
....................................................................................................................................................
CJTimiș

Agendă

Periodic de informare administrativă
l Anul II l Nr. 2 l Ianuarie 2019 l Tiraj 100.000 l Se distribuie gratuit l

Din sumar:
Două milioane 
de euro pentru 
reabilitarea 
Conacului Mocioni   

pagina 2

Ne deschidem 
Europei cu tot ce 
avem mai bun

pagina 3

Aşa va arăta noua 
maternitate! 

pagina 5

 Spitalul Judeţean 
Timişoara şi-a 
schimbat radical faţa

pagina 6

Să nu-l uităm pe 
Eminescu!

pagina 8

Dragi timişeni,
Suntem la începutul unui an 

cu o semnificaţie deosebită pen-
tru România. Timp de şase luni, 
ţara noastră va deţine preşedin-
ţia Consiliului Uniunii Europene, 
iar Timişul se va implica masiv, 
organizând evenimente de o 
deosebită complexitate. Pentru 
noi, este o imensă responsabi-
litate, dar, în acelaşi timp, şi o 
extraordinară oportunitate de a 
promova mediul de afaceri ti-
mişean şi obiectivele turistice 
şi culturale de care dispunem. 
Dacă vom reuşi să-i convingem 
pe partenerii noştri europeni de 
potenţialul pe care-l deţinem, de 
valorile şi de priceperea noas-
tră, sunt convins că benefiicile 
nu vor întârzia să apară şi ne 
vom bucura de ele împreună, 
cum tot împreună am reuşit să 
încheiem un an, 2018, destul de 
rodnic, în care s-au pus baze-
le marilor proiecte ale judeţului 
Timiş: Centura Timişoara Sud, 

noua maternitate de la Spitalul 
Judeţean, extinderile la patru 
benzi pentru Centura Timişoa-
ra-Aeroport, Moşniţa-Timişoara 
şi Timişoara-Dumbrăviţa-Auto-
stradă. Sunt fapte concrete, pal-
pabile, tot aşa cum este şi extin-
derea aeroportului, o investiţie 
care va contribui în mod sigur la 
dezvoltarea economică a jude-
ţului nostru. Toate aceste obiec-
tive se traduc în mulţi bani care 
vin înspre judeţul nostru şi asta 
arată interesul pe care îl arată 
Guvernul României Timişului. 
Contăm la Bucureşti, suntem 
acolo, în faţă, şi asta se vede în 
investiţiile care se fac. Sunt pro-
iecte care au aşteptat chiar şi 15 
ani pentru a fi puse în practică şi 
iată că acum ele prind viaţă şi ne 
fac să ne mândrim şi mai mult 
cu judeţul în care locuim. Desi-
gur, mai ales într-un judeţ ex-
trem de tolerant, aşa cum este 
Timişul, pot fi diverse păreri şi 
nici nu trebuie să existe o poziţie 
unanimă, atunci când se doreşte 

ceva constructiv, benefic pentru 
comunitate. Sărbătoarea Cente-
narului ne-a reamintit, însă, cât 
de nocivă este dezbinarea şi cât 
de mult contează să rămânem 
uniţi, să fim împreună. Doar aşa 
putem dezvolta judeţul, doar 

aşa ne putem mândri că aparţi-
nem acestor locuri. Timişul me-
rita asta şi eu am încredere că 
împreună vom putea reuşi!

Călin Ionel Dobra, 
preşedintele Consiliului 

Judeţean Timiş

Dezvoltăm Timişul împreună!

Continuare în pagina 4

Contractul pentru 
Centura Sud a fost 
semnat
Sprijin guvernamental pentru cetăţenii 
judeţului Timiş

Realizarea Centurii Timişoara Sud a intrat în linie dreaptă şi este 
de aşteptat ca în vara anului 2021 să fie circulabilă. La sediul Con-
siliului Judeţean Timiş, a fost semnat contractul privind proiectarea 
şi execuţia Variantei de Ocolire Timişoara Sud. Valoarea proiectului 

este de 58 milioane de euro plus TVA, finanţarea fiind asigurată din 
fonduri europne, prin Programul Operaţional Infrastructura Mare. 
Traseul proiectului se desfăşoară pe teritoriul localităţilor Timişoa-
ra, Sânmihaiu Român, Şag, Giroc, Moşniţa Nouă şi Ghiroda, având 
o lungime de 25,69 de kilometri. 

Guvernul României a apro-
bat o nouă investiţie majoră 
pentru judeţul Timiş. Astfel, a 
fost semnat conractul de finan-
ţare pentru accesarea fondurilor 
Uniunii Europene necesare con-
struiri unui nou terminal desti-
nat pasagerilor care sosesc cu 
cursele externe. Valoarea totală 
a investiţiei este de 30,3 milioa-
ne lei, dintre care aproximativ 50 
la sută provine din fonduri pro-
prii ale aeroportului, iar restul, 
din finanţare europeană şi bani 
de la Ministerul Transporturilor. 
Este cea mai mare sumă inves-
tită în ultimii ani în infrastructura 
aeroportuară, care va aduce, cu 
siguranţă, creşterea gradului de 
confort al pasagerilor. Noul ter-
minal face parte din planul de in-
vestiţii al aeroportului, în prezent 
aflându-se în pregătire şi docu-
mentaţia pentru noul terminal de 
sosiri externe. Construcţia ter-
minalului va demara în curând şi 
va dura un an, anunţându-se a fi 
un obiectiv spectaculos, respec-

tiv o clădire concepută după ul-
timele standarde în materie de 
siguranţă. Terminalul va avea o 
suprafaţă desfăşurată de 4.383 
mp, trei fluxuri de pasageri, trei 
sisteme de benzi de bagaje, 
zece puncte de control al docu-
mentelor şi trei puncte de control 
vamal. Prin această investiţie, 
Aeroportul Internaţional „Traian 
Vuia” Timişoara va putea susţi-

ne un flux de aproximativ trei mi-
lioane de pasageri pe an. Călin 
Dobra, preşedintele Consiliului 
Judeţean Timiş, este convins 
că noul terminal va fi o premiză 
importantă pentru dezvoltarea 
economică a judeţului: “Avem, 
iată, o nouă investiţie majoră 
aprobată pentru judeţul Timiş de 
către Guvernul României. 

Peste 30 de milioane de 
lei pentru infrastructura 
aeroportuară
Extinderea aeroportului va contribui la continuarea dezvoltării 
economice a judeţului Timiş

Continuare în pagina 2
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Peste 30 de milioane de 
lei pentru…

Am declarat că mă voi implica activ pentru investiţii majore şi sunt bucuros că 
efectele nu întârzie să apară. Vom continua în acest ritm, pentru că avem multe de 
făcut pentru comunitatea noastră. Extinderea în continuare a aeroporutlui va contri-
bui, cu siguranţă, la continuarea dezvoltării economice  a judeţului Timiş, permiţând 
o mai mare mobilitate. Acest obiectiv a fost unul din motoarele care au dus Timişul 
la standardul ridicat unde se află acum”. La rândul său, Daniel Idolu, directorul Aero-
portului Internaţional „Traian Vuia” Timişoara, a declarat: „Noul terminal este numai 

o parte din programul de dezvoltare până în 2021 a infrastructurii aeroportuare, în 
valoare de 372.295.000 lei. Acest obiectiv este finanţat în proporţie de 50 la sută de 
către Aeroprul Timişoara, iar cealaltă jumătate este asigurată de către Statul Român, 
prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, gestionat de către Ministerul Trans-
porturilor, prin Autoritatea de Management a Organismului Intermediar pentru Trans-
porturi. S-a lucrat de către echipa de proiect a aeroportului la elaborarera studiului de 
fezabilitate, a proiectului tehnic şi a documentelor de achiziţie. Câştigătorul lictaţiei 
este SC Eldiclau SRL, deci sunt îndeplinite condiţiile esenţiale pentru demararea 
lucrărilor de construcţii, astfel încât recepţia la terminarea lucrărilor şi punerea în 
exploatare a obiectivului să fie realizată până în 31 octombrie 2019. Prin realizarea 
celor două obiective, terminalul de sosiri şi terminalul de plecări pasageri curse ex-
terne, va fi creată o creştere a gradului de confort şi o procesare mai rapidă a fluxului 
de pasageri”.

-Cum calificați activitatea de des-
zăpezire la nivelul județului, în contex-
tul în care avem parte de o iarnă atipi-
că pentru zona noastră, cu episoade 
de ninsori abundente?

-Iarna lui 2018 și începutul anului 
2019 categoric a fost o iarnă deosebită 
față de ultimele două ierni. Trebuie să 
recunoaștem că întreg anul 2018, din 
punctul de vedere al precipitațiilor, din 
punct de vedere climatologic, a fost ati-
pic, sau a fost diferit față de mulți ani an-
teriori, dacă mă refer doar la cele două 
perioade de secetă extremă, primăvara 
și toamna, care au fost în județul Timiș și, 
bineînțeles, ploile din vara anului trecut. 
Dar, referitor la ce se întâmplă în această 
perioadă, trebuie să spunem că la nive-
lul Consiliului Județean s-a reușit în ter-
men util, în termen corespunzător, să se 
încheie contractele pentru deszăpezire, 
care sunt pe o perioadă de trei ani, astfel 
că există o stabilitate din punctul de vede-
re al firmelor, pe de o parte, iar pe de altă 
parte, există o siguranță din punctul de 
vedere al Consiliului Județean, că avem 
aceste firme și, bineînțeles, că putem să 
ne coordonăm pe o perioadă mai lungă 
activitățile și acțiunile în acest domeniu al 
deszăpezirii.

Este adevărat că iarna nu se circu-
lă ca și vara, parafrazând o vorbă care a 
devenit celebră, că „iarna nu-i ca vara”, 

este adevărat, se circulă în condiții mult 
mai grele, dar obligația noastră, a Con-
siliului Județean, ca administrator al ce-
lor 1300 km de drumuri județene, este 
să întreținem aceste drumuri și, mai cu 
seamă, să creăm condiții normale de 
circulație pe ele și să evităm orice acci-
dent sau orice eveniment nedorit.

-Sunteți încrezător că se vor păs-
tra aceleași rezultate bune în deszăpe-
zire și pe următoarele luni, cât va mai 
ține iarna?

-Eu, întotdeauna, le-am spus oame-
nilor că iarna nu s-a terminat. Suntem în 
toiul iernii, abia la începutul lunii ianuarie. 
Din ceea ce arată prognozele, s-ar putea 
să mai ningă în această lună. Noi putem 
să mulțumim bunului Dumnezeu că n-am 
avut încă viscol pe parcursul acestor trei 
perioade în care a nins. A fost doar puțin 
viscol în noaptea de 8 spre 9 în zona Fă-
getului, dar nu foarte mare, care să afec-
teze foarte mult. Este bine că nu am avut 
acest viscol, dar iarna nu s-a terminat. 
Poate la fel de bine să mai ningă și să 
fie temperaturi scăzute, care favorizează 
depunerea stratului de zăpadă. Important 
este să fim noi pe fază și, mai cu seamă, 
firmele noastre să fie pe fază, să fie apro-
vizionate cu sare și nisip și, bineînțeles, 
ca toate utilajele pentru care s-au înche-
iat contracte și care sunt prevăzute și în 
program, să fie în stare de funcționare. 

Noi am avut codul portocaliu în 14-
15 și 16 decembrie în județul Timiș. De 
atunci, nu am mai avut cod portocaliu, nu 
au fost drumuri naționale sau județene 
închise. Trebuie să le spun oamenilor că 
drumurile naționale sunt aproape la ju-

mătate din lungimea drumurilor județene. 
Or, dacă drumurile naționale sunt întinse, 
drumurile județene categoric că au multe 
ocolișuri, au multe strâmtori, trec prin mul-
te localități, trec prin diferite forme de reli-
ef. Sigur că drumurile naționale sunt mult 
mai mult circulate, iar circulația intensă 
contribuie și ea la ruperea gheții, la în-
lăturarea zăpezii. Or, drumurile județene 
trebuie să fie în primul și în primul rând 
curățate exclusiv de către utilaje, pentru 
că circulația este mult mai scăzută, este 

mult mai lejeră.
-Știm că iarna aceasta nu a exis-

tat încă niciun drum județean închis 
din cauza vremii, deși zona noas-
tră a avut parte de unele dintre cele 
mai grele condiții de iarnă. Chiar și 
așa, considerați că mai este loc de 
îmbunătățire a serviciului de deszăpe-
zire?

-Orice activitate și orice acțiune, ni-
ciodată, nu este perfectă. Nu putem 
spune că suntem super mulțumiți, super 
încântați. Dar trebuie să le mulțumesc, 
în primul rând personalului de la Direcția 
Tehnică, care într-adevăr a fost pe fază 
permanent, atât directorul Direcției Teh-
nice, șeful de serviciu, cât și personalul, 
care au urmărit și au ținut în permanență 
legătura pe tabletă cu firmele de desză-
pezire și au urmărit mișcarea utilajelor 
pe teren. În al doilea rând, trebuie să le 
mulțumim și celor care au participat la 
deszăpezire, de la șef până la ultimul 
șofer sau până la ultimul muncitor, pentru 
că toți au rolul și importanța lor. Sigur că 
anumite zone au fost lăsate mai la urmă, 
probabil că oamenii au fost mulțumiți, 
nemulțumiți că de ce nu vin la ei primii, 
că de ce nu se face totul deodată. Sigur 
că totul deodată nu se poate face, dar, cu 
răbdare și treptat, vrem ca niciun drum 
județean, chiar dacă iarna este puțin mai 
grea, să nu fie închis.

“Trei episoade de iarnă, nici un drum județean închis în 
Timiș. Deszăpezirea s-a ridicat la nivelul așteptărilor”
Interviu cu vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Nicolae Oprea

Două milioane de euro 
pentru reabilitarea Conacului 
Mocioni din Foeni

   Una dintre cele mai vechi clădiri 
de pe plaiurile bănăţene va fi readusă la 
viaţă graţie unui proiect care va fi depus 
de Consiliul Judeţean Timiş. Este vor-
ba de Conacul de la Foeni, care a fost 
construit în 1750 şi se impune atât prin 
dimenisuni, cât şi prin stilul arhitectural. 
Este străjuit de porţi înalte, având trepte 
grupate în trei secţiuni, care împărţeau 
concacul în zone distincte de locuit, iar 
cel mai important membru al famili-
ei nobile care a locuit aici a fost Andrei 
Mocioni de Foeni. Din păcate, la fel ca 
majoritatea fostelor reşedinţe nobiliare 
din regiune, monumentul istoric se află 
într-o stare avansată de degradare. Lu-
crurile, însă, se îndreaptă într-o direcţie 
fericită, Consiliul Judeţean Timiş urmând 
să depună, în scurt timp, un proiect în 
valoare de două milioane de euro, graţie 
căruia conacul va fi reabilitat şi readus la 
viaţă. Proiectul face parte din cadrul unei 
strategii a Consiliului Judeţean Timiş de 
dezvoltare integrată a zonei, fiind în di-

rectă legătură cu reabilitarea Drumului 
Judeţean Timişoara-Peciu Nou-Foeni, 
obiectiv finanţat prin fonduri europene 
şi aflat în implementare. Reabilitarea 
presupune realizarea unui spaţiu mu-
zeal dedicat memoriei familiei Mocioni, 
amenajarea bibliotecii comunale, a unor 
spaţii pentru evenimente şi chiar a unor 
ateliere pentru redescoperirea meşteşu-
gurilor tradiţionale. Cererea de finanţare 
va fi făcută în cadrul programului RO-
Cultura, finanţat prin Granturile Spaţiului 
Economic European (Islanda, Liechten-
stein, Norvegia). „Experienţa pozitivă de 
până acum în atragerea de finanţări eu-
ropene îmi dă încredere că vom câştiga 
şi acest proiect. Doresc ca în perspectiva 
anului 2021, când Timişoara va fi Capita-
lă Europeană a Culturii, să redăm timişe-
nilor un asemenea spaţiu cultural şi să 
readucem la viaţă un monument istoric 
de patrimoniu cu care Timişul se poate 
mândri”, a declarat Călin Dobra, preşe-
dintele Consiliului Judeţean Timiş.
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Ne deschidem Europei
cu tot ce avem mai bun!
800 de experţi vin la Timişoara

Echipamente şi dotări 
pentru salvarea de vieţi 
omeneşti
CJT a alocat, în ultimii doi ani, 15 milioane de lei pentru 
ISU Timiş, care  a devenit cel mai dotat inspectorat din ţară, 
după Bucureşti

Parteneriat pentru 
siguranţa timişenilor 

Siguranţa cetăţenilor din judeţul Timiş nu poate fi ignorată de către 
autorităţi. În acest sens, între Consiliul Judeţean Timiş şi Jandarmerie 
există un parteneriat foarte solid, astfel încât intervenţiile celor care ve-
ghează la liniştea noastră să fie cât mai eficiente. Desigur, există loc şi 
de mai bine şi tocmai de aceea, prezent la activiatea de bilanţ a jandar-
milor timişeni,  Călin Dobra, preşedintele CJT, a declarat că instituţia pe 
care o conduce se va implica şi mai mult, dacă se va crea cadrul juridic 
corespunzător: „Sperăm ca legea să fie modificată, astfel încât consi-
liul judeţean să poată acorda jandarmeriei fonduri pentru dotare. Până 
atunci, facem tot ce putem pentru a-i sprijini, dovadă fiind şi derularea 
în comun a unui proiect pe fonduri europene, care în curând va intra în 
implementare”.

Start lansat al judeţului Timiş în exer-
citarea preşedinţiei României la Consi-
liului Uniunii Europene: începând chiar 
din această lună, Consiliul Judeţean 
Timiş va găzdui o serie de zece întâl-
niri, conferinţe şi seminarii, la care sunt 
aşteptaţi nu mai puţin de 800 de experţi 
europeni! Cele zece evenimente plani-
ficate la Timişoara sunt organizate de 
Ministerul Energiei, Ministerul Mediului, 
Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul Educaţiei Naţionale, 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Admi-
nistraţiei Publice şi Ministerul Comunica-
ţiilor şi Societăţii  Informaţionale. Este o 
extraordinară oportunitate pentru judeţul 
Timiş, de a se prezenta partenerilor eu-
ropeni cu tot potenţialul de care dispune 
şi care poate fi valorificat în urma aces-
tor întâlniri de o importanţă colosală. 
„Parctic, ne deschidem Europei cu tot 
ce avem mai bun”, spunea Călin Dobra, 
preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, 
conştient că trebuie depuse toate efor-
turile pentru maximizarea beneficiilor din 
activităţile ce vor urma. Printre priorităţi, 
se numără promovarea mediului de afa-
ceri timişean, precum şi a obiectivelor 
turistice şi culturale. Iată calendarul eve-
nimentelor: 

-21-22 ianuarie, Grup de lucru ex-
perţi privind reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră (EGMIT)-Ministerul Me-
diului;

-30-31 ianuarie-Grup de lucru experţi 
privind adaptarea (EGA)-Ministerul Me-
diului:

-20-22 februarie-HMA 1(Head od Me-
dical Agencies)-Ministerul Sănătăţii;

-21-22 martie-Reuniune directori se-
curitate-Ministerul Afacerilor Externe;

-21-22 martie-Conferinţa „Europa 
Convergenţei:creştere, competivitate, co-
nectivitate”-Ministerul Afacerilor Externe;

-31 martie-2 aprilie-Reuniunea direc-
torilor generali din învăţământul preuni-
veristar-Ministerul Educaţiei Naţionale; 

-12 aprilie-Seminar directori Balcani/
COWEB-Ministerul Afacerilor Externe;

-14-15 mai-E Commerce Interactive 
Dialogue-Ministerul Comunicaţiilor şi So-
cietăţii Informaţionale;

-16-17 mai-Întâlnirea directorilor şco-
lilor şi institutelor din administraţia publică 
DISPA-Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice;

-27-31 mai-Evenimentul „Zilele Ener-
giei”-noile posibilităţi de finanţare şi sche-
mele inovatoare oferite de programul 
FP9-Ministerul Energiei.

Activitatea ISU Timiș pe anul 2018 a ajuns la moment de bilanț. Reuniți în Aula 
Magna „Ioan Curea” a Universității de Vest Timișoara, alături de șeful Departamentu-
lui pentru Situații de Urgență, ministru secretar de stat, Raed Arafat, și președintele 
Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență au prezentat o situație detaliată a activități lor pe parcursul anului ce toc-
mai a trecut. Un sprijin concret și consistent pentru activitatea acestora a venit din 
partea Consiliului Județean Timiș. Astfel, instituția a investit peste 3,7 milioane lei în 
dotarea Inspectoratului cu mijloace tehnice specifice, după cum urmează:

• Utilaj de încărcat saci cu nisip - două bucăţi în valoare de 499.800 lei;
• Stingător cu hidroperforare- o bucată în valoare de 539.903 lei;
• Corturi pentru modul de pompare HCP - o bucată în valoare de 271.068,91lei;
• Pernă de salvare de la înălțimi – o bucată în valoare de 323.680 lei;
• Modul echipamente dotare poligon instruire pompieri  - o bucată în valoare de 

7.036,47 lei;

• Autospecială pentru munca operativă - o bucată în valoare de 99.400,7 lei;
• Remorcă transport materiale la intervenție - 7 bucăţi în valoare de 34.236,3 lei;
• Motocicletă de intervenție medicalizată- o bucată în valoare de 

1.167.134,31lei;
• Autospecială pentru transport câine de serviciu- o bucată în valoare de 

99.948,10 lei;
• Buldoexcavator pentru intervenție în caz de cutremur și inundații - o bucată în 

valoare de 506.295,02;
• Containere tip abroll pentru transportul materialelor în situații de protecție civilă 

- 2 bucăţi în valoare de 98.889 lei;
• Set motoutilaje pentru tăiere și desfacere în situații de urgență - 7 bucăţi în 

valoare de 124.929, 01 lei.
„Consiliul Județean Timiș a stabilit de-a lungul anilor o relație extrem de solidă cu 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Fiind una dintre cele mai respectate instituții, 
exigențele sunt destul de mari, iar când vorbim de echipamente sau dotări, esențiale 
în salvarea de vieți omenești, cifrele sunt de ordinul milioanelor de euro.Tocmai de 
aceea, noi, Consiliul Județean Timiş, am alocat în ultimii doi ani aproximativ 15 milioa-
ne de lei pentru îmbunătățirea capacității de intervenție, ceea ce a făcut ca ISU Timiș 
să devină cel mai bine dotat Inspectorat din țară, după București”, spune președintele 
Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra.
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Contractul pentru Centura 
Sud a fost semnat

Potrivit contractului, con-
structorul „Tirrena Scavi” S.P.A 
are la dispoziţie şase luni pen-
tru proiectare şi 24 de luni pen-
tru execuţia lucrărilor. Garanţia 

este de zece ani. Centura de 
Sud a Timişoarei va avea câte 
o bandă pe fiecare sens, 12 po-
duri şi pasaje şi mai multe inter-
secţii la nivel, pe ruta intrarea în 
Timişoara dinspre Şag-Giroc-
Moşniţa Nouă-Ghiroda-legătu-
ra cu Centura de Nord (Calea 

Lugojului-Calea Aradului), care 
măsoară 12,6 kilomteri. Dacă 
lucrurile vor decurge normal, pe 
viitoarea şosea ocolitoare se va 
putea circula cu maşina în iunie 
2021. „Cred că am demonstrat 

tuturor că ne pasă de Timişoara 
şi de judeţul Timiş şi că suntem 
total hotărâţi să oferim proiecte 
majore care să ducă la dezvol-
tarea comunităţilor noastre. Aşa 
cum am spus, acest proiect a 
fost şi rămâne unul prioritar 
pentru noi şi iată că am ajuns 

în faza demarării oficiale. Prin-
cipalii beneficiari ai Centurii de 
Sud vor fi cetăţenii din Timişoa-
ra , care au aşteptat acest pro-
iect de ani buni, nimeni nereu-
şind să-l înceapă până acum. 
Putem spune că scriem istorie 
în domeniul infrastructurii ruti-
ere. Din fericire, acum lucrurile 
s-au schimbat şi am intrat într-o 
normalitate pe care cu toţii ne-
am dorit-o. Mulţumesc Guver-
nului României pentru sprijinul 
pe care mi l-a acordat în tot 
acest timp, astfel reuşind să ne 
îndeplinim angajamentele luate 
în faţa cetăţenilor” a declarat 
Călin Dobra, preşedintele Con-
siliului Judeţean Timiş. Prezent 
la Timişoara pentru semnarea 
contractului, Narcis Neaga, şe-
ful Companiei Naţionale de Ad-
ministrare a Infrastructurii Ru-
tiere din România, a declarat: 
„Vom putea oricând să lărgim 
şoseaua la două benzi pe sens. 
Din studiul de trafic, nu rezultă 
la ora întocmirii necesitatea a 
două benzi. Dacă în viitor tra-
ficul o va solicita, expropierile 
sunt făcute pentru patru benzi, 
pentru a se putea sigura extin-
derea. Avem teren suficient ca 
să lărgim”.
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-Rolul și activitatea diver-
selor structuri în gestiona-
rea deșeurilor nu sunt foarte 
bine înțelese public. În acest 
context, credem că ar fi util 
să ne spuneți, pe scurt, ce în-
seamnă Asociația de Dezvol-
tare Intercomunitară Deșeuri 
Timiș (ADID) pentru locuitorii 
județului, asociație al cărei 
președinte sunteți.

-Asociația de Dezvoltare In-
tercomunitară Deșeuri Timiș este 
o asociație din care fac parte 
toate cele 99 de orașe și comu-
ne din județ și Consiliul Județean 
Timiș, scopul ei fiind implemen-
tarea proiectului finanțat prin 
fonduri europene, denumit Sis-
temul Integrat de Management 
al Deșeurilor în județul nostru. 
Aceasta are ca scop gestio-
narea corectă a deșeurilor din 
Timiș atât din punct de vedere 
economic, cât și din punct de 
vedere al mediului. Astfel, ADID 
Timiș a desfășurat licitațiile pen-
tru atribuirea contractelor de co-
lectare a deșeurilor în baza unor 
documentații care au fost apro-
bate în prealabil de către toți 
membrii ei. Prin aceste contrac-
te sunt gestionate deșeurile me-
najere colectate de la populație, 

de la agenți economici și de 
la instituțiile publice, precum 
și deșeurile voluminoase și 
deșeurile abandonate. Trebuie 
spus că, în mod particular, în ca-
zul deșeurilor abandonate, ace-
le rampe de gunoi din Timișoara, 
relația contractuală este directă 
între municipalitate și operator. 
De exemplu, Primăria trebuie să 
comande și să deconteze direct 
operatorului RETIM colectarea 
unor astfel de deșeuri.

ADID mai înseamnă, de 
exemplu, închiderea gropilor 
de deșeuri din județ. Cu toții 
cunoaștem problema gropii 
de la intrarea în Timișoara pe 
Calea Șagului. Lucrurile aces-
tea nu mai sunt. Gestionarea 
deșeurilor, după Revoluție în-
coace, până undeva acum un 
an, a cunoscut o creștere în
calitate. De un an de zile,
cu aproximație, trebuie să le
explicăm cetățenilor și primăriilor
de ce anumite lucruri nu 
merg cum ar trebui să meargă. 

-Vorbeați despre lucruri 
care nu merg pe cât s-ar putea 
de bine. Unde ar mai fi loc de 
îmbunătățiri?

-Avem anumite situații între 
stațiile de transfer și operatori, 

o neclaritate între colectarea 
selectivă și vânzarea materiale-
lor reciclabile. Unii le aduc, alții 
le vând. E și acesta un lucru 
care trebuie lămurit. Mai avem 
probleme cu unii operatori care 
nu își fac treaba, în anumite 

situații din cauză că acest sis-
tem de management integrat 
al deșeurilor a forțat firmele să 
vină cu preț maximal mic, iar 
acum apar sincope, în contex-
tul subfinanțării. Pentru toate 

aceste lucruri se vor găsi soluții 
în cadrul ADID. Am convocat o 
ședință a AGA. Singurul lucru pe 
care-l cer colegilor din conduce-
rea Asociației este să luăm deci-
zii în cunoștință de cauză. După 
părerea mea, 2019 va fi unul 

decisiv pentru îmbunătățirea 
gestionării deșeurilor. Va trebui, 
de exemplu, să lămurim situația 
stațiilor de transfer. După păre-
rea mea, acestea ar trebui să 
fie la operator. Astfel, prețul ar fi 

mult mai mic, chiar și cu 30%, 
bani pe care operatorul i-ar pu-
tea investi în operațiuni și chiar 
dezvoltare.

-Una dintre cele mai 
neclare situații este cea a 
Timișoarei, unde nu puține 
voci spun că situația curățeniei 
nu este tocmai roz. Care este 
responsabilitatea ADID în 
ceea ce privește gestionarea 
deșeurilor din oraș?

-Doresc să subliniez ceea 
ce spuneam la început. Respon-
sabilitatea ADID în Timișoara 
este gestionarea deșeurilor 
menajere, prin operatorul con-
tractat, Retim. Apar unele inter-
pretări cum că noi am avea un 
rol în ridicarea deșeurilor lăsa-
te de cetățeni la colț de stradă, 
ceea ce nu este cazul. Trebuie 
subliniat că în cazul rampelor 
de gunoi din Timișoara, relația 
contractuală este directă, între 
municipalitate și operator, Re-
tim. Cum spuneam și cu alte 
ocazii, operatorul RETIM a co-
lectat deșeurile abandonate din 
sute de locații și le va colecta 
și în continuare, indiferent dacă 
locațiile lor sunt identificate de 
către Biroul de salubrizare al 
Primăriei Municipiului Timișoara, 
de ADID, de RETIM sau de că-
tre cetățeni, dar responsabilita-
tea legală pentru a opri acest 
fenomen rămâne în continuare 
Primăriei Municipiului Timișoara. 
În orice caz, trebuie să avem gri-
jă în luarea deciziilor, noi, Con-
siliul Județean Timiș, primăriile, 
ADID-ul. Eu, personal, consum 
o foarte mare parte din timp cu 
activitățile la Asociație și știu că 
trebuie să fim foarte serioși în lu-
area deciziilor.

Splendoare în iarnă
A fost inaugurat unul dintre cele mai frumoase 
drumuri judeţene

Traian Stancu, președinte ADID și 
vicepreședinte al CJT: “2019 va fi unul 
decisiv pentru îmbunătățirea gestionării 
deșeurilor”

Recent, a fost modernizat drumul județean 681 Făget - 
Drăgsinești, în lungime de 10,2 km. “Este, probabil, cel mai frumos 
traseu din judeţul Timiş  care poate fi parcurs cu mașina și care face 
legătura cu zona turistică a Lacului Surduc”, spunea preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş, Călin Dobra. Valoarea totală a lucrărilor 
executate a fost de 13.778.914,02 lei (fără TVA), fonduri asigura-
te din bugetul de investiții al Consiliului Județean Timiș. Lungimea 
sectorului de drum pe care au fost executate lucrări este de 10,2 
km, iar durata de execuție, de 11 luni, din care două luni - durata 
de elaborare și predare documentație tehnico-economică. În cadrul 
proiectului au mai fost realizate: 19 intersecții cu drumurile și străzi-
le laterale, accesele la proprietăți, dispozitive de scurgere a apelor, 
11 podețe laterale, cinci podețe transversale casetate, un podeț din 
dale prefabricate, amenajarea cu dale elastice din cauciuc a trecerii 
la nivel cu calea ferată, marcaje și plantarea indicatoarelor rutiere.
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Sănătatea rămâne un domeniu prio-
ritar pentru administraţia judeţeană. Efor-
turile sunt cu atât mai mari cu cât vorbim 
de generaţiile viitoare şi de încurajarea 
natalităţii în România. Noua maternitate 
pe care CJT o construieşte în Timişoara, 
lângă spitalul judeţean, este o dovadă a 
importanţei covârşitoare acordate secto-
rului medical. Primele imagini cu designul 
acestui obiectiv de anvergură, aşa cum a 
fost gândit de proiectanţi, arată că vom 
avea o clădire excepţională, de patru eta-
je, situată lângă Casa Austria. Aceasta va 
găzdui Maternitatea Bega. Proiectul este 
finanţat prin fonduri europene în valoare 
de 12 milioane de euro, sumă aprobată 
prin Programul de Cooperare Transfron-
talieră România-Ungaria. La Consiliul Ju-
deţean Timiş există în lucru un studiu de 
fezabilitate, care trebuie predat până în 
luna martie, după care va urma licitaţia 
pentru proiectare şi execuţie. Susţinător 

necondiţionat al realizării acestei investi-
ţii, Călin Dobra, preşedintele CJT, a decla-
rat: „Acest proiect este unul de excepţie, 
pe care l-am dorit şi pentru care am făcut 
mari eforturi ca să îl avem aprobat. Noul 
obiectiv ne va ajuta să rezolvăm o proble-
mă delicată a judeţului Timiş, una care, 
din păcate, se resimte tot mai puternic. 
Este evident că nou-născuţii şi mamele 
au tot dreptul să beneficieze de condiţii 
decente, de nivel european, şi tocmai 
acest lucru l-am avut în vedere atunci 
când am conceput strategia din domeniul 
sănătăţii.  În cadrul noii maternităţi, vor fi 
oferite, în premieră în sistemul public din 
vestul ţării, servicii de fertilizare in vitro. 
Aşa cum v-am obişnuit până acum, prin 
proiectele majore pe care le avem la con-
siliul judeţean, ne gândim şi la generaţiile 
viitoare”. 

Aşa va arăta noua maternitate!
Clădirea pe care CJT o construieşte lângă Spitalul Judeţean Timişoara va fi una de excepţie

Să nu-i neglijăm pe cei 
nevoiaşi!

Primul oraş liber 
Consiliul Judeţean Timiş a organizat o şedinţă festivă dedicată comemorării ero-

ilor-martiri ai Revoluţiei din decembrie 1989. Emoţia colectivă a fost retrăită de cei 
participanţi, desigur, nu la aceeaşi intensitate ca în urmă cu 29 de ani, însă suficient 
încât să amintească de jertfele celor care au făcut ca Timişoara să devină, în 20 
decembrie 1989, primul oraş liber. “Avem datoria şi legământul solemn al celor care 
s-au jertfit să nu uităm şi să nu repetăm greşelile trecutului, să păstrăm şi să prelu-

ăm în conştiinţă şi în acţiune exemplul lor de hotărâre, curaj şi demnitate. Şi, mai cu 
seamă, avem datoria morală de a respecta valorile şi crezul pentru care s-a luptat în 
Decembrie 1989: democraţie, devotament faţă de ţară, libertate, integritate, etică şi 
competenţă. Numai respectând aceste principii, avem dreptul de a sta în faţa cetăţe-
nilor pe care îi reprezentăm, ai copiilor al căror viitor îl clădim prin acţiunile noastre, 
ducând mai departe dezideratul dumneavoastră, al celor care aţi luptat şi al celor care 
s-au sacrificat pentru o societate liberă”, a spus Călin Dobra, preşedintele Consiliului 
Judeţean Timiş.

Proiectele de investiţii sunt binevenite, 
dar nu pot  acoperi şi unele aspecte soci-
ale, pe care autorităţile nu le pot neglija. 
Sunt cazuri delicate, care nu au cum să nu 
trezească sensibilitate şi măsuri de alinare 
a suferinţelor. Consiliul Judeţean Timiş a 
realizat o rectificare bugetară în valoare de 
11 milioane de lei, dintre care 5,3 milioane 

de lei au fost repartizate pentru protecţia 
copilului şi centrele destinate persoanelor 
cu handicap, iar 5,7 milioane de lei, pentru 
plata indemnizaţiei persoanelor cu handi-
cap. Pe de altă parte, la rectificarea bu-
getară, s-au alocat aproximativ patru mi-
lioane de lei pentru primăriile din judeţ, în 
vederea echilibrării bugetelor locale.
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Veşti bune pentru turismul timişean: 
Executivul a aprobat o hotărâre de gu-
vern prin care Asociaţia pentru Promova-
rea şi Dezvoltarea Turismului în Timiş a 
fost declarată ca fiind de utilitate publică. 
Obţinerea acestui statut înseamnă recu-
noaşterea de către autorităţi a faptului că 
această asociaţie se distinge prin gama 
de interese pe care le promovează, pre-
cum şi prin serviciile prestate pentru co-
munitate. Organizaţiile de utilitate publică 
au dreptul de a li se atribui în folosinţă 
gratuită bunuri de proprietate publică şi 
se pot bucura de diverse facilităţi fisca-
le, astfel încât îşi pot utiliza resursele 
pentru a dezvolta programe de care să 
se bucure întreaga comunitate. Asoci-
aţia a fost înfiinţată în 2014, la iniţiativa 
lui Călin Dobra, pe atunci vicepreşedinte 
al CJT, şi urmăreşte promovarea poten-
ţialului turistic, cultural şi a unor puncte 
de atracţie din judeţ, prin organizarea de 
evenimente specifice. Dintre programele 
care se bucură de cel mai mare succes 
în rândul populaţiei se disting „Zilele la-
cului Surduc” şi „Mic dejun la Margina”. 

La aflarea veştii, Călin Dobra a declarat: 
„Mă bucur extrem de mult că eforturile de 
promovare şi susţinere a turismului din 
judeţul nostru primesc o răsplată şi de la 
nivel naţional. Cred în continuare că prin 
muncă şi perseverenţă putem dezvolta 
servicii turistice atractive, chiar dacă nu 
am fost binecuvântaţi cu bogăţiile natu-
rale ale vecinilor noştri. Mulţumesc minis-
trului Bogdan Trif pentru ajutorul acordat 
şi îl aşteptăm cu drag în judeţul Timiş”.

-Care este sprijinul oferit de Con-
siliul Judeţean Timiş celei mai mari 
unităţi sanitare din vestul ţării? - Tre-
buie să se ştie că, timp de mai bine de 
două decenii după evenimentele din 
1989, la Spitalul Judeţean nu s-au făcut 
reabilitări masive. În acest context, a fost 
de bun augur faptul că la nivelul consiliu-
lui judeţean s-a înţeles necesitatea unei 
reabilitări a întregului spaţiu al spitalului 
judeţean. Finanţarea venită de la CJT s-a 
concretizat, într-o primă etapă, în investi-
ţii la secţiile medico-chirurgicale, lucrările 
fiind eşalonate în aşa fel încât să nu afec-
teze activitatea medicală, care nu a fost 
niciodată întreruptă pe perioada reno-
vărilor. Aşadar, am acţionat respectând 
legea şi normativele pe care trebuie să 
le îndeplinească un spital regional. Dacă 
e să ne referim la cifre, putem spune că 
am primit de la CJT zeci de milioane de 
lei, bani care au fost folosiţi pentru toate 
secţiile spitalului judeţean. Preşedintele 
CJT, Călin Dobra, a efectuat mai multe 
vizite în unitatea noastră şi toţi consilierii 
judeţeni au susţinut finanţarea spitalului, 
rolul său în peisajul medical din zonă 
fiind de netăgăduit. Aş menţiona inves-
tiţiile majore acordate pentru Centrul de 
Mari Arşi şi Casa Austria, modernizarea 
blocului operator, toate sălile de operaţii 
fiind amenajate şi modernizate. În 2018 a 
început şi renovarea spaţiilor cu caracter 
administrativ. – Cum se prezintă, acum, 
saloanele pentru pacienţi? -  Situaţia s-
a schimbat mult în bine. În momentul de 
faţă, toate saloanele au grup sanitar pro-
priu şi respectă normativele Uniunii Eu-
ropene din punct de vedere al activităţii 
medicale. Având în vedere ritmul finanţă-
rii, estimăm că la sfârşitul acestui an vom 
putea raporta modernizarea şi renovarea 
întregului spital. Nu există nici o secţie 
care să nu fi suferit transformări, atât în 
ceea ce priveşte condiţiile de cazare ale 
pacienţilor, cât şi legat de dotarea cu apa-

ratură medicală. În urma investiţiilor rea-
lizate la clădirea de pe bulevardul Victor 
Babeş nr. 12, adică Maternitatea Bega, 
putem spune cu mândrie că ne desfăşu-
răm activitatea într-una dintre cele mai 
moderne unităţi de obstetrică-ginecologie 
din România. Acum, suntem pe punctul 
de a demara lucrările şi la Urologie, fapt 
pentru care putem spune că marile şan-
tiere sunt rezolvate. S-a investit enorm în 
unitatea noastră, Consiliul Judeţean Ti-

miş şi Ministerul Sănătăţii fiind principa-
lii noştri susţinători, sponsori sau, dacă 
vreţi, binefăcători. – Ce avantaje are 
un pacient care vine acum la Spitalul 
Judeţean Timişoara, faţă de perioada 
din urmă cu patru-cinci ani? – Având în 
vedere progresele înregistrate de întreg 
personalul care-şi desfăşoară activitatea 
în cadrul spitalului, condiţiile moderne de 
lucru, precum şi dotarea cu echipamen-
te şi aparatură medicală care s-a resim-

ţit spectaculos în ultimii ani, consider că 
scopul nostru principal a evoluat rapid în 
direcţia pozitivă, respectiv spre creşterea 
permanentă a calităţii actului medical şi 
a siguranţei pacienţilor care se adresea-
ză spitalului judeţean. În ultimii ani, am 
avut o creştere continuă a numărului de 
pacienţi internaţi în spital, a celor care se 
adresează ambulatoriului de specialitate, 
precum şi a cazurilor care se prezintă la 
unitatea de primiri urgenţe. Asta demon-

strează că eforturile depuse pe toate pla-
nurile, medical, administrativ, managerial 
sau de pregătire profesională, nu au fost 
în zadar.  Şi în continuare, prin toată ac-
tivitatea noastră, dorim să contribuim la 
creşterea calităţii actului medical şi la 
progresul Spitalului Judeţean Timişoara. 
– Cum decurge colaborarea cu  Consi-
liul Judeţean Timiş? – Am avut şi avem 
o colaborare excelentă cu instituţia CJT, 
cu o menţiune specială pentru relaţia cu 

preşedintele Călin Dobra, care s-a impli-
cat în mod activ şi a contribuit decisiv la 
susţinerea funcţionării pe toate planuri-
le a spitalului judeţean. De asemenea, 
doresc să le mulţumesc şi să-i asigur 
de întreaga noastră deschidere pe toţi 
consilierii consiliului judeţean, pentru mo-
dul în care au înţeles importanţa şi rolul 
Spitalului Judeţean Timişoara în sistemul 
sanitar din România. Datorită lor, cea mai 
mare unitate sanitară din vestul ţării şi-a 
schimbat radical faţa şi sunt convins că 
fiecare persoană care trece pragul spi-
talului şi toţi cei care beneficiază aici de 
servicii medicale au observat şi apreciat 
în mod pozitiv schimbările din ultimii ani. 
- Ce calităţi trebuie să aibă un mana-
ger din domeniul sanitar? - În primul 
rând, trebuie să fie medic. Nu ai cum să 
înţelegi un sistem dacă nu te izbeşti zil-
nic de el. Apoi, contează comunicarea 
şi pragmatismul, ambele sunt vitale. Şi, 
nu în ultimul rând, să ştie să coaguleze 
în jurul său o echipă adevărată, formată 
din oameni de valoare. Un spital trebuie 
să funcţioneze ca o adevărată familie, în 
care e nevoie de respect, comunicare şi 
implicare. Întotdeauna, le-am cerut anga-
jaţilor să-şi respecte colegii, indiferent de 
gradul profesional sau de funcţia de înca-
drare care există. Asta creează un mediu 
de lucru plăcut, condiţie obligatorie pen-
tru o activitate de calitate. Noi funcţionăm 
ca o mare familie, discutăm permanent, 
ne sfătuim unii cu alţii şi nu există decizie 
care să privească viaţa unei secţii sau a 
vreunui bolnav care să nu fie analizată cu 
toţi factorii de răspundere. Comunicăm 
mult şi cred că de aici vine succesul şi 
premierele medicale pe care le înregis-
trăm.  -Cum vedeţi evoluţia sistemului 
sanitar,  în ansamblul lui, în următorii 
zece ani? - Dacă se continuă în această 
direcţie, mă refer, aici, la Spitalul Jude-
ţean Timişoara, cred că traiectoria impri-
mată este una pozitivă, chiar optimistă, aş 
putea spune. Salariile au crescut enorm 
în domeniul sanitar în ultima perioadă, 
condiţiile de lucru sunt, fără nici o îndo-
ială, la nivel european, la fel ca şi cele de 
cazare. Evident, e loc şi de mai bine. În 
primul rând, e nevoie de mai multe pos-
turi de medici şi de locuinţe de serviciu 
pentru cei rezidenţi. Apoi, ar trebui soluţii 
pentru a face atractivă şi viaţa medicilor 
din micile comunităţi, nu doar în marile 
centre univeristare. Şi mai trebuie umblat 
un pic şi la mentalităţi.

Serviciul Judeţean de Ambulanţă 
Timiş a fost dotat cu 13 ambulanţe de 
intervenţie noi, de tip B1 şi B2, care au 
intrat deja în folosinţă. Noile autospeci-
ale vor asigura o intervenţie mai rapidă, 
fiind de maximă importanţă pentru me-
dicina de urgenţă, unde timpul contea-
ză şi la nivel de câteva secunde. Cele 
13 autospeciale fac parte dintr-un pro-
gram al Guvernului României, finanţat 
din fonduri europene. Nu doar Serviciul 
Judeţean de Ambulanţă Timiş a primit 
echipamente noi, ci şi Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă Banat, căru-
ia i-au fost repartizate trei autosanitare 
SMURD  noi, dotate cu aparatură per-
formantă şi tracţiune integrală. Cele trei 
vehicule vor fi folosite de Detaşamen-
tul de Pompieri Lugoj, Punctul de lucru 
Giroc şi Staţia de Pompieri Sânnicolau 
Mare. Preocuparea administraţiei jude-
ţene pentru îmbunătăţirea parcului auto 
al unităţilor medicale de urgenţă rămâne 
o prioritate, astfel că până în luna mar-
tie, în judeţul Timiş va mai ajunge un lot 
de ambulanţe noi.

Răsplată guvernamentală 
pentru turismul timişean
Facilităţi oferite în dezvoltarea unor programe pentru 
comunitate

„Datorită colaborării cu CJT, 
Spitalul Judeţean Timişoara 
şi-a schimbat radical faţa”
Interviu cu Marius Craina, managerul celei mai mari unităţi sanitare din vestul ţării

Medicina de urgenţă, 
de... urgenţă maximă!
Judeţul Timiş a fost dotat cu 13 ambulanţe şi trei autosani-
tare SMURD noi



Info CJTAgendă CJTimiș �

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. Geană Nistor Pavel secretar
3. Gavrilaş Marius-Dan membru
4. PlavoşinDeian-Dan membru
5. Grigoroiu Eugeniu membru
6. Cocean Liviu-Marius membru
7. Vasile Marian Constantin membru

c)	 Comisia	pentru	cultură,	învăţământ,	tineret	şi	sport

1. JumancaRomaniţa-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. Luput 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

Componenţa nominală a 
comisiilor de specialitate 
ale CJT

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: http://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

Călin	Ionel	Dobra	–	preşedintele	
Consiliului	Judeţean	Timiş

In subordinea directă a  
preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş:

1. Administrator public
2. Compartimentul Cabinet 

Preşedinte
3. Corpul de Control al Preşedintelui
4. Biroul Audit Public Intern
5. Serviciul Achiziţii Publice
6. Serviciul Relaţii Externe şi 

Protocol
7. Compartimentul Judeţean de 

Turism, Promovare şi Evenimente
8. Direcţia Control Intern Managerial, 

Comunicare şi Relaţii Interinstituţionale
Director executiv: Mircea Mihaela 

Cruciţa
9. Direcţia Administraţie Publică 

Locală
Director executiv: Tărîlă Doina 

Adriana
10. Direcţia Resurse Umane, 

Organizare, Salarizare
Director executiv: Petrişor 

Lăcrămioara
11. Direcţia Investiţii şi 

Managementul Proiectelor
Director executiv: Borlea Mugurel 

Valentin

Vicepreşedinte	Traian	Stancu
1. Direcţia Buget Finanţe, 

Informatizare

Director executiv: Marcu Marcel
2. Direcţia Administrarea 

Patrimoniului
Director executiv: Şerban Radu Virgil

Vicepreşedinte	Nicolae	Oprea
1. Direcţia Tehnică
Director executiv:Ignatoni Florin
2. Arhitect Şef
Pălălău Loredana Theodora

Secretar	al	judeţului Ioan	Dănuţ	
Ardelean

1. Serciciul Juridic şi Contencios
2. Serviciul Consultanţă şi Avizare 

Juridică
3. 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

Instituţii subordonate CJT

Structura aparatului de 
specialitate

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

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



Actualitate Agendă CJTimiș�

Şedinţa ordinară a 
Consiliului Judeţean 

Timiş din 20 
decembrie 2018 

1. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea neexercitării dreptului 
de preemţiune din partea Jude-
ţului Timiş asupra intenţiilor de 
înstrăinare a unor imobile cu 
altă destinaţie decât cea de lo-
cuinţe.

2. Proiect de hotărâre 
privind aprobarea modifică-
rii contractului de închiriere 
nr.8368/28.06.2016, încheiat în-
tre Județul Timiș, prin Consiliul 
Județean Timiș, și Societatea 
”Ilaș Trans Luciano” S.R.L.

3. Proiect de hotărâre pri-
vind aprobarea dării în folosință 
gratuită a unor bunuri imobile 
aflate în patrimoniul Consiliului 
Județean Timiș, către Spitalul 
Clinic de Urgență pentru Copii 
“Louis Țurcanu” Timișoara.

4. Proiect de hotărâre pri-
vind aprobarea modificării Hotă-
rârii Consiliului Judeţean Timiş 
nr. 216/26.11.2014 privind apro-
barea preluării în folosință gratu-
ită de către Consiliul Judeţean 
Timiş și Direcția de Evidență a 

Persoanelor Timiș a unor bunuri 
de la Serviciul de Telecomunicații 
Speciale – UM 0695 Timișoara.

5. Proiect de hotărâre pri-
vind aprobarea dării în folosință 
gratuită a unui spațiu din Palatul 
Administrativ.

6. Proiect de hotărâre pri-
vind aprobarea atribuirii directe 
a serviciilor de curățenie pentru 
unele imobile din domeniul pu-
blic și privat al județului Timiș, de 
către Consiliul Județean Timiș în 
calitate de autoritate contractan-
tă către Societatea SERVICE 
CONS PREST S.R.L.

7. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea licenţelor de traseu 
pentru efectuarea transportului 
public de persoane prin curse 
regulate speciale unor operatori 
de transport rutier.

8. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea încetarii Contrac-
tului de management al dom-
nului Crețu Tudor la Biblioteca 
Județeană Timiș „Sorin Titel”.

9. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea încetării Contractu-
lui de management al domnu-
lui Pleșa Laurențiu la Teatrul 
pentru Copii și Tineret „Merlin” 
Timișoara.

10. Proiect de hotărâre pri-
vind aprobarea încetării Contrac-
tului de management al domnu-
lui Radosav Dănuț la Muzeul 
Satului Bănățean Timișoara.

11. Proiect de hotărâre pri-
vind desemnarea reprezentan-
tului Judeţului Timiş în Aduna-
rea Generală a „Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Vest 
pentru Managementul Situaţiilor 
de Urgenţă - ADIVEST”.

12. Proiect de hotărâre pri-
vind desemnarea reprezentan-
tului Judeţului Timiş în Aduna-
rea Generală a Asociaţiei pentru 
Promovarea și Dezvoltarea Tu-
rismului în Județul Timiș.

13. Proiect de hotărâre pri-
vind aprobarea modificării aline-
atului 1 al articolului 1 din Hotă-
rârea Consiliului Județean Timiș 
nr.168/31.08.2016 privind de-
semnarea reprezentanților Con-
siliului Județean Timiș în Consilii-
le de Administrație ale unor unități 
spitalicești din județul Timiș.

14. Proiect de hotărâre pri-
vind aprobarea preţurilor medii 
ale unor produse agricole pentru 
anul fiscal 2019.

15. Proiect de hotărâre pri-
vind avizarea normelor de venit 

pentru contribuabilii care reali-
zează venituri comerciale pentru 
anul fiscal 2019.

16. Proiect de hotărâre pri-
vind aprobarea tarifelor pentru 
unele servicii de interes jude-
ţean în anul fiscal 2019.

17. Proiect de hotărâre pri-
vind aprobarea taxelor judeţene 
pentru anul fiscal 2019.

18. Proiect de hotărâre pri-
vind numirea domnului Crețu 
Tudor în funcția de manager al 
Bibliotecii Județene Timiș „Sorin 
Titel”.

19. Proiect de hotărâre pri-
vind numirea domnului Pleșa 
Laurențiu în funcția de manager 
al Teatrului pentru Copii și Tine-
ret „Merlin” Timișoara.

20. Proiect de hotărâre pri-
vind numirea domnului Radosav 
Dănuț în funcția de manager 
al Muzeului Satului Bănățean 
Timișoara.

21. Proiect de hotărâre pri-
vind aprobarea modificării Sta-
tului de funcții al Direcției de 
Evidență a Persoanelor Timiș.

22. Proiect de hotărâre pri-
vind aprobarea desfășurării unor 
proiecte cultural-festive în cadrul 
Programelor Prioritare ale Con-
siliului Județean Timiș pentru 
promovarea județului cu ocazia 
desfășurării în județul Timiș a 
evenimentelor externe organi-

zate de ministerele de resort pe 
perioada exercitării Președinției 
României la Consiliul Uniunii 
Europene în primul semestru al 
anului 2019.

23. Proiect de hotărâre pri-
vind aprobarea modificării statu-
lui de funcții al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Timiş.

24. Proiect de hotărâre pri-
vind aprobarea încheierii unui 
Protocol între Județul Timiș prin 
Consiliul Județean Timiș și Spi-
talul Clinic Județean de Urgență 
”Pius Brînzeu” Timișoara

25. Proiect de hotărâre pri-
vind aprobarea bugetului rec-
tificat al județului Timiș pe anul 
2018.

26. Întrebări, interpelări.
Şedinţa 

extraordinară a 
Consiliului Judeţean 

Timiş din 13 
decembrie 2018

1. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea bugetului  rectificat al 
Judeţului  Timiş  pe anul 2018.

2. Proiect de hotărâre pri-
vind aprobarea repartizării su-
melor din impozitul pe venit pen-
tru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2018.

3. Întrebări, interpelări.

Să nu-l uităm pe Eminescu, 
cu românismul său autentic!
Manifestări dedicate Zilei culturii naţionale şi “Luceafărului poeziei 
româneşti”

Teritoriul naţional 
în context european
Expoziţie la Muzeul Naţional al Banatului

120 de hărţi originale, lucrări din mai multe colecţii din România 
şi din străinătate pot fi admirate la Muzeul Naţional al Banatului, în 
cadrul expoziţiei “Hartă şi Teritoriu. România în cartografia europea-
nă sec. XV-XIX”, care se desfăşoară până în 28 februarie. Piese im-
portante din propriile colecţii vor fi expuse de către  colecţionari de 
hărţi vechi ale teritoriilor româneşti. Cea mai mare parte a lucrărilor 
vor fi expuse publicului în premieră. Organizatorii îşi propun să ara-
te o posibilă citire a aspectelor ce ţin de teritoriul naţional şi evoluţia 
acestuia în context european, traversând cinci secole de istorie. Lu-

crările cu o vechime considerabilă dezvăluie un proiect vizual ine-
dit, fiind adevărate opere artistice. Cea mai veche hartă prezentată 
datează din 1478, iar cea mai recentă, din 1879. Expoziţia prezintă 
parcursul istoric al Ţărilor Române, de la primele formaţiuni statale 

şi culminând cu ceea ce înseamnă România ca stat. Tematica ex-
poziţiei reflectă modul în care teritoriile româneşti sunt reliefate de 
cartografii europeni şi maniera în care este interpretată evoluţia lor. 
În contextul celebrării Centenarului, expoziţia de faţă este actuală 
din punct de vedere tematic şi ca abordare vizuală, aducând în dis-
cuţie diversele etape istorice pe care le-am traversat. 

Şedinţele CJT din decembrie 2018

Ziua Culturii Naţionale, în 
care îl celebrăm pe marele poet 
naţional al românilor, Mihai Emi-
nescu, este şi un moment de re-
flecţie asupra culturii româneşti 
și al rolului pe care aceasta 
îl are în păstrarea şi cultivarea 
identităţii naţionale, în condiţiile 
diversităţii europene. Evenimen-
tul nu putea fi trecut cu vederea 
de instituţiile de cultură ale ju-
deţului, care au întâmpinat ziua 
de 15 ianuarie cu acţiuni menite 
să amintească de marele poet 
naţional şi de modul în care Mi-
hai Eminescu şi-a pus amprenta 
asupra culturii româneşti. Astfel, 
Teatrul pentru copii şi tineret 
“Merlin” Timişoara a organizat 
spectacolul aniversar “Dor de 
Eminescu”, organizat într-o at-
mosferă caldă şi primitoare, 
în care actorii au dăruit versului 
eminescian emoţia şi iubirea pe 
care o merită. Proiectul artistic 
gândit de actriţa Diana Boboc a 
avut toate ingredientele pentru 
a fi un spectacol reuşit, apreciat 
în egală măsură de elevi de di-
ferite vârste. Din repertoriul liricii 
eminesciene au fost alese poe-
zii mai puţin cunoscute, cum ar 

fi “Adio”, “Apari să dai lumină”, 
"Ce şopteşti atât de tainic”, “Copii 
eram noi amândoi”, “Pajul Cupi-
don”, “Cu amândouă mâinile”, 
“Calul troian”, “Viaţa”, “E trist ca 
nimeni să te ştie”, “Îmbătrânit 
e sufletul din mine”. Distribuţia 
spectacolului i-a reunit pe Diana 
Boboc, Corina Dohanici, Luana 
Uncruţiu, Octavia Petrişor, Ma-
ria Gornic, Cecilia Moldovan, 
Raluca Grumăzescu, Mădălina 
Ghiţescu Petre, Mădălina To-
deraş, Cristian Brătoiu şi Radu 
Popescu. 

Tot în 15 ianuarie, şi Bibli-

oteca Judeţeană Timiş “Sorin 
Titel” a sărbătorit Ziua Culturii 
Naţionale, printr-un eveniment 
găzduit de Secţia de Arte “De-
liu Petroiu”, situată în Bastionul 
Theresia. Manifestarea a debu-
tat cu un atelier de creaţie 
artistică, în care elevi  din clasa 
a XI-a a Liceului de Arte Plastice 
Timişoara au conceput transpu-
neri în imagini plastice, simboluri 
din opera eminesciană. Acesto-
ra li s-au alăturat, apoi, colegii 
din clasa a XII-a, într-un dialog 
viu şi cuprinzător, moderat de 
scriitorul Tudor Creţu, manage-
rul Bibliotecii Judeţene Timiş. 
Astfel, am putut afla cum percep 
tinerii literatura în general şi pe 
Mihai Eminescu, în special. De 
la întrebări generale despre 
lectură, discuţia a mers spre in-
terpretări transpuse în viziunea 
adolescenţilor. Aceştia au pro-
pus compoziţii dinamice, domi-
nate de forme stilizate şi tehnici 
variate ale limbajului plastic. În 
esenţă, a fost vorba de o altfel 
de dezbatre, care a vizat rapor-
tul dintre text şi imagine, felul în 
care tinerii plasticieni lecturează 
şi percep poezia lui Eminescu.
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