natu-
rale, consumul acestora având ca impact 
pe termen lung influențarea într-un mod 
pozitiv a sănătății populației. Pe de altă 
parte, una din responsabilitățile Comisi-
ei de agricultură din cadrul CJT o repre-
zintă aprobarea prețurilor medii ale unor 
produse agricole și a ierbii obținută de pe 
pajiște. Astfel, pentru anul 2019, împreu-
nă cu colegii mei, am aprobat noile pre-
ţuri, care au intrat în vigoare începând din 
1 ianuarie 2019. Impactul lor se reflectă 
asupra calculului la stabilirea venitului net 
anual, din cedarea folosinței bunurilor, în 
cazul în care arenda se exprimă în natu-

ră, iar de prețul mediu al ierbii obținute de 
pe pajiște, se va ține seama la întocmirea 
contractelor de concesiune sau închiriere 
pe hectar, aprobate de consiliile locale. 
– Cum stau lucrurile în ceea ce priveş-
te pesta porcină?- Problema pestei por-
cine este una reală, noi în judeţul Timiş 
având confirmate până în acest moment 
două focare, unul în Belinţ și altul în Igriş. 
Consiliul Județean Timiș păstrează con-
stant legătura cu reprezentanții Direcţiei 
Sanitare Veterinare, pentru a avea o evi-
denţă clară a măsurilor care se iau pentru 
izolarea acestor cazuri și pentru a evita 
răspândirea bolii. Ca medic veterinar, pot 
face câteva recomandări crescătorilor de 
rasă suină: le sugerez să urmărească 
mai des porcii în adăpost, iar dacă ob-
servă orice modificare a comportamen-
tului acestora, să anunțe urgent medicii 
veterinari din comunitățile lor. Totodată, îi 
rog să nu între în panică și să înceapă 
să sacrifice porcii sau să-i ascundă, să 
nu cumpere porci fără documente sanitar 
veterinare, să nu permită accesul în zona 
de creștere a porcilor a altor persoane, 
cu excepția medicilor veterinari. –Există 
personal medical veterinar suficient? 
– Nu peste tot. Cunoaștem problema ce-
lor 32 de comune din județ fără medici 
concesionari/prestatori şi cu toate că 
nu avem metode de intervenție directă 
asupra problemei, ne vom asigura că în 
aceste localități, crescătorii de suine vor 
beneficia de asistenţă medicală pentru 
animalele lor, în cazul în care întâmpină 
probleme. Personal, stau la dispoziția 
oricăror crescători de porci cărora le este 
limitat accesul la aceste servicii și sunt 
sigur că, la fel ca mine, toți medicii vete-
rinari vor fi la datorie, în slujba timişenilor 
care îşi pun toată nădejdea în ei. 

-Cum ați evalua activitatea Consi-
liului Județean Timiș la aproape trei 
ani de la începutul mandatului? -Am 
încredere si privesc cu optimism începu-
tul de an 2019, dar trebuie să recunosc 
că mai sunt multe de realizat pentru 
aducerea la îndeplinire a proiectelor de-
marate în actualul mandat al Consiliului 
Judeţean Timiş. Vreau să mă refer aici la 
domeniul în care am expertiză şi anume 
acela al accesării fondurilor structurale 
şi de coeziune. Cu regret, vă pot spu-
ne că nu am învăţat nimic din greşelile 
exerciţiului financiar anterior şi ne lovim 
în continuare de aceleaşi obstacole (în-
târzieri în elaborarea ghidurilor de finan-
ţare, birocraţia excesivă, multiple soli-
citări de completări ale documentaţiilor, 
vidul legislativ din domeniul achizițiilor 
publice etc.). Ne apropiem de sfârşitul 
Cadrului Finaciar Multianual 2014-2020 
şi încă nu avem deschise toate axele de 
finanțare corespunzătoare programelor 
operaționale, iar multe dintre acestea au 
elaborat doar anul trecut ghidurile de fi-
nanţare. Cu toate acestea, mi-aş dori ca 
anul 2019 să fie cel în care se vor im-
plementa concret cât mai multe dintre 
aceste proiecte, vitale pentru dezvoltarea 
judeţului nostru. - Care sunt prioritățile 
CJ Timiș în domeniul relaţiilor şi co-
operării interne şi externe, dumnea-
voastră fiind președintele comisiei de 
specialitate a Consiliului?- După cum 
bine ştiţi, primul semestru al acestui an 
ne găseşte în postura de a fi bune gazde, 
întrucât deţinem calitatea de presedinţie 

a Consiliului Uniunii Europene. La nivelul 
judeţului suntem pregătiţi să răspundem 
exigenţelor legate de evenimentele pe 
care le organizăm cu această ocazie. Eu 
cred că e cel mai potrivit moment pentru 
a redefini strategia Consiliului Judeţean 
Timiş legată de asocierile şi parteneriate-
le pe care le gestionăm, atât cele pe plan 
intern cât şi cele pe plan extern. Toate 
parteneriatele existente au acelaşi grad 
de importanţă, toate sunt esenţiale pentru 
noi, dar vă spun că ne vom focusa în con-
tinuare, cu aceeaşi responsabilitate, pe 
menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor foarte 
bune avute la nivelul Adunării Regiunilor 
Europene (Assembly of European Regi-
ons) şi a Euroregiunii Dunăre-Criş-Mureş-
Tisa (DKMT). - Cum se poziționează și 
cum relaționează CJ Timiș cu celelalte 
județe? Se poate vorbi de o colabora-
re sau de o competiție? Pe ce planuri 
există o apropiere, dar și o distanțare 
mai mare? - Cred că e important să pri-
vim în perspectivă problematica dezvol-
tării regionale prin intermediul ITI-urilor 
(Investiţii Teritoriale Integrate), acestea 
fiind instrumente financiare care au la 
bază punerea în aplicare a unei strategii 
de dezvoltare teritorială integrată. Banca 
Mondială a propus finanţări pentru două 
ITI-uri: Delta Dunării, în valoare de 1,4 
miliarde euro şi Timişoara-Arad, cu o 
sumă de 800 milioane de euro. În cele din 
urmă, s-a finanţat doar primul ITI, Delta 
Dunării. Pe de altă parte, cred că trebuie 
să îmbunătăţim colaborarea între judeţe-
lele din Regiunea 5 Vest, susţinând pro-

iecte comune pentru dezvoltarea infras-
tructurii rutiere, pentru crearea de centre 
intermodale şi parcuri industriale, precum 
şi pentru dezvoltarea infrastructurii spor-
tive, toate acestea fiind benefice pentru 
locuitorii întregii regiuni. - Cum evaluați 

oportunitatea reluării proiectului prin 
care se prevedea o reprezentanță a 
județului nostru la Bruxelles? - Încă 
din mandatul trecut, am fost şi sunt un 
susţinător vocal al redeschiderii acestui 
birou de reprezentare a județului nos-
tru la Bruxelles. În cadrul acestuia, s-au 
identificat oportunităţi de finanţare direct 
de la Bruxelles. Să nu uităm că proiecte 
de cooperare interregională ca Gender-
4Growth, Creative Growth, People, Real, 
Be-Natur care au avut ca obiect actuali-

zarea politicilor economice sau creşterea 
competitivităţii economice şi accelerarea 
dezvoltării economice, în vederea alinerii 
României la Acquis-ul comunitar privind 
obiectivele de dezvoltare sociale, au fost 
implementate şi cu ajutorul persoanelor 
care au activat în cadrul acestui birou de 
reprezentare. Vă dau doar două motive 
pentru a demonstra necesitatea redes-
chiderii acestuia: identificarea de finanţări 
directe pentru Consiliul Judeţean Timiş 
prin programe diferite, altele decât cele 
existente pentru exerciţiul financiar 2014-
2020 şi stabilirea de noi parteneriate în 
vederea schimburilor de bune practici. 
- Ce alte proiecte veți susține/promo-
va in acest an? - Pe lângă cele amintite 
anterior, îmi doresc să gasim un punct de 
vedere comun pentru stabilirea locației 
noii Săli polivalente de 16.000 de locuri 
în municipiul Timişoara, pentru a nu rata 
acest obiectiv finanţat de către Compania 
Naţionala de Investiţii. Totodată, susţin 
elaborarea unui proiect final în vederea 
realizării unui nou stadion de cel puţin 
30.000 de locuri pe amplasamentul ac-
tualului stadion, Dan Paltinişanu. Aceste 
două obiective sunt extrem de benefice 
pentru locuitorii judeţului nostru, cât şi 
pentru cei din regiune, pentru că dau po-
sibilitatea organizării aici de multiple acti-
vităţi sportive, evenimente culturale, fes-
tivaluri, concerte şi multe altele. Vreau să 
îi asigur pe locuitorii judeţului nostru că 
voi sprijini toate proiectele care contribuie 
la dezvoltarea judeţului şi la bunăstarea 
locuitorilor acestuia.

“Mi-aş dori ca 2019 să fie  anul implementării 
proiectelor cu finanţare europeană”
Interviu cu consilierul judeţean Cosmin Costa, preşedintele Comisiei de relaţii şi cooperare internă şi externă

“Prin investiţii constante în agricultură, 
putem avea o creştere economică reală, 
dar şi o populaţie mai sănătoasă”
Interviu cu consilierul judeţean Narcis Bobic, preşedintele Comisiei de agricultură
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 3. Avram Nicolaie membru
 4. Cutu Dorin-Pompiliu membru
 5. Tîrpe-Manasia Roxana-Andreea   membru
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 1. Cândea Iosif-Dorin preşedinte
 2. Gavrilaş Marius-Dan       membru
 3. Plavoşin Deian-Dan membru
 4. Grigoroiu Eugeniu          membru
 5. Cocean Liviu-Marius       membru
 6. Vasile Marian Constantin  membru
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 1. Jumanca Romaniţa-Adina-Delia preşedinte
 2. Bitea Nicolae-Florin secretar
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 4. Dolecek Cristian membru
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 1. Poenaru Dan preşedinte
 2. Tîrpe-Manasia Roxana-Andreea   secretar
 3. Străin Petru-Claudiu                      membru
 4. Ciurlea Sorina-Alexandra             membru
 5. Borha Liviu                                   membru

e) Comisia pentru administraţie publică locală
 1. Coifan Viorel-Gheorghe         preşedinte
 2. Iovescu Alexandru Adrian      secretar
 3. Matei Viorel membru
 4. Ciurlea Sorina-Alexandra       membru
 5. Bojin Titu                                membru
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 1. Costa Cosmin-Lăscuţ preşedinte
 2. Lupuț Florica                                    secretar
 3. Jumanca Romaniţa-Adina-Delia membru
 4. Sarmeş Dan-Ion                              membru
 5. Ştef Adrian-Ioan                              membru

g) Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
 1. Bobic Narcis-Sabin                       preşedinte
 2. Clain Romică-Adrian                      membru
 3. Lelescu Tiberiu Procopie               membru
 4. Buboi Ligius-Cosmin secretar

Călin Ionel Dobra – preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş

În subordinea directă a preşedintelui 
Consiliului Judeţean Timiş:

• Administrator public
• Cabinet Preşedinte
• Compartimentul  Corpul de Control 

al Preşedintelui
• Biroul Audit Public Intern
• Serviciul Achiziţii
• Serviciul Relaţii Externe şi Protocol
• Compartimentul Judeţean de 

Turism, Promovare şi Evenimente
• Direcţia Control Intern Managerial, 

Comunicare şi Relaţii Interinstituţionale
Director executiv: Mircea Mihaela 

Cruciţa
• Direcţia Administraţie Publică Locală
Director executiv: Tărîlă Doina 

Adriana
• Direcţia Resurse Umane Organizare 

Salarizare
Director executiv: Petrişor 

Lăcrămioara
• Direcţia Investiţii şi Managementul 

Proiectelor
Director executiv: Borlea Mugurel 

Valentin

Vicepreşedinte Traian Stancu
• Direcţia Buget Finanţe, Informatizare
Director executiv: Marcu Marcel

• Direcţia Administrarea Patrimoniului
Director executiv: Şerban Radu Virgil

Vicepreşedinte Nicolae Oprea
• Direcţia Tehnică
Director executiv: Ignatoni Florin
• Arhitect Şef
Pălălău Loredana Theodora

Secretar al judeţului Ioan Dănuţ 
Ardelean

• Serciciul Juridic şi Contencios
• Serviciul Consultanţă şi Avizare 

Juridică
• Compartimentul Asistenţă Juridică 

Consilieri Judeţeni

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

Timişoara cod poştal 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

Serviciul de Evaluare Complexă a 
Persoanelor Adulte cu Handicap

Str. Franz Liszt, Nr.3 Timişoara, Judeţul 
Timiş România

Tel.  0040 256 490925      
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:office@muzeuldeartatm.ro
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



Actualitate Agendă CJTimiș�

Activitate intensă a  Comisiei pentru 
Cultură, Învățământ, Tineret și Sport 

Activitatea Comisiei pen-
tru Cultură, Învățământ, Tineret 
și Sport din cadrul Consiliului 
Județean Timiș are ca principal 
obiectiv dezbaterea problemelor 
de strictă necesitate pentru bu-
nul mers al activităţii în instituţiile 
de cultură din subordinea admi-
nistrativă a Consiliului Judeţean 
Timiş. Comisia a abordat o serie 
de aspecte privind învăţământul 
preuniversitar, a analizat şi apro-
bat o serie de propuneri de im-
plementare a unor proiecte cul-
turale şi a analizat modul în care 
s-au realizat acţiunile cuprinse 
în Agenda culturală aprobate 
pe anul 2018 şi finanţate din 
bugetul Consiliului Judeţean Ti-
miş. În aceeași perioadă, au fost 
dezbătute probleme de maximă 
urgență, în special proiecte de 
hotărâri cu finanțare națională 
sau europeană. O preocupare 
importantă a comisiei de specia-
litate a fost aceea de a participa 
la dezbaterile organizate în ve-
derea consultării cu cei interesați 
de accesarea fondurilor aloca-
te de către Consiliul Județean 
Timiș, prin Ghidul de eligibilitate 
privind finanțarea nerambursa-
bilă din fonduri publice a proiec-
telor culturale și a celor sportive 
în județul Timiș. De fiecare dată 
când s-a constatat necesitatea 
dezbaterii unor probleme de ma-
ximă urgență sau a fost necesa-
ră avizarea proiectelor de hotă-
râre cu finanțare națională sau 
europeană, comisia a fost con-
vocată și s-a reunit de urgență, 
în ședințe extraordinare. În ceea 
ce privește activitatea de analiză 
și avizare a proiectelor de hotă-
râre ale Consiliului Județean 
Timiș, menționez că cele mai 
importante proiecte aflate în 
atenția Comisiei pentru Cultură, 
Învățământ, Tineret și Sport au 
fost cele legate de finanțarea 
unor structuri sportive în anul 
2018, respectiv finanțarea 
Agendei principalelor manifes-

tări cultural-artistice și de tineret 
în anul 2018 și plata cotizației 
datorate de Județul Timiș către 
Asociația „Timișoara, Capitală 
Culturală Europeană”. Mai mult, 
membrii comisiei, în colaborare 
cu serviciul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Timiş, au 
îndrumat activitatea culturală, 
de învăţământ, tineret şi sport 
prin deplasări la consiliile locale, 

contribuind la rezolvarea pro-
blemelor specifice în localităţi 
şi participând activ la întrunirile 
organizate cu referenţii culturali 
şi bibliotecarii din judeţul Timiş, 
la instruirile zonale pe probleme 
specifice, la întâlniri periodice 
cu Inspectoratul Şcolar Timiş, 
cu Direcţia Judeţeană de Sport 
şi Tineret precum şi cu alte in-
stituţii în vederea realizării unor 
obiective de interes comun. De 
asemenea, menționez numărul 
impresionant de acţiuni cultu-
rale şi sportive cofinanţate de 
Consiliul Judeţean Timiş, peste 
180, la multe din ele, membrii 
comisiei participând: aniversări 
legate de atestarea documenta-
ră a unor localități din județ, eve-
nimente culturale desfășurate 
pe agenda culturală – Alaiul et-
niilor, LitVest, festivalul național 
de folclor Tradiții la Români, 
expoziția etnografică Valențele 
Costumului Național, expoziția 
dedicată Centenarului Marii 
Uniri, expoziția de artă modernă 

Victor Vasarely, spectacolul de 
teatru pentru copii Făt Frumos 
din Lacrimă, etc. – competiții 
sportive precum Romanian In-
ternational Dance Cup, Cam-
pionatul European de Dans Ti-
neret, turneul internațional de 
baschet Cupa Intercarpatica și 
altele.  Activitatea instituțiilor de 
cultură, subordonate Consiliu-
lui Județean Timiș, este extrem 
de bogata, cu accente puse pe 
tradiție și specific național, anul 
2018 fiind An Centenar: Anul 
Premierelor Românești la Tea-
trul Merlin, spectacolul lectură 
“Un vis împlinit”, dedicat Unirii 
Principatelor Române, PLAI CU 
DOR, un spectacol de muzică 
și poezie, dedicat sărbătorii au-
tohtone a dragostei, Dragobe-
tele sau povestea românească 
Capra cu trei iezi,  care să ilus-
treze dictonul “lupul-și schimbă 
părul, dar năravul ba”. Biblio-
teca Județeană Sorin Titel, se 
remarcă printr-o serie de eve-
nimente originale și de impact 
atât în rândul copiilor cât și în 
rândul celor mari: LitVest, Pătu-
ra care Citește. Muzeul Satului 
Bănățean a trăit din belșug și 
emoționant anul 2018, pliindu-
și activitatea cu predilecție pe 
cele două mari evenimente care 
au încununat Istoria României 
și a Europei: Anul Centenarului 
Marii Uniri și Anul European al 
Patrimoniului Cultural. Muzeul 
a desfășurat activități care au 
dat satisfacție vizitatorilor noștri, 
circa 87.000, dar și specialiștilor 
în domeniu. Centrul de Cultură 
și Artă se remarcă prin organi-
zarea de evenimente artistice 
și culturale de mare valoare, 
precum Festivalul Național de 
Folclor ”Tradiții la Români”, 
Valențele costumului național 
românesc – expoziție etnografi-
că și multe altele. 

Președinte comisie
Jumanca Romanița 

Adina Delia

Şedinţa CJT din 
22 ianuarie 2019

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri din 
domeniul public al Județului Timiș situate în localitatea Timișoara, 
str. Torontalului, km. 3.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită 
a unor bunuri mobile aflate în patrimoniul Consiliului Județean Timiș 
către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Banat” al Județului 
Timiș.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de 
închiriere încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș 
și Societatea REZOLVIS STAR S.R.L.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului 
de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de în-
străinare a imobilelor cu destinaţie de locuinţe. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratu-
ită a unui bun mobil aflat în patrimoniul Consiliului Județean Timiș 
către Direcția de Prestări Servicii Timiș.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii 
Consiliului Judeţean Timiş nr.1/25.01.2016 privind stabilirea unor 
măsuri privind blocul de locuințe situat în Timișoara, strada Martir 
Marius Ciopec, nr.3.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii 
Consiliului Județean Timiș nr.71/2010 pentru aprobarea Normati-
velor privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carbu-
ranţi.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Comisiei 
constituite în vederea atribuirii locuințelor de serviciu aflate în pro-
prietatea Judeţului Timiş situate în Timişoara, strada Martir Marius 
Ciopec, nr.3.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor 
secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul 
propriu al judeţului Timiş pe anul 2018.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractu-
lui de concesiune nr.7.243/13.06.2013 încheiat între Județul Timiș 
prin Consiliul Județean Timiș și Asocierea S.C. RETIM ECOLOGIC 
SERVICE S.A. – S.C. RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului pentru finan-
ţarea spitalelor publice locale aflate în subordinea autorităților publi-
ce locale din judeţul Timiş în cadrul schemei de minimis.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizato-
rice a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Timiş.

13. Aprobarea neexercitării dreptului de preemțiune din partea 
Județului Timiș asupra intențiilor de înstrăinare a unor imobile cu 
alte destinații decât cea de locuințe.

14. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș.

15. Întrebări, interpelări.

Încă o veste bună pentru 
Timişoara! Începând din sep-
tembrie 2019, urbea de pe 
Bega  va fi legată, prin zboruri 
directe, de patru destinații noi: 
Billund (Danemarca), Doncas-
ter/Sheffield (Marea Britanie), 
Nürnberg și Baden Baden (Ger-
mania). Creşterea zonei euro-
pene accesibile prin zbor direct 
din Timișoara sporeşte astfel 
şansele ca zona de vest a țării, 
județul Timiş și Timișoara să fie 
vizitate de un număr mai mare 
de turiști europeni, mai ales în 
perioada imediat următoare 
când Timişoara va deține titlul de 
Capitală Culturală Europeană. 
Atragerea companiilor aeriene 
şi numărul crescut de destinații 
duce nu doar la conexiuni rapide 
cu zone importante din întreaga 
lume, ci şi la o creştere economi-

că importantă în regiune, creş-
tere a turismului local, dar şi la 
mai multe locuri de muncă. Feli-
cit pe această cale administrația 
aeroportului pentru implicarea, 

munca depusă, dezvoltarea ae-
roportului şi creşterea numărului 
de destinații”, a declarat Călin 
Dobra, preşedintele Consiliului 
Judeţean Timiş.

Farmecul “transfrontalier” 
al judeţului Timiş

Cum ar fi să ne plimbăm cu bicicletele pe cărările naturale ale 
pădurilor din apropierea Timișoarei  sau pe dealurile și munții din 
Timiș și Caraș-Severin? Cum ar fi să putem face plimbări cu canoe 
și să avem locuri de pescuit sportiv și plaje amenajate cu mese, 
bănci și umbrare pe tot parcursul râului Timiș? Ei bine, vom afla în 
curând, în urma unei inițiative transfrontaliere. Proiectul „Eco Timiș”, 
derulat de Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismu-
lui din județul nostru și alți trei parteneri, își propune valorificarea 

potențialului turistic al râului Timiș. Vor fi realizate și observatoare 
de păsări în mlaștinile de la Satchinez și în Pădurea Macedonia, 
vor fi achiziționate biciclete și canoe pentru activități turistice, dar 
și un catamaran ce va oferi călătorilor posibilitatea de a descoperi 
frumusețea apelor din Timiș. Proiectul este implementat de Centrul 
de voluntariat și mișcarea de protejare a naturii Pancevo, Camera 
Regională de Comerț și Industrie Pancevo, Asociația pentru Promo-
varea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș și Asociația Miltonia 
Timișoara.

Timişul „zboară” spre 
noi conexiuni
Încă  patru destinații de pe Aeroportul Internațional Timişoara - Traian Vuia
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