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Dragi timişeni,
16 milioane de euro! Aceas-

ta este suma pe care am reuşit 
să o atragem doar pentru un 
singur proiect european, bine 
fundamentat şi ancorat în rea-
lităţile zilei. Fără să mai amin-
tim şi banii pentru alte investiţii, 
poate că numai simpla pronun-
ţare a valorii financiare pentru 
acest proiect, 16 milioane de 
euro, este suficientă pentru a ne 
da seama de anvergura obiec-
tivului pe care îl derulăm şi de 
transformările în faţa cărora se 
află judeţul Timiş. Însă, banii 
nu sunt importanţi doar ca să-i 
avem în scripte, pentru că cel 
mai mult contează ceea ce fa-
cem cu ei, cum schimbăm viaţa 
oamenilor în bine, ce lăsăm trai-
nic în urma noastră şi cum ne 
asumăm perioadele în care am 
fost responsabili pentru soarta 
comunităţii care ne-a acordat 
credit pentru a o reprezenta. 
De data aceasta, este rândul 
infrastructurii rutiere, un capitol 
pe care am pus un preţ deosebit 

în acest an. Ştim foarte bine cât 
de mari sunt aşteptările în acest 
sector, oamenii sunt absolut în-
dreptăţiţi să pretindă drumuri de 
calitate, conexiuni mai rapide şi 
mai sigure şi, de aceea, ne-am 
focusat şi pe dezvoltarea urgen-
tă a infrastructurii rutiere. Ast-
fel, cu aceşti bani vom reabilita 
drumurile judeţene de pe ruta 

Cărpiniş-Biled-Bărăteaz-Gelu-
limită cu judeţul Arad, în total fi-
ind vorba de 37 de kilometri, toţi 
pe raza judeţului Timiş. Graţie 
acestui proiect, ne vom putea 
conecta şi la autostrada A1, în 
judeţul Arad, astfel încât, după 
reabilitare, nordul judeţului va 
avea o legătură directă cu auto-
strada. În paralel, tot în acest an, 

vor fi concretizate şi alte proiec-
te care vor îmbunătăţi substan-
ţial infrastructura rutieră şi sunt 
convins că timişenii vor resimţi 
şi vor aprecia în mod obiectiv, 
fără patimă, aceste transformări 
menite să ne ridice calitatea vie-
ţii. Am toată credinţa că vom cir-
cula mai bine, mai repede, mai 
confortabil şi în condiţii sporite 
de siguranţă, aşa cum suntem 
cu toţii îndreptăţiţi să ne dorim. 
Pot îndrăzni să spun că ne co-
nectăm nu numai cu autostrada, 
pentru că realizăm o conexiune 
mult mai extinsă şi mai generi-
că, una către lumea civilizată, 
către Europa dezvoltată pe care 
o aducem în judeţul Timiş. Iar 
foarte important este că aceste 
transformări se fac cu bani eu-
ropeni, sumele sunt în E-U-R-O, 
ca să poată înţelege şi cei care 
mai au îndoieli în capacitatea 
de atragere a unor astfel de fon-
duri. 

Călin Ionel Dobra, 
preşedintele Consiliului 

Judeţean Timiş

Drumuri judeţene cu fonduri europene

Noua maternitate 
prinde viaţă

Consiliul Judeţean Timiş a finalizat studiul de fezabilitate pentru 
maternitatea pe care o construieşte în Timişoara. Urmează, acum, 
licitaţia pentru proiectul tehnic şi execuţie. Noua clinică de obstetri-
că-ginecologie va oferi servicii de îngrijire medicală de o calitate net 
superioară condiţiilor actuale. Investiţia se ridică la 50 de milioane 

de lei, finanţarea fiind asigurată printr-un proiect european, în ca-
drul programului Interreg V-A România Ungaria. Clinica va avea o 
suprafaţă de 6.000 de metri pătraţi şi, ca element de mare noutate, 
aici se vor putea realiza proceduri de inseminare in vitro, care nu 
pot fi realizate în actuala maternitate. “Nu am făcut deloc rabat la 
calitate. Vrem ca şi în sistemul public să oferim servicii de calitate, 
chiar superioare celor din mediul privat”, a declarat Călin Dobra, 
preşedintele Consiliului Judeţean Timiş. Continuare în pagina 3

16 milioane de euro pentru 
arterele Timișului

Călin Dobra, preşedintele Consiliului Jude-
ţean Timiş, şi Sorin Maxim, directorul Agenţiei de 
Dezvoltare Regională Vest, au semnat contractul 
de finanţare pentru proiectul intitulat «Moderniza-
re Drum Judeţean DJ 693, pentru interconectare 
la A1 şi pod peste Mureş la Pecica, judeţul Arad». 
Acesta prevede modernizarea tronsoanelor DJ 

693, DJ 692 şi DJ 692C, pe ruta Cărpiniş-Biled-
Bărăteaz-Gelu-limita judeţului Arad.  Este o nouă 
reuşită a CJ Timiş în atragerea de fonduri europe-
ne, astfel fiind creată o legătură cu autostrada A1 
pentru timişenii din nordul judeţului şi realizându-
se reabilitarea a 37 de kilometri de şosea. 
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Trei noi proiecte 
europene, de peste 
20 de milioane de lei 

Consiliul Judeţean Timiş a câştigat încă trei noi proiecte pe fonduri europene, 
valoarea totală fiind de peste 20 de milioane de lei. Investițiile vor fi realizate în Lugoj, 
Periam și Găvojdia şi se referă la  construirea de case familiale și locuințe protejate, 
reabilitarea și înființarea de centre de zi pentru copiii şi adulţii cu dizabilităţi. Agenția 
pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest și Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului (DGASPC) Timiș au semnat, la sediul Consiliului Județean Timiș, 
contractele de finanțare pentru trei proiecte în cadrul Programului Operațional Regi-
onal (POR) 2014-2020. Proiectele sunt implementate în parteneriat de către Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, împreună cu Consiliul 
Județean Timiș. Dezvoltarea infrastructurii sociale este o componentă importantă 
finanțată prin Regio-POR 2014-2020, prin intermediul Axei prioritare 8. Investițiile 
care vor fi implementate cu ajutorul fondurilor europene au în vedere diferite gru-
puri vulnerabile, respectiv copiii și persoanele cu dizabilități din județul Timiș. Cele 
trei proiecte prevăd construirea de case familiale și locuințe protejate, respectiv re-
abilitarea, extinderea sau înființarea unor noi centre de zi pentru copiii și adulții cu 
dizabilități sau cei instituționalizați. Este vorba despre: construirea a două case de tip 
familial și reamenajarea și extinderea Centrului de zi de recuperare pentru copii cu 
dizabilități din Lugoj; construirea a două case de tip familial și înființarea Centrului de 
zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă la Găvojdia; construirea a 
trei locuințe protejate și reabilitarea, extinderea și dotarea unui centru de zi la Peri-
am. Semnatarii contractelor au fost Emilia Milutinovici, directorul general al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, și Sorin Maxim, directorul 
general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest – Organism Intermediar pentru 
POR 2014-2020 în Regiunea Vest, în prezența președintelui Consiliului Județean 
Timiș, Călin Dobra. Așa cum a precizat Emilia Milutinovici, conform noilor norme eu-
ropene, centrele pentru copii și adulți trebuie regândite, reconfigurate și restructurate 
în perioada următoare, astfel încât să aibă maximum câte 50 de beneficiari. Astfel, 
la Lugoj, vor fi construite două case familiale în vederea dezinstituţionalizării copiilor 
de la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din municipiu, care urmea-
ză să fie închis. Locuințele, cu o suprafață construită de 600 de metri pătrați, vor 
fi edificate pe același amplasament cu Centrul de zi de recuperare pentru copii cu 

dizabilităţi, care va trece de asemenea prin ample lucrări. Centrul va fi reamenajat, 
extins și dotat corespunzător, cu săli de art-terapie, meloterapie, ludoterapie, logo-
terapie, kineto-terapie și hidroterapie, cabinete de asistență socială și psihologie. 
La Găvojdia va fi înființat un Centru de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 
independentă (cu suprafața de 249 de metri pătrați) și vor fi construite două case 
de tip familial (1.154,88 metri pătrați), în vederea dezinstituţionalizării copiilor de la 
Centrul de Plasament Găvojdia, care va fi închis. Proiectele prevăd inclusiv dotările 
necesare funcționării acestor structuri. Proiectul de la Periam prevede construirea 
a trei locuințe protejate, în această localitate, pentru 30 de rezidenţi ai Centrului de 
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia (1.108,71 metri pătrați suprafață 
construită). Totodată, se dorește extinderea, reabilitarea și dotarea unei clădiri exis-
tente la Periam și amenajarea acolo a unui centru de zi (206,18 metri pătrați) pentru 
persoanele cu dizabilități. Sute de persoane, copii și adulți cu dizabilități, vor benefi-
cia de serviciile centrelor de zi și de infrastructura de dezinstituționalizare. Valoarea 
totală a celor trei proiecte este, după cum a precizat Călin Dobra, președintele CJT, 
de 20.608.668,09 lei, din care 12.076.778,67 lei finanțare nerambursabilă, restul su-
mei urmând să fie asigurat din bugetul județean. La nivelul Regiunii Vest, în cadrul 
Regio – POR 2014-2020, au fost contractate până în prezent 408 proiecte, în valoa-
re totală de 528,72 milioane de euro, din care 430,93 milioane, valoarea finanțării 
nerambursabile. “Noua reușită confirmă instituirea atragerii de fonduri europene și 
naționale ca prioritate zero în Consiliul Județean Timiș. Acționăm pe toate fronturile, 
de la infrastructură rutieră, la utilități publice, la servicii sociale. Echipa CJ Timiș meri-
tă toată aprecierea pentru această nouă reușită, pentru ritmul alert pe care îl menține 
în atragerea de fonduri”, a declarat Călin Dobra. 

Avem “Top 3” pentru Timiş
Campania de consultare publică desfăşurată de Banca Mondială s-a bucurat de 

un succes imens. Timişenii au răspuns în număr covârşitor şi astfel s-au desprins pri-
mele trei investiţii considerate a fi prioritare. Iată cum arată “Top 3” în ceea ce priveşte 
cele mai importante investiţii pe care cetăţenii le aşteaptă: 1. Construcţia Spitalului 
Regional de Urgenţă Timişoara; 2. Varianta de ocolire Timişoara Nord-vest; 3. Spitalul 
Regional de Oncologie. Vă reamintim că Banca Mondială şi Federaţia Zonelor Me-

tropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România au transmis o listă de zece investiţii 
majore care să fie finanţate în judeţul Timiş. Alături de cele trei obiective care au intrat 
în “Top 3”, conducerea CJT a propus încă alte şapte investiţii importante: Sala poli-
valentă, Stadionul nou, Terminalul Intermodal, Aqua Park, Extinderea Aeroportului, 
Drum Eurotrans Timişoara-Moraviţa, Legătura rutieră dintre A1 şi DN 69. Valoarea 
estimată a proiectelor este de aproximativ 750 de milioane de euro. Alături de Ban-
ca Mondială, există şi posibilitatea atragerii de fonduri europene şi guvernamentale, 
precum şi susţinere din partea bugetului local. Este de aşteptat ca realizarea acestor 
obiective să transforme întreaga regiune de vest într-una dintre cele mai puternice la 
nivel european.  

Zona Deta nu va rămâne fără gaz

În zona Deta nu se va opri gazul. Zeci 
de mii de locuitori riscau să rămână fără 
gaz, inclusiv spitalul din oraş, lucru ce a 
alarmat populaţia. Exista pericolul ca în-
treaga zonă, inclusiv spitalul şi şcolile, să 
rămână fără gaz. Din fericire, în urma unei 
şedinţe de la Ministerul Energiei, la care 
au participat şi reprezentanţi ai Consiliului 

Judeţean Timiş, s-a hotărât obligaţia OMV 
Petrom de a licenţia conducta de gaz, 
pentru ca apoi să o predea la Trans Gaz. 
Demersurile se vor efectua fără a fi afec-
tată furnizarea gazului în zonă. În paralel, 
Consiliul Judeţean Timiş şi primăriile din 
zona Deta vor dezvolta infrastructura pen-
tru a construi o nouă conductă de gaz.
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16 milioane de euro 
pentru arterele Timișului

Lărgirea drumului 
Timişoara-Moşniţa 
Nouă, în linie dreaptă

A fost abţinut avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş privind lărgirea dru-
mului Timişoara-Moşniţa Nouă, urmând să fie organizată licitaţia pentru execuţie. Avi-
zul de mediu fusese blocat în mai multe contestaţii, documentul fiind ultimul necesar 
pentru demararea licitaţiei de execuţie. Artera va fi lărgită pe o distanţă de patru 
kilometri, de la limita teritorială a Timişoarei, lucrarea justificându-se datorită creşterii 

semnificative a valorilor de trafic, dar şi din cauza degradării carosabilului. Pe lângă 
creşterea siguranţei şi a vitezei de rulare, investiţia va aduce beneficii şi prin reduce-
rea poluării aerului, micşorarea zgomotelor şi a vibraţiilor generate de ambuteiaje. Va 
fi o lucrare completă, cu sensuri giratorii, trotuare, piste de biciclete şi iluminat public 
pe întreg traseul. De asemenea, vor fi plantaţi peste 1.000 de arbori, vor fi amena-
jate accese către străzile laterale şi rigole de scurgere a apelor pe ambele părţi ale 
drumului. Totodată, sunt prevăzute alveole pentru staţionarea autovehiculelor şi staţii 
pentru transportul în comun. “Mai avem o singură etapă de parcurs până să se lucre-
ze efectiv la lărgirea drumului. Dacă nu vor exista constestaţii la licitaţie, sunt şanse 
ca ordinul de începere a lucrărilor să fie dat în acest an. Pe bună dreptate, oamenii nu 
mai au răbdare, având în vedere condiţile de trafic care există în prezent. Facem tot 
ceea ce putem ca să parcurgem etapele birocratice cât mai repede, dar de multe ori 
suntem legaţi la mâini. Contractul de finanţare este semnat, drumul se face. Depinde 
doar de eventualele contestaţii cât de repede va începe execuţia. Eu sper, totuşi, să 
nu avem parte de rea-credinţă şi să putem desemna un constructor care să lucreze 
încă din acest an”, a declarat Călin Dobra, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.

Ministrul muncii, 
asigurări pentru 
primării

   Marius Constantin Budăi, ministrul muncii, s-a aflat la Timişoara, unde a parti-
cipat la o întâlnire cu oameni de afaceri şi reprezentanţi ai persoanelor cu dizabilităţi. 
Întâlnirea a avut loc la Consiliul Judeţean Timiş şi au fost abordate teme precum 
lipsa forţei de muncă, neclarităţi legislative, pachete de stimulare a integrării tinerilor 
absolvenţi pe piaţa muncii, precum şi motivarea pensionarilor, pentru a-şi putea con-
tinua activitatea profesională. Ministrul a informat că le-a comunicat reprezentanţilor 
persoanelor cu handicap că nu este adevărat faptul că plata indemnizaţiei s-ar fi 
transferat la autorităţile locale fără a se face o alocare de fonduri. “Toate informaţiile 
vehiculate în anumite medii sunt o dezinformare. A circulat în spaţiul public acea 

dezinformare cum că indemnizaţiile persoanelor cu dezabilităţi, plus indemnizaţiile de 
însoţitor şi cea pentru asistentul personal vor trece în grija autorităţilor publice locale, 
fără a li se aloca fonduri. Îndemnizaţia persoanelor cu dizabilităţi rămâne în continu-
are în grija Ministerului Muncii şi se va achita în continuare prin Agenţia Judeţeană 
de Prestaţii şi Inspecţii Socială. Referitor la indemnizaţia însoţitorilor şi a asistenţilor 
persoanelor cu handicap, încă din anul 2000 exista această obligaţie de a fi achitate 
de către primării, doar că se făcea o birocraţie suplimentară, o centralizare. Din pă-
cate, persoanele cu handicap au fost folosite prea mult în scop electoral. Dacă totuşi 
vor fi probleme la vreo primărie, va interveni bugetul de stat. Nu trebuie nimeni să se 
alarmeze”, a declarat Marius Constantin Budăi. Drumul care vede 

prima dată asfaltul

Pentru aceasta, s-a reuşit atragerea a 16 milioane de euro. Pe lângă reabilitarea 
arterelor menţionate, proiectul va permite şi interconectarea la A1, în judeţul Arad. 
“Am gândit totul din timp şi am preluat, înainte de depunerea proiectului, o porţiune 
de drum comunal care face legătura cu Aradul, dar care, în momentul de faţă, este 
impracticabil. După reabilitare, însă, nordul judeţului va avea o legătură cu A1, un 
drum scurt până la nodul de la Pecica”, a declarat Călin Dobra.

Infrastructura rutieră judeţeană cu-
noaşte o nouă etapă, graţie căreia circu-
laţia va suferi îmbunătăţiri vizibile. Astfel, 
a intrat în lucru un nou drum judeţean, 
respectiv DJ 609, şoseaua care face 
legătura între Valea Lungă Română şi 
Cliciova. Este un drum care vede pen-
tru prima dată asfaltul, vorbind, aşadar, 
de o premieră care face cinste judeţului. 
Ordinul de începere a lucrărilor a fost 
deja semnat, iar durata execuţiei este 
de şase luni. Drumul de piatră care va fi 

asfaltat are o lungime de cinci kilometri. 
Investiţia Consiliului Judeţean Timiş este 
de peste 4,5 milioane lei, bani asiguraţi 
din fonduri guvernamentale, prin Pro-
gramul Naţional de Dezvoltare Locală. 
După cum a declarat Călin Dobra, pre-
şedintele Consiliului Judeţean Timiş, DJ 
609 este primul care deschide o listă de 
drumuri aflate la linia de start pentru a 
fi amenajate, artere care vor pune într-o 
nouă lumină infrastructura rutieră jude-
ţeană.  
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Urgenţă maximă  pentru... 
situațiile de urgență

Siguranța timișenilor nu poate fi nicidecum neglijată şi, de aceea, Consiliul Jude-
ţean Timiş investeşte în acest sector.  Au fost  prezentate public  noile echipamente și 
utilaje achiziționate de CJT pentru dotarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
Timiș, investiția ridicându-se  la 1,5 milioane lei. Vorbim, printre altele, despre un 
buldoexcavator, de o autospecială pentru transport câine de căutare-salvare, cât și 
despre o motocicletă de intervenție. În plus, au fost achiziționate drujbe și motofierăs-
traie de tăiat betonul, unice în țară. “În ultimul an, am alocat peste 4.000.000 lei pentru 
dotarea ISU Timiș, în contextul în care siguranța cetățenilor este prioritară pentru noi 
şi nu putem să fim superficiali în privinţa acestui domeniu”, a declarat Călin Dobra, 
preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.

-Prin ce se distinge Muzeul Național 
al Banatului în peisajul cultural bănățean? 
- Muzeul Național al Banatului se dis-
tinge în peisajul cultural bănățean prin 
predilecția către mai multe domenii de 
cercetare (arheologie, istorie, științele 
naturii, arte vizuale) fructificate prin 
expoziții, proiecte internaționale și lucrări 
de specialitate, dar și prin întrepătrun-
derea în cadrul evenimentelor realizate 
a mai multor elemente, pe de o parte 
având latura științifică, iar pe de alta pe 
cea cultural-artistică ce trezește interesul 
unui public variat. 

Un proiect de cercetare foarte im-
portant al instituției este reprezentat de 
Cercetarea arheologică internațională 
de la Cornești – Iarcuri în colaborare cu 
Muzeul de Pre și Protoistorie din Berlin 
și Universitatea Goethe din Frankfurt am 
Main. În urma acestei fructuoase colabo-
rări, a fost vernisată la Muzeul Național 
al Banatului, în premieră internațională, 
expoziția „Heinrich Schliemann – Desco-
peritorul Troiei”. De asemenea, în cadrul 
muzeului este regăsită Colecția de orni-
tologie „Dionisie Linția”, cea mai mare și 
complexă colecție de păsări autohtone 
din România donată în 1937 de Linția și 
cuprinzând atunci 1300 de piese. În pre-
zent, numărul de exemplare al colecției 

se ridică la 2622.
Un alt element prin care muzeul se 

distinge este realizarea primului proiect 
român de cercetare în afara granițelor 
țării, respectiv în Kârgâzstan, prin par-
teneriate cu universități și muzee locale 
pentru cartarea și analiza kurganelor de 
epoca bronzului aflate pe Drumul Mătă-
sii. - Ce gen de evenimente expoziționale 
trezesc cel mai mult interes din partea 
vizitatorilor? - Interesul vizitatorilor este 
trezit de evenimentele expoziționale 
complexe și interactive, un melanj între 
varianta clasică de expunere a pieselor 
de patrimoniu în vitrine tangente panou-
rilor explicative și umanizarea acestora 
prin diferite activități de reconstituire is-
torică sau ateliere de creație în care sunt 
implicați și aceștia. Printre aceste eveni-
mente expoziționale se numără „Heinri-
ch Schliemann – Descoperitorul Troiei”, 
„Hartă și teritoriu – România în carto-
grafia europeană, secolele XV – XIX”, 
„Vestul Sălbatic – Arii naturale protejate 
din vestul României”, „Tezaurul Muze-
ului Național al Banatului – Colecția de 
antichități egiptene”. - Se simte o apleca-
re a timișenilor către partea culturală și 
către cunoașterea istoriei acestor locuri? 
- Cultural, orașul îmbrățișează experi-
mentul. Prin participarea unui public nu-

meros în cadrul evenimentelor culturale 
diverse planificate de comunități etnice 
eterogene regăsite atât în oraș, cât și în 
județul Timiș, luând în calcul și identita-
tea istorică pusă în valoare de nenumă-
ratele descoperiri arheologice, consta-
tăm că timișenii aspiră către o înțelegere 
interculturală și acordă respect identității 
aparte a locului.

Cele mai bune exemple ar fi: Re-
constituirea vizitei din 1923 a Regelui 
Ferdinand I, după alipirea Banatului la 
România Mare, o adevărată lecție de is-
torie transpusă într-un spectacol regal și 
admirată de timișorenii care au venit să 
„retrăiască” un moment special din viața 
orașului, și, în aceeași măsură, Schimbul 
de Gardă, ceremonie inițiată în 2018 și 
devenită parte din viața orașului. - Ce 
investiții sunt în derulare și ce planuri 
aveți în viitor? - În privința investițiilor și a 
planurilor de viitor vorbim despre moder-
nizarea bibliotecii și a sistemului intern de 
funcționare prin procurarea de aparatură 
și software necesare, module destina-
te depozitării obiectelor de patrimoniu, 
achiziționarea de bunuri de patrimoniu 
prin cumpărare sau donație și continua-
rea restaurării obiectelor din lemn și pie-
le. De asemenea este în plan amenajarea 
spațiului Bastion pentru expoziția perma-
nentă „Personalități bănățene marcante”, 

începerea lucrărilor pentru Punctul Muze-
al de la Parța (în parteneriat cu Consiliul 
Județean, Comuna Parța și partenerii sâr-
bi) și sprijinirea Consiliul Județean Timiș 
pentru demararea lucrărilor pentru proiec-
tarea și execuția Punctului Muzeal de la 
Cornești. Legat de consolidarea aripii de 
nord – vest a Castelului Huniade lucrările 
au fost finalizate și vor fi recepționate în 
curând. Restaurarea Castelului Huniade 
este cuprinsă în Programul Național de 
Restaurare al Ministerului Culturii și se va 
demara în acest an. Avem promisiunea 
Guvernului că se va da o hotărâre de gu-
vern prin care vor fi alocate direct fondu-
rile necesare restaurării clădirii. - Cum va 
fi marcată în acest an manifestarea „Ziua 
județului”? - Așteptăm bugetul, mai exact 
alocarea fondurilor necesare pentru Pro-
gramul Minimal al muzeului pe anul aces-
ta unde am cuprins și sărbătorirea Uni-
rii Banatului cu România în cadrul „Zilei 
Județului.” Având în vedere că ziua de 28 
iulie reprezintă instaurarea administrației 
românești în județul Timiș – Torontal, 
agenda evenimentului ce marchează 
Centenarul Bănățean constă în două 
sesiuni: o reconstituire istorică ce abor-
dează tema intrării trupelor franceze în 
Banat și eliberarea de sub administrația 
sârbească și un concert aniversar în cur-
tea Bastionului.

„Timişenii aspiră către o înţelegere interculturală 
şi oferă respect identităţii aparte a locului”
Interviu cu Claudiu Ilaș, managerul Muzeului Național al Banatului
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Care sunt principale-
le servicii oferite de Cen-
trul de Resurse și Asistență 
Educațională “Speranța”? - 
Centrul de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională „Speranţa” din Ti-
mişoara este o alternativă edu-
caţională special-incluzivă, un 
serviciu de sprijin psihologic, psi-
hopedagogic, medical și social, 
care funcţionează sub îndruma-
rea şi coordonarea Inspectoratu-
lui Şcolar Judeţean Timiş şi sub 
finanţarea Consiliului Judeţean 
Timiş. Acumulând o experienţă 
de peste 25 ani, Centrul oferă 
anual servicii pentru aproxima-
tiv 300 de copii și adolescenți, 
cu vârsta cuprinsă între 3 luni şi 
18 ani și care au diverse defici-
enţe (mentale, fizice, de limbaj, 
ADHD, tulburări pervazive de 
dezvoltare, sindrom Down, etc.), 

dar și pentru familiile lor, pen-
tru cadre didactice, specialişti 
şi comunitate. Prin intermediul 
unei echipe multidisciplinare, 
le asigurăm copiilor cu cerinţe 
educaţionale speciale accesul 
la educaţie incluzivă, precum şi 
la servicii de specialitate educa-
tiv-terapeutice. - Care sunt cele 
mai importante lucrări care au 
fost realizate și de unde au 
venit fondurile necesare mo-
dernizării Centrului? Spațiul în 
care ne desfășurăm acum activi-
tatea a fost dat în administrarea 
Consiliului Județean Timiș, însă 
este în patrimoniul Primăriei Mu-
nicipiului Timișoara. Este motivul 
pentru care nu putem, din punct 
de vedere legal, să efectuăm 
aici lucrări mai complexe, de 
investiții. Imediat ce am prelu-
at actuala locație, în 2013, am 

realizat igienizările necesare 
și reparațiile curente. Consi-
liul Județean Timiș ne asigură 
finanțarea pentru plata a tot ce 
înseamnă utilități (alimentare cu 
apă, termoficare, energie electri-
că, telefonie, internet), materiale 
și servicii de întreținere și gos-
podărire, costurile funcționale 
pentru cele trei microbuze cu 
care se asigură transportul co-
piilor la terapii, etc., menținând 
serviciile evaluativ-terapeutice la 
standarde calitative ridicate. Re-
cuperarea nu se poate face doar 
prin intermediul profesionistului, 
de aceea, în fiecare an am pri-
mit bani pentru tehnologizarea 
treptată  a  procedurilor de lucru 
cu copiii.  Am început cu sălile 
de kinetoterapie, unde vin copii 
cu probleme neuromotorii, care 
prezintă diagnostice grave. Apoi, 
am dotat partea de evaluare psi-
hologică și, astfel, în acest mo-
ment, toate bateriile de teste din 
dotare sunt de ultimă generație.  
- Există și alte resurse finan-
ciare de care ați beneficiat, 
pe lângă cele de la Consiliul 
Județean Timiș? 

- Am fost permanent 
preocupați ca, pe lângă fondurile 
din partea Consiliului Județean 
Timiș, să găsim și alte resurse. 
Avem parteneriate de ani de zile 
cu diferiți colaboratori din Ger-
mania, care apreciază activita-

tea noastră și care ne-au donat 
un microbuz Mercedes, accesi-
bilizat din fabricație pentru trans-
portul persoanelor cu dizabilități,  
platforma de scară cu ajutorul 
căreia se asigură accesul copi-
ilor în scaun rulant la etajul I și 
toate dotările din camera de sti-
mulare polisenzorială. Această 
cameră are o poveste interesan-
tă. Un ziar de mondenități, din 
Germania, organizează anual 
o activitate de responsabilitate 
socială, un bal caritabil la care 
participă personalități din lumea 
filmului, media, oameni potenți fi-
nanciar, s.a.m.d. Pentru a obține 
finanțare din partea  acestui ziar, 
cei interesați pot aplica o solici-
tare, care este supusă evaluării 

de către finanțatori. Împreună cu 
colegii mei, am scris un proiect, l-
am depus și am fost foarte fericiți 
că am reușit să primim dotările 
pentru această sală polisenzo-
rială, care, de altfel, sunt foarte 
costisitoare. Tot prin donații, de 
data aceasta realizate de către 
Clubul Rotary Cetate Timișosra și 
Clubul Lions Timișoara Dynamis, 
au fost dotate cu mobilier și ma-
teriale două cabinete de ergote-
rapie. Toate aceste finanțări, atât 
din partea Consiliului Județean 
Timiș, cât și cele din partea altor 
instituții sau persoane private au 
contribuit la modernizarea Cen-
trului și, implicit, la creșterea, an 
de an, a calității serviciilor de re-
cuperare, destinate copiilor.

Prin H.C.J. Timiş nr.125 din 
29 06 2016, am fost validat con-
silier judeţean şi ulterior preşe-
dinte al Comisiei de validare.  În 
baza unor hotărâri a C.J.Timiş, 
îmi desfăşor activitatea  în Co-
misia economică-secretar, re-
prezentant al C.J.Timiş în C.A. 
la Centrul Şcolar ptr. Educaţie 
Inclusivă Alex. Roşca Lugoj, 
membru în A.T.O.P. Timiş. Pe 
parcursul perioadei mai sus 
arătate, în cadrul comisiei eco-
nomice, am participat la toate 
şedinţele de lucru şi am respec-
tat atribuţiile funcţiei de secretar. 
Am luat parte la analiza proiec-
telor de hotărâri, la discuţii, soli-
citând, acolo unde a fost cazul, 
anumite clarificări direcţiilor şi 
compartimentelor de specialita-
te. Am fost prezent la toate şe-
dinţele ordinare şi extraordinare 
ale Consiliului Judeţean, unde 
au fost dezbătute şi adoptate 
proiectele de hotărâri. În această 
perioadă au fost adoptate peste 
300 de hotărâri. Pe ordinea de 
zi au fost înscrise, dezbătute 
şi aprobate hotărâri cu privire 
la administrarea şi dezvoltarea 
judeţului Timiş. Am participat la 
dezbateri, unde am expus un 
număr de peste 40 de amenda-
mente, am susţinut şi votat toate 
proiectele de hotărâri. La punc-

tul diverse, au fost expuse pro-
bleme diferite cu privire la activi-
tatea administrtivă, economică, 
socială, culturală şi patrimonială 
la nivelul judeţului Timiş

Prin HCJ Timiş, am fost 
desemnat ca reprezentant al 
C.J.Timiş în Colegiul Direc-
tor al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Timiş. Pentru o peri-
oadă de câteva luni din 2018, în 
această calitate am luat parte la 
şedinţele Colegiul Director unde 
am luat la cunoştinţă despre ac-
tivitatea complexă a instituţiei, a 
problemelor cu care conducerea 
executivă, personalul acestei in-
stituţii se confruntă, nevoile de 
investiţii la nivelul condiţiilor de 
cazare, situaţia salarială a an-
gajaţilor, despre anumite propu-
neri de modificare a legislaţiei în 
vigoare cu privire la activitatea 
specifică  în asistenţa socială şi 
protecţie a copilului.

În cadrul C.A. din Centrul 
Şcolar ptr. Educaţie Inclusivă 
Alex. Roşca Lugoj, din dorința 
de a oferi servicii educaționale, 
terapeutice și recuperatorii de 
calitate, care să răspundă nevo-
ilor de dezvoltare a fiecărui copil 
cu cerințe educative speciale,în 
anul 2018, s-a reușit, cu finațare 
de la Consiliului Județean Timiș:

*construția unui nou corp de 
clădire destinat terapiilor speci-
fice.

*achiziția unui microbuz 
școlar necesar asigurării trans-
portului  copiilor care locuiesc 
în satele din apropierea Lugo-
jului şi care facilitează transpor-
tul elevilor cu cerinţe educative 
speciale de acasă la școală și 
retur, pentru a participa la pro-
cesul instructiv – educativ și re-
cuperator,

*achiziționarea a două cen-
trale termice, achiziționarea și 
montarea unor jgheaburi și bur-
lane la un corp de clădire și la 
sala de sport, ignifugarea podu-
lui clădirii destinate internatului 
pentru asigurarea securității la 
incendiu, înlocuirea conducte-

lor subterane de alimentare cu 
agent termic la corpul de clădire 
al internatului,

*materiale didactice spe-
cifice activității de terapie lo-
gopedică și un instrument 
de evaluare pentru diagnoza 
psihoeducațională a copiilor de 
vârstă 2-6 ani.

Pe plan educativ, în anul 
2019, se va continua dezvol-
tarea la dimensiune europea-
nă a școlii, având în curs de 
desfășurare două proiecte Eras-
mus + ,”Every student matters!” 
și ” Integrate IT ”,desfășurarea 
următoarele etape ale Proiec-
tului Național ”Prin formă și cu-
loare, o șansă pentru fiecare”. 
Mobilitățile proiectelor Erasmus 
+, festivalurile și concursurile 
destinate elevilor cu CES, cer-
curile pedagogice, și workshop-
urile organizate în școală repre-
zintă oportunități în demersul de 
implementare a unui învățământ 
modern și eficient, aduc toto-
dată un plus de valoare prin 
informațiile extrem de interesan-
te și exemplele de bună practi-
că împărtășite cu elevi și cadre 
didactice din țară și din străi-
nătate, contribuid la creșterea 
calității actului educațional și 
terapeutic și a servicilor pe care 
le oferim. 

În acest sens, în anul 2019, 
cu finanțare de la Consiliului 
Județean Timiș,  se va îmbunătăți 
baza materială a școlii, prin asi-
gurarea mobilierului adecvat 
spațiilor școlare, achiziționarea 

sistemului OPTIMUSIC, cât și 
achiziționarea unei table interac-
tive extrem de eficientă în pro-
cesul educativ, achiziționarea 
unui sistem de supraveghere 
video, de alarmă la incendiu și 
antiefracție, achiziționarea unui 
uscător profesional de rufe, util 
la internatul instituției, prelun-
gire reabilitare rețea apă rece 
menajeră, apă caldă menajeră 
la internatul instituției, subzidire 
sală spălătorie pentru fixarea 
mașinilor profesionale.

În cadrul ATOP Timiş, au-
toritate care are ca drept scop 
priorităţi cu privire la gradul de 
siguranţă şi protecţie pentru 
cetăţeni, siguranţa rutieră şi 
creștere a nivelului de încrede-
re  a populaţiei în structurile de 
ordine şi apărare a statului, am 
participat la toate şedinţele ordi-
nare  şi a comisiilor de lucru. La 
sedinţele de lucru au luat parte în 
calitate de invitaţi reprezentanţi 
a unor instituţii ale statului, care 
au în activitatea proprie ordinea 
publică, siguranţa cetăţeanului 
şi de apărarea frontierelor.

 În anul 2018, de când acti-
vez în calitate de consilier jude-
ţean, nu am avut interese patri-
moniale sau personale, nu am 
votat fiind în situaţia unui conflict 
de interes sau de incompatibi-
litate. Consider că activitatea 
Consiliului Judeţean a fost una 
bună, a răspuns cerinţelor legis-
laţiei în vigoare, autorităţilor lo-
cale judeţene şi a instituţiilor din 
subordine.

Raport de activitate al consilierului 
judeţean Nicu Bădina

“Toate finanțările au contribuit la modernizarea 
Centrului și, implicit, la creșterea calității serviciilor 
de recuperare destinate copiilor”
Interviu cu directorul Centrului de Resurse şi Asistenţă Educaţională „Speranţa”, Elena Petrică
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Cel mai mare 
mărţişor din lume 
se face la Timişoara

Un nou consilier 
judeţean

Şedinţa extraordinară a 
CJT din 6 februarie 2019

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare 
între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, Ministerul Educației Naționale, Con-
siliul Local al Municipiului Timișoara și Instituția Prefectului Județul Timiș

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului judeţului Timiş în 
anul 2019. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiții provizorii pe anul 
2019.

4. Întrebări, interpelări.

1. Proiect de hotărâre privind valida-
rea mandatului unui consilier județean și 
completarea componenței unei comisii de 
specialitate a Consiliului Județean Timiș.

2. Proiect de hotărâre privind valida-
rea mandatului unui consilier județean și 
completarea componenței unei comisii de 
specialitate a Consiliului Județean Timiș.

3. Proiect de hotărâre privind apro-
barea încetării contractului de închiriere 
nr.8368/28.06.2016, încheiat între Județul 
Timiș prin Consiliul Județean Timiș și So-
cietatea ”Ilaș Trans Luciano” S.R.L.

4. Proiect de hotărâre privind aproba-
rea dării în folosință gratuită a unui spațiu 
din Bastionul Theresia Timișoara către 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Deșeuri Timiș.

5. Proiect de hotărâre privind aproba-
rea dării în folosință gratuită a unor spații 
din Bastionul Theresia Timișoara către 
unele instituții de utilitate publică.

6. Proiect de hotărâre privind aproba-
rea acordării dreptului de folosință a unor 
spații din Palatul Administrativ, către une-
le instituții publice și asociații.

7. Proiect de hotărâre privind aproba-
rea modificării și completării Normativului 
privind dotarea cu autovehicule şi consu-
mul lunar de carburanţi.

8. Proiect de hotărâre privind aproba-
rea neexercitării dreptului de preemţiune 
din partea Judeţului Timiş asupra intenţi-
ilor de înstrăinare a unor imobile cu altă 
destinaţie decât cea de locuinţe.

9. Proiect de hotărâre privind apro-
barea structurii organizatorice a Muzeului 
Național al Banatului.

10. Proiect de hotărâre privind apro-
barea modificării Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr.12/2019 privind apro-
barea structurii organizatorice a Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protec-
ţia Copilului Timiş.

11. Proiect de hotărâre privind apro-
barea organizării reţelei şcolare de învă-
ţământ liceal special și postliceal speci-
al din judeţul Timiş, pentru anul şcolar 
2019-2020.

12. Proiect de hotărâre privind apro-
barea organizării reţelei şcolare de învă-
ţământ special preșcolar, primar, gimna-
zial și profesional din judeţul Timiş, pentru 
anul şcolar 2019-2020.

13. Proiect de hotărâre privind de-
semnarea reprezentantului Judeţului 
Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş în 
Adunarea Generală a Asociaţiei pentru 
Managementul Energiei Timiș.

14. Proiect de hotărâre privind apro-
barea completării şi modificării Hotărârii 
Consiliului Județean Timiș nr.95/2015 
privind aprobarea Strategiei Județene 
de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-
2020.

15. Proiect de hotărâre privind apro-
barea Planului de acţiune privind servi-
ciile sociale administrate şi finanţate din 
bugetul Consiliului Judeţean Timiş pentru 
anul 2019.

16. Proiect de hotărâre privind de-
semnarea reprezentantului Județului 
Timiș în Adunarea Generală a Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri 
Timiș.

17. Proiect de hotărâre privind apro-
barea documentației tehnico-economi-
ce-faza Studiu de Fezabilitate (SF) cu 
principalii indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiție publică din 
cadrul proiectului ”Copii dincolo de fronti-
ere – conectarea serviciilor medicale din 
domeniul obstetrică – ginecologie și neo-
natologie dintre Spitalul Clinic Județean 
de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara și 
Clinica de pediatrie din Szeged (”Babies 
across borders – connecting health ser-
vices in the field of obstetrics-gynecology 
and neonatal care between Emergency 
Clinical County Hospital Pius Brînzeu 
Timișoara and the Pediatric Clinic of Sze-
ged”), Acronim BABYROHU”.

18. Proiect de hotărâre privind apro-
barea transformării unor funcții publice și 
aprobarea Statului de funcții al aparatu-
lui de specialitate al Consiliului Județean 
Timiș.

19. Întrebări, interpelări.

Şedința CJT din 
27 februarie 2019

Începând de la sfârştiul lunii februarie, Consiliul Judeţean Timiş are un nou mem-
bru, în persoana lui Valentin Tudorică de la ALDE. Domiciliat în Jimoblia, noul consili-
er judeţean are 66 de ani, este pensionar, iar în trecut a activat ca pedagog şi ca ofiţer 
MApN şi MAI, deţinând diferite funcţii în munca operativă şi în cea de conducere. De 
asemenea, este doctor în drept-Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova. Conform 
propriei descrieri, Valentin Tudorică a dobândit, în timpul carierei, aptitudini mana-
geriale foarte bune, care au generat rezultate apreciabile. A desfăşurat numeroase 
acţiuni în domeniul cultural şi social,  a participat la numeroase sesiuni de comunica-
re ştiinţifică, iar pe parcursul carierei de ofiţer, a dobândit calităţi organizatorice con-
cretizate în diverse activităţi, inclusiv referitoare la reprezentarea în diferite structuri 
de relaţionare cu parteneri din străinătate. Îi urăm bun venit noului nostru coleg şi o 
activitate cât mai prodigioasă!

101 kilometri. Atât are, până acum, mărţişorul care se realizează la Muzeul Sa-
tului Bănăţean din Timişoara, care va fi cel mai lung din lume. Proiectul extrem de 
ambiţios a fost demarat în urmă cu doi ani şi jumătate, iar măsurătoarea finală va 
avea loc la începutul lunii august a acestui an.  O întreagă echipă este canalizată 
pentru realizarea acestui record, coordonată de muzeograf dr. Maria Mândroane de 

la Muzeul Satului Bănăţean. Grupul “Senioarele” de la Asociaţia Seniorilor Timişoara 
a realizat până acum impresionanta lungime de 101 kilometri, cu care Muzeul Satului 
Bănăţean va stabili acest record mondial. De 1 Martie, grupuri de copii au urmărit 
modul în care se manufacturează cel mai mare mărţişor din lume.
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Componenţa nominală
a comisiilor 
de specialitate ale CJT
a) Comisia economică
 1. Ritivoiu Mihai preşedinte
 2. Bădina Nicu secretar
 3. Avram Nicolaie membru
 4. Cutu Dorin-Pompiliu membru
 5. Tîrpe-Manasia Roxana-Andreea   membru
 6. Vasile Marian Constantin membru
 7. Bojin Mihăiţă membru

b) Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice şi protecţia mediului
 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
 7. Mihaela Viorica Nagy  membru

c) Comisia pentru cultură, învăţământ, tineret şi sport
 1. Jumanca Romaniţa-Adina-Delia preşedinte
 2. Bitea Nicolae-Florin secretar
 3. Lupuţ Florica membru
 4. Dolecek Cristian membru
 5. Blaga Lucian membru

d) Comisia pentru sănătate şi protecţie socială
 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
f) Comisia pentru relaţii şi cooperare internă şi externă
 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
 5. Valentin Tudorică 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
• Direcţia Buget Finanţe, Informatizare
Director executiv: Marcu Marcel
• Direcţia Administrarea Patrimoniului

Director executiv: Şerban Radu Virgil

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

Secretar al judeţului Ioan Dănuţ 
Ardelean

• Serviciul Juridic şi Contencios
• Serviciul Consultanţă şi Avizare 

Juridică
• 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: 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



Cultură Agendă CJTimiș�

Ideea organizării şi desfăşurării în 
spaţiul timişean a unui festival de folclor 
a venit fără îndoială de la faptul că zona 
Banatului tezaurizează o cultură ţără-
nească remarcabilă, distilată ca viaţă fol-
clorică şi trăită astfel în ultimul secol, (de 
la făurirea României Mari încoace), care 
nu este în totalitate și nici măcar în linii 
mari, esențiale, cunoscută publicului con-
temporan, iar formaţiile de amatori care 
vehiculau fragmentar acest patrimoniu 
au suferit după anul 1989 un recul, cel 
puţin sub aspect cantitativ, mai mult de-
cât evident. S-a simţit, deci, nevoia unei 
revigorări cât mai rezonabile – adică în 
conformitate cu tradiția și spiritul ei – în 
acest domeniu. Totodată, zona Banatului 
şi a judeţului Timiş adăposteşte o diver-
sitate şi o bogăţie uimitoare în ceea ce 
priveşte meşteşugurile ca parte încă vie 
de civilizație rurală şi artă tradiţională. 
Astfel că, la începutul anului 2006, după 
repetate și reluate observații, cercetări 
și analize în teritoriu, bazate îndeosebi 
pe aspectele și constatările empirice ale 
faptelor, Centrul de Cultură şi Artă al Ju-
deţului Timiş - sub îndrumarea Consiliului 
Judeţean Timiş, prin Serviciul de Cultură, 
Învățământ și Sport, - decide înfiinţarea 
unui festival - concurs care să dinamize-
ze activitatea culturală a judeţului. Printre 
aspectele principale avute în vedere se 
numără promovarea valorilor și a specifi-
cului local (prin mărcile lui distinctive), cu 
raportare la domeniul muzical - coregra-
fic, al artelor vizuale și al mesteșugurilor 
tradiționale, făuritoare a unei civilizaţii ru-
rale încă funcţionale şi chiar performante, 
al teatrului popular – ca teatru sătesc - și 
al gastronomiei tradiționale, toate aces-
tea centrate cu precădere pe zonele și 
subzonele județului Timiș, iar festivalul 
concurs a primit denumirea simbolică-
metaforică de Lada cu zestre.

Manifestarea, gândită în mod deose-
bit ca o componentă de cadru, de con-
text, pentru dinamizarea socio-culturală 
a mediului rural bănățean, a fost privită și 
chiar primită la început cu destul de multe 
rezerve de beneficiari, de publicul - țintă, 
fiind considerată de specialiștii în dome-
niu în primejdia de a fi „percepută” drept 
copia la o scară cantitativ mai redusă a 
festivalului Cântarea României. Pe de 
altă parte, tot specialiștii au avertizat asu-
pra pericolului alterării și chiar deturnării 
scopului și obiectivelor specifice spre 
„arta comercială”, precum și cu privire la 
respectarea criteriilor și standardelor va-
lorice și de autenticitate.

Prima ediţie a Festivalului Lada cu 
zestre (proiectat în ediții anuale) a avut 
loc în anul 2007 şi a reprezentat un fel 

de ediţie pilot în care s-a evidenţiat, prin 
analizarea pe acel eşantion, starea cul-
turii tradiţionale din judeţul Timiş, publi-
cul, precum şi interpreţii – creatori cât 
şi calitatea prestaţiilor. S-a urmărit cali-
tativ reprezentarea potrivită cu dezide-
ratul acurateții, ca expresie esențială a 
autenticității folclorului local, păstrarea 
particularităților graiului local, tehnicile 

tradiţionale de lucru în domeniul artelor 
plastice şi a meşteşugurilor, iar la alte 
genuri artistice desemnate acceptate 
în competiţie pentru ediţiile viitoare, s-a 
avut în vedere reprezentarea comunităţii 
prin selecția participanților capabili să re-
alizeze spectacolul ca act artistic de cul-
tură şi educaţie spirituală. Concursul s-a 
organizat și desfăşurat conform următoa-
relor secţiuni:

Secţiunea Coregrafie: 
a) Dansuri populare mixte sau sepa-

rat de fete şi băieţi;
b) Grupuri de dansatori (maxim cinci 

perechi);

c) Ansamblul de dansuri mixt pe o 
generaţie de interpreţi sau mai multe (mi-
nimum 18 perechi de dansatori)

d) Solişti dansatori (maxim doi inter-
preţi)

e) Ansambluri tematice
1. Ansambluri de datini şi obiceiuri 

tradiţionale
2. Ansambluri de creaţie folclorice
3. Ansambluri de cântece şi dansuri
Secţiunea Formaţii muzicale:
a) Orchestre populare
b) Tarafuri populare
c) Grup de instrumentişti
d) Solişti instrumentişti
e) Solişti vocali, duete vocale
Secţiunea Formaţii corale:
a) Coruri mixte
b) Coruri de femei

c) Coruri de bărbaţi;
d) Grupuri corale;
e) Grupuri vocale mixte de bărbaţi, 

de femei.
Secţiunea Proză sau poezie în grai 

popular (în funcţie de zona pe care o re-
prezintă):

a) grup de recitatori;
b) interpret individual.

Secţiunea Creatori populari (pictură 
naivă, pictură cultă amatoare, (nepro-
fesionistă) cusături, costume populare, 
broderii, sculptură în lemn, olărit, icono-
grafie, artă florală etc.)

Secţiunea Artă culinară tradiţională 
locală

Alte genuri artistice (fanfare, teatru 
popular, spectacol de divertisment şi va-
rietăţi, teatru clasic etc.).

Concursul s-a desfăşurat în trei eta-
pe: etapa intercomunală, etapa zonală şi 
etapa judeţeană, operându-se, implicit, 
selecţii/filtre succesive.

Rezultatele neașteptate înregistrate 
la prima ediție, când au participat la Lada 
cu zestre peste 5.000 de artiști amatori 
din întreg județul Timiș, determină Cen-
trul de Cultură și Artă al Județului Timiș 
să aprofundeze regulamentul festivalului 
și concursului, operând modificări suc-
cesive și binevenite, dând de la un an la 
altul o înfățișare nouă festivalului - con-
curs.

Ediția cu numărul XII a Lăzii cu zes-
tre, desfășurată anul trecut, a adus mo-
dificări semnificative în structura festiva-
lului. Au existat câteva modificări majore, 
despre care putem afirma că au restruc-
turat eficient întreg festivalul: concur-
sul a fost structurat pe două categorii, 
„Laureați” și „Zestrea Timișului”, jurizarea 
s-a făcut la fiecare centru zonal desem-
nat, etapa județeană a concursului fiind 
eliminată și au fost introduse premiile în 
bani. Au fost desemnate șapte centre 
zonale: Traian Vuia, Sânnicolau Mare, 
Jimbolia, Dumbrăvița, Gătaia, Buziaș, 
Giarmata Vii. S-au acordat premii în 
bani după cum urmează: Marele premiu 
– 4.500 de lei, Categoria „Laureați” Pre-
miul I – 4.000 de lei, Premiul II – 3.500 
de lei, Premiul III – 2.500 de lei. Au par-
ticipat formații și ansambluri folclorice de 
cântece și dansuri, orchestre, tarafuri, 
soliști vocali și instrumentiști, coruri, fan-
fare, recitatori dialectali, meșteșugari, 
colecționari și reprezentanți ai gastro-
nomiei tradiționale la toate secțiunile 
festivalului: muzică, coregrafie, gastro-
nomie tradițională, expoziții, colecții și 
meșteșugari și literatură dialectală. S-
au acordat 275 de premii dintre care 96 
premii – Locul I, 85 premii – Locul II, 75 
premii – Locul III, 18 premii speciale și 
marele premiu. Au avut loc şapte specta-
cole în cele şapte centre zonale, însem-

nând peste 50 de ore de spectacol și 63 
de localități participante.

Ediția cu numărul XIII din acest an a 
Festivalului Lada cu zestre a debutat în 
16 martie 2019. Așa cum am arătat an-
terior, conform noului regulament imple-
mentat în 2018, concursul este structurat 
pe două categorii „Laureați” și „Zestrea 
Timișului” la toate secțiunile, pentru a 
oferi posibilitatea acordării mai multor 
premii și pentru a realiza o jurizare pe 
același nivel de pregătire. Localitățile 
care fac parte din categoria „Laureați” 
sunt câștigătoarele din cele două ediții 
anterioare (2017 - 2018). Câștigătorii 
marelui premiu și a locului I pe localități 
din ediția 2018 (Ghiroda și Giroc) vor par-
ticipa la această ediție doar în calitate de 
invitați. De asemenea, câștigătorii pre-
miului I, II, și III pe localități din catego-
ria „Zestrea Timișului” din acest an, vor fi 
promovați la categoria „Laureați” din anul 
2020. Pentru următoarea ediție, a XIV 
– a din 2020, vor rămâne în concurs la 
categoria „Laureați” doar localitățile care 
s-au clasat pe locurile doi și trei, celelalte 
(locurile 4, 5 și 6) urmând să trecă la ca-
tegoria „Zestrea Timișului”. Festivalul s-
a desfășurat în șapte centre desemnate 
pentru găzduire,

Gala festivalului „Lada cu zestre” va 
avea loc în data de 7 iunie 2019, la Mu-
zeul Satului Bănățean, unde câștigătorii 
ediției din acest an ai festivalului vor pre-
zenta un spectacol care aduce în atenția 
publicului pasionat de folclorul autentic, 
zestrea culturală a județului Timiș.

Concursul se desfășoară într-o singu-
ră etapă cu o jurizare unică în toate cele 
șapte centre, juriul ediției cu numărul XIII 
având următoarea componență:

Coregrafie: coregraf Toma Frențescu, 
coregraf Nicolae Stănescu, coregraf Peri 
Vasile

Muzică: prof. Carmen Popovici – 
Dumbravă, prof. Marius Cîrnu, prof. Re-
mus Vălungan.

Poezie dialectală, teatru popular: 
dr. Adela Popa, Tania Stavilă – Țunaș, 
Alina Mafa.

Gastronomie tradițională: maestru 
bucătar Uica Mihai, maestru bucătar Ni-
colae Tomescu

Expoziții, colecții: dr. Maria Hadiji, 
dr. Marius Bacriu

În anul 2016, în studiul purtând titlul 
Modalități de etalare a valorilor patrimo-
niului cultural zonal – Festivalul Lada 
cu zestre – în care am analizat pe larg 
desfășurarea pe parcursul a zece ani a 
acestui festival, semnalăm „(...) conside-
răm vitală din perspectiva durabilității vii-
toare în timp a Festivalului Lada cu zestre 
(re)structurarea în două secțiuni mari a 
zonării și dispunerii categoriale a comu-
nelor participante, în funcție de potențialul 
lor economic și cultural, în ideea în care de 
zece ani există două mereu (și alternativ) 
câștigătoare ale Marelui premiu al festiva-
lului: Comuna Giroc și Comuna Ghiroda. 
Semnalăm astfel în lipsa unei bune dise-
minări și a unei publicități culturale media-
tice corespunzătoare, intense și continue, 
posibilitatea de pierdere a interesului de 
către celelalte comune participante, în 
contextul în care, în viitorul apropiat, nu se 
va efectua o departajare clară pe categorii 
distincte de comune, cu secțiunile aferen-
te, potrivit schiței de strategie și reorgani-
zare arătată aici ca direcție de optimiza-
re”. Iată că structura festivalului abordată 
după doi ani, în anul 2018, și menținută 
în continuare, ne demonstrează că Lada 
cu zestre a devenit un adevărat model 
de confirmare pentru rețeaua culturală 
la nivelul județului Timiș, dar și un mo-
del de bună practică în ceea ce privește 
animarea vieții culturale locale. Mai mult, 
Lada cu zestre a scos în evidență, de-a 
lungul celor 13 ani de existență, nu doar 
moștenirea culturală locală comună, ci și 
aderența la spiritul ei viu.

Dr. Adela Marincu Popa
Șef Serviciu Cultură, Învățământ, 

Minorități, Sport și Culte
Consiliul Județean Timiș

Revigorarea culturii tradiționale 
bănățene în condițiile erei digitale
 Festivalul ”Lada cu zestre” – o modalitate coerentă de valorificare a  patrimoniului cultural zonal
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