
Trăim clipe în care trebuie să dăm cu 
toţii dovadă de responsabilitate. Infecţia cu 
coronavirus se răspândeşte cu repeziciune 
şi riscă să ia proporţii nebănuite. Nu mai 
insist asupra pericolelor care există, sunt 
binecunoscute. Important este să tratăm 
cu calm, prudenţă şi atenţie sporită acest 
fenomen îngrijorător, pentru că doar prin 
aplicarea celor mai potrivite măsuri putem 
trece cu bine prin această încercare. Acum, 
noi, cei care administrăm judeţul, precum 
şi celelalte autorităţi,  trebuie să lăsăm în 
plan secundar toate celelalte preocupări 
şi să ne concentrăm atenţia către sănăta-
tea şi siguranţa populaţiei. Este, fără doar 
şi poate, aspectul care contează cel mai 
mult în astfel de momente delicate pentru 
populaţie. De aceea, la nivelul Consiliului 
Judeţean Timiş, am luat o serie de măsuri 
menite a limita răspândirea coronavirusului 
şi rog încă o dată toţi locuitorii judeţului să 
privească cu maximă responsabilitate situ-
aţia actuală, fără a intra în panică! Am luat, 
astfel,  decizia de a anula, până la finalul lui 
martie, toate evenimentele care ar fi urmat 
să fie organizate în spațiile CJT şi ale insti-

tuţiilor subordonate. Tot în acelaşi context, 
am alocat un milion de lei pentru gestiona-
rea coronavirusului, banii urmând a fi direc-

ţionaţi în Fondul de Rezervă al Consiliului 
Județean Timiș și a fi folosiți pentru gesti-
onarea tuturor situațiilor care pot apărea în 
contextul alertei epidemiologice. Pe de altă 
parte, 150.000 de lei vor ajunge la Spitalul 
de Boli Infecțioase” Victor Babeș”, pentru 
achiziția de teste pentru depistarea infecției 
cu Covid-19, dar și pentru echipamente de 
protecție pentru personalul medical. Am 
comandat  și containere de izolare, pentru 
cazarea bolnavilor aflați în carantină, având 
toate condiţiile necesare pentru locuit. Sunt 
doar câteva dintre măsurile pe care le-am 
luat până acum și vă asigur că mai sunt 
și altele în discuție. Facem toate astea cu 
gândul la oameni, la sănătatea şi siguranţa 
lor. În astfel de momente, consider că toți 
factorii implicați în gestionarea coronaviru-
sului trebuie să dea dovadă de responsa-
bilitate și să colaboreze cât mai bine pentru 
a limita, pe cât posibil, răspândirea acestui 
virus. Să fim responsabili, dar fără a intra în 
panică!

Călin-Ionel Dobra,
Preşedintele Consiliului Judeţean 

Timiş 
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Autostrada Timișoara 
– Moravița devine realitate
A fost semnat  contractul pentru studiul de fezabilitate

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere 
(CNAIR) a semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabili-
tate privind realizarea autostrăzii Timişoara-Moraviţa, în valoare de 
peste nouă milioane de lei, care trebuie să fie gata în următoarele 

16 luni. Licitația a fost câștigată de asocierea Search Corporation 
SRL – Egis România SA. 85 la sută din bani vin de la Uniunea 
Europeană, prin Fondul de Coeziune, iar 15 procente reprezintă 
contribuția Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere. “Șoseaua de mare viteză va avea 60 de kilometri, însă 
nenumărate beneficii pentru zona de Vest! Este un proiect extrem 
de important, cu rol esențial și în dezvoltarea Euroregiunii DKMT. Și 
chiar dacă discuțiile despre autostrada Timişoara – Belgrad ajun-
seseră, în urmă cu câțiva ani, într-un punct mort, iar proiectul a fost 
aruncat într-un sertar de unii guvernanți, am reușit, cu diplomație și 
perseverență, să îl deblochez!”, a declarat Călin Dobra, preşedin-
tele Consiliului Judeţean Timiş.  

Centura de Sud a Timișoarei a luat viteză

Dau roade eforturile administraţiei judeţene  
pentru ca  proiectul Centurii de Sud a Timişoarei 
să devină realitate. Preşedintele Consiliului Jude-
ţean Timiş, Călin Dobra, a fost  la București, la 
Consiliul tehnico-economic din cadrul Companiei 
Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutie-
re, pentru a  susține avizarea proiectului tehnic al 
variantei de ocolire Timișoara Sud. «Abia aștept 
să se emită ordinul de începere a lucrărilor, pen-

tru cei aproape 26 de kilometri, un tronson impor-
tant, care va realiza legătura pe direcțiile Reșița 
– Voiteg - Timișoara, Serbia – Moravița – Deta 
– Timișoara și, mai departe, spre Arad, respectiv 
Lugoj, asigurând continuitatea drumului european 
E70, respectiv între DN59 și DN69. Traficul va fi 
fluidizat, TIR-urile scoase din oraș, iar gradul de 
poluare din Timișoara, în sfârșit, diminuat!», a de-
clarat Călin Dobra.  
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Să nu lăsăm 
Aerodromul Cioca 
în aer!

Încă un drum 
scos din noroi 
Se toarnă asfaltul între Crivobara și Vizma

Vești excelente pentru șoferi: a fost semnat 
contractul pentru execuția lucrării privind lărgirea 
la patru benzi a drumului care leagă şoseaua de 
centură a Timişoarei de Aeroport. În perioada ur-
mătoare va fi emis ordinul de începere a lucră-
rilor. Drumul judetean DJ 609 D este situat pe 
teritoriul comunei Ghiroda și asigură legătura din-

tre Centura Timișoarei și Aeroportul Internațional 
“Traian Vuia” Timișoara. Valoarea investiției este 
de 13,4 milioane de lei, iar termenul de execuție 
prevăzut în contract este de 8 luni. “Drumul care 
leagă centura municipiului Timișoara de aero-
port este unul foarte important, Drumul Județean 
609D, un drum foarte aglomerat, plin de tiruri, dar 
și de șoferi nervoși și sătui de promisiuni. Dar vin 
cu o veste bună pentru toți cei care tranzitează 
acest drum județean 609D. Avem constructor 
și în primăvara acestui an, în momentul în care 
vremea ne va permite, vom începe lărgirea aces-

tuia la patru benzi. Consider importantă această 
investiție pentru județul Timiș pentru că Aeropor-
tul Traian Vuia este în plină dezvoltare, pentru că 
aeroportul este o poartă de intrare importantă în 
județul Timiș și în anul 2021, în prisma proiectului 
Timișoara – Capitală Europeană a Culturi, vom 
avea un număr mare de turiști prezenți în județul 

Timiș”, a declarat Călin Dobra, preşedintele Con-
siliului judeţean Timiş. Pe lângă extinderea la pa-
tru benzi, proiectul cuprinde și lucrări de iluminat 
public, de asigurare a siguranței circulației, dar și 
piste de biciclete pe tronsonul drumului județean. 
Sunt lucrări ample în zonă, de relocare a rețelelor 
de comunicații, există acolo rețea de canalizare 
subterană, sunt și rețele speciale ale MapN, Ro-
matsa. De asemenea, este prevăzută amenaja-
rea a două intersecții, precum şi a acceselor la 
toate societățile economice de pe tronsonul de 
drum județean.

De la Timișoara la 
Moșnița pe patru benzi, 
dar respectând legea!

În ultimul timp, au apărut multe întrebări legate de situația dru-
mului ce leagă Timișoara de Moșnița, mai exact de preconizata lăr-
gire la patru benzi. Pentru a clarifica pe deplin lucrurile şi a elimina 

inceritudinile şi îndoiala unora, preşedintele Consiliului judeţean 
Timiş, Călin Dobra, a făcut câteva precizări importante: “Înțeleg re-
zervele miilor de oameni care îl tranzitează zilnic, care se tem că lu-
crările nu vor începe curând sau că proiectul va fi abandonat, însă o 
spun cu tărie: este exclus să se întâmple acest lucru! Documentația 
este finalizată. Avem și banii, iar în cel mai scurt timp posibil va fi 
desemnat și constructorul care va lărgi la patru benzi drumul Timi-
şoara – Moșnița și care ne va scăpa de coșmarul aglomerației din 
fiecare dimineață. Cunosc foarte bine situația, pentru că și eu circul 
pe acolo, însă procedurile trebuie urmate întocmai. Legea este și va 
fi respectată! Știu sigur că va ieși soarele și pe strada noastră”.

Drumul care duce spre Aeroport 
va fi lărgit la patru benzi

Consiliul Județean Timiș își dorește să dezvolte Aerodromul Cioca, aflat pe Calea 
Torontalului din Timișoara. În acest sens, preşedintele Călin Dobra a făcut un apel 
public către Primăria Timişoara. “Strategia noastră este axată pe două componente: 
una care pune accent pe aviația utilitară, iar în acest caz suntem în faza de autorizare 
a pistei, iar pe de altă parte, suprafața mare de teren de acolo ne permite să dez-
voltăm și evenimente grandioase. Flight Festival e cel mai bun exemplu că zona are 
potenţial, lucru confirmat și de miile de oameni ce au participat. Imobilele din cadrul 
aerodromului, în stare avansată de degradare, ne țin, momentan, în stand-by. Deși 
sunt construite pe terenul Consiliului Judeţean, ele aparţin Primăriei Timișoara. Este 
vorba de hangar și de clădirea administrativă, care include și turnul de control. Din 
acest motiv, orice intervenție e imposibilă. Lansăm, așadar, un apel public către Pri-
măria Timișoara de a ne ceda imobilele respective, ca să putem începe reabilitarea 
lor! Lucrurile trebuie să se schimbe!

“Asfaltarea drumurilor din județul 
Timiș este un act de normalitate. Nu e 
ușor, pentru că avem în administrare 
aproximativ 1.300 de kilometri. Ne bucu-
răm, însă, pentru fiecare victorie, pentru 
fiecare doză de bine făcută comunității, 
care primește alte posibilități de dezvol-
tare. În plus, crește gradul de confort și 
de siguranță în trafic. Anunț, așadar, cu 
bucurie începerea lucrărilor pe șoseaua 
ce leagă Crivobara de Vizma, o porțiune 
a DJ 609A, care nu a văzut niciodată 
asfaltul”, a transmis Călin Dobra, preşe-
dintele Consiliului Judeţean Timiş. Tra-
seul are o lungime de 4,4 kilometri, iar 

valoarea investiției este estimată la peste 
6,5 milioane de lei. Termenul de execuție 
este de nouă luni de la emiterea ordinu-
lui de începere. Pe lângă asfaltarea dru-
mului, podețele existente și deteriorate 
vor fi demolate și înlocuite cu unele noi. 
De asemenea, se vor amenaja accese 
către locuințe. Pe anumite sectoare, se 
vor decolmata și reprofila șanțurile exis-
tente, iar acolo unde situația o impune, 
acestea vor fi reconstruite. În curbele 
periculoase și pe anumite zone cu risc 
crescut de accidente s-a prevăzut mon-
tarea de parapet metalic, totalizând 422 
metri liniari.
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Singurul ofertant pentru constru-
irea noii Maternități de lângă Spitalul 
Județean Timişoara în care ar urma 
să se mute actuala Maternitate Bega a 
fost o asociere de firme. După ce s-a 
făcut o evaluare, reprezentanţii Consi-
liului Judeţean Timiş au stabilit că cei 
înscrişi nu au actele conforme, astfel că 
asocierea a fost descalificată. Consiliul 
Judeţean Timiş a decis să relanseze li-
citaţia cât mai grabnic, astfel că anunţul 
a şi fost repostat în Sistemul Electro-
nic de Achiziţii Publice. Aşadar, se ca-
ută un constructor pentru Contractul de 
lucrări – Proiectare, asistență tehnică 
– faza Proiect Tehnic (PT) și execuție 
lucrări în vederea realizării obiectului 
de investiție publică „Clinica de Obste-
trică Ginecologie”. Suma estimată este 
de 39.540.902 lei fără TVA, adică pu-
ţin peste 10 milioane de euro, cu tot cu 
TVA.

Finanţarea pentru noua maternitate, 
în care va funcţiona actualul spital Bega, 
a fost semnată la finele lunii octombrie 
2019 de către preşedintele Consiliului 
Judeţean Timiş, Călin Dobra, şi fostul 
ministru al Dezvoltării, Daniel Suciu. 
Lucrarea e prevazută să dureze doi ani, 
iar costurile se ridică la aproximativ 13 
milioane de euro. Noua maternitate va 

avea compartimente de fertilizare in vi-
tro, obstetrică-patologică, ginecologie, 
chirurgie laparoscopică şi histeroscopi-
că, obstetrică fiziologică şi de spitaliza-
re de zi. De asemenea, sunt prevăzu-

te compartimente de terapie intensivă, 
prematuri, nou-născuţi eutrofici, cât şi 
facilităţi pentru însoţitori. Maternitatea 
va avea şi o secţie ATI, bloc operator, 
săli de naşteri şi camere de gardă. Su-

prafaţa noii maternităţi, care urmează să 
fie ridicată în vecinătatea Spitalului Ju-
deţean Timişoara, lângă Casa Austria, 
va fi de 5.000 de metri pătraţi. În noua 
clădire, spaţiul va fi împărţit în patru 

– „curat, murdar, intermediar şi neutru”, 
pentru a reduce riscul de infecţii noso-
comiale şi pentru a mări eficienţa actului 
medical. Datorită proximităţii Unităţii de 
Primiri Urgenţe, se va realiza o interco-

nectare între Clinica de Obstetrica-Gi-
necologie şi departamentele Spitalului 
Judeţean (de exemplu: pneumologie, 
cardiologie, laborator, radiografie, etc.). 
De asemenea, va fi posibilă utilizarea 
transportului cu salvări de la maternitate 
până la UPU sau de la Urgenţe până la 
noua maternitate. Aceasta va avea 124 
de paturi, cu 30 mai multe decât cele 
care deservesc în prezent vechea Ma-
ternitate Bega.

Totodată, personalul medical va lu-
cra cu echipamente noi, performante, 
care vor fi achiziţionate în cadrul pro-
iectului. În noua maternitate va exista 
şi iluminat inteligent, bazat pe controlul 
luminii pentru pacienţi.

Actuala Clinica de Obstetrică-Gi-
necologie Bega din Timişoara funcţio-
nează într-o clădire istorică proaspăt 
modernizată, care însă are o vechime 
de 140 de ani ce nu a fost construită în 
scopuri medicale. Clădirea nu are cir-
cuitele complete, în ciuda modificărilor 
şi modernizărilor efectuate în timp. În 
aceasta clinică se fac peste 2.000 de 
intervenţii anuale, iar departamentul 
extern al Spitalul Judeţean oferă asis-
tenţă pentru 2.500 de naşteri, jumătate 
din toate naşterile înregistrate la Timi-
şoara.

Se reia licitaţia pentru noua Maternitate

Autorităţile judeţene fac tot posibilul 
pentru a securiza granițele și a împiedica 
răspândirea virusului Covid-19. În acest 
sens, a fost semnat contractul, în valoare 
de aproape 230.000 de lei, pentru cum-
părarea a cinci module duble de izolare, 
adică 10 containere, care vor ajunge în 
zonele fierbinți din județ, mai exact în 
punctele de trecere a frontierei și la Ae-
roportul Timișoara. “În plus, am hotărât 
să achiziționăm și 11 termoscanere, ce 
vor fi distribuite de urgență în punctele de 
trecere a frontierei. 350.000 de lei, bani 
din Fondul de Rezervă, este valoarea 
acestor investiții, însă sănătatea și viața 
oamenilor este neprețuită” a declarat 
Călin Dobra, preşedintele Consiliului Ju-
deţean Timiş. Pe de altă parte, în urma 
unei solicitări venite din partea Spitalu-
lui de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din 

Timișoara, Consiliul Județean Timiș va 
aloca fonduri pentru achiziționarea de 
urgență a materialelor de protecție pen-
tru personal, a reactivilor pentru testare, 
necesare pentru monitorizarea și mana-
gementul potențialelor infecții cu Covid 
19 și a 450 de teste. Unitatea sanitară 
din orașul de pe Bega este desemnată 
de comisia Ministerului Sănătății să pri-
mească și să acorde îngrijiri medicale 
pacienților infectați sau suspectați de 
infecția cu Coronavirus. Prevenţia joacă 
un rol extrem de important în acest caz. 
De aceea, autoritățile din Timiș sunt în 
alertă și pregătite să intervină în cazul în 
care apar suspiciuni sau cazuri de infec-
tare cu Coronavirus. “E important să fim 
responsabili în astfel de situații, iar reguli-
le de igienă să fie respectate cu strictețe”, 
a declarat preşedintele Consiliului Jude-

ţean Timiş.
De asemenea, CJT va aloca Spitalu-

lui de Boli Infecțioase din Timișoara suma 
de 150.000 de lei. Banii au fost solicitați 
de unitatea medicală pentru cumpărarea 
de echipamente speciale pentru angajați, 
dar și pentru achiziționarea testelor de 
coronavirus. În acelaşi context, a fost 
aprobat un nou fond de rezervă, în valoa-
re de un milion de lei.

”A fost aprobat un proiect privind alo-
carea sumei de 150.000 de lei pentru 
spital, pentru achiziționarea de consuma-
bile, mai exact teste pentru coronavirus și 
echipamente speciale de protecție pen-
tru angajați. Totodată, am aprobat un nou 
fond de rezervă în valoare de un milion 
de lei, pentru a fi pregătiți pentru orice 
situație care ar putea să apară în viitor”, 
spune președintele CJT, Călin Dobra.

Coronavirus: prevenţie, calm  şi responsabilitate!
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Fondurile europene, 
vitale pentru 
dezvoltarea regiunii

Continuă dotarea spitalelor
Fiecare unitate medicală poate primi 100.000 de euro

Consiliul Județean Timiș oferă și în acest an bani pentru spitalele municipale și 
orășenești din județul Timiș, printr-o schemă de minimis, care presupune depunerea 
de proiecte. În total, șase unități spitalicești pot beneficia de bani pentru a achiziționa 
aparatură medicală de ultima generație. Acestea sunt următoarele: Spitalul Clinic Mu-
nicipal de Urgență Timișoara, Spitalul Municipal ”Doctor Teodor Andrei” din Lugoj, 
spitalele orășenești din Sânnicolau Mare, Jimbolia, Deta și Făget. Procedura a fost 
deja deschisă și actele pot fi depuse până în 30 martie la Consiliul Județean Timiș. 

Banii se decontează după ce se face achiziția. În total, autoritățile județene alocă 2,9 
milioane de lei pentru aparatura cumpărată în 2020. ”Am vizitat cele șase spitale, să 
văd echipamentele achiziționate și nu pot decât să mă bucur, pentru că am primit 
doar semnale pozitive, de la pacienți, de la doctori. Consider că e un program reușit 
la nivelul Consiliului Județean și care în acest an se dublează și ajunge la 2,9 mili-
oane de lei. În 2019 a fost un succes, iar mii de oameni au beneficiat de investigații 
medicale, cu aparatura cumpărată de spitalele din Timiș, prin schema de minimis, un 
program inițiat, în premieră, de Consiliul Județean Timiş. Și în 2020, continuăm să 
vindecăm sistemul de sănătate și să facem bine în unitățile sanitare din Timiș, care 
pot primi, fiecare, 100.000 de euro”, a spus Călin Dobra, liderul CJT. În acest an, 
CJT va finanța și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență Județean ”Pius Brînzeu” 
Timișoara, instituție care i se subordonează direct, dar și Institutul Oncogen, un cen-
tru de cercetare în domeniul cancerului.

Guvernul României este așteptat să 
ia decizii în ceea ce priveşte Stadionul” 
Dan Păltinișanu”, pentru care trebu-
ie date două hotărâri de guvern. Prima 
este necesară Companiei Naționale de 
Investiții, pentru aprobarea indicatorilor 
tehnico – economici, dați de Studiul de 
Fezabilitate, iar de cea de-a doua hotă-
râre va beneficia CJ Timiș și se referă 
la demolarea arenei bănățene. De altfel, 
firma care întocmește documentația a 
fost deja pe teren pentru măsurătorile 
topografice. Călin Dobra, preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş, este optimist: 
“Nu ne lăsăm! Jucăm tare și facem con-
stant... pressing la guvernanți! Au înce-
put măsurătorile topografice pentru noul 

stadion de la Timişoara, necesare pentru 
studiile de prefezabilitate şi fezabilitate, 
dar şi pentru elaborarea documentaţiilor 
pentru obţinerea avizelor şi a acordu-
rilor solicitate prin certificatul de urba-
nism pentru noul obiectiv al Timişoarei. 
Documentația trebuie predată la CNI 
în termen de 135 de zile, iar valoarea 
contractului este de aproape 800.000 
de lei, cu TVA. Vechea arenă va fi de-
molată, de îndată ce CNI va desemna și 
firma constructoare. Ridicarea acestui 
mult-așteptat complex sportiv va fi, cu 
siguranță, un imbold pentru sprijinirea 
dezvoltării activităților cultural-sportive 
inițiate de către județul Timiș, prin Consi-
liul Județean”.

Anul investițiilor majore 
într-o comună timişeană

Pe lângă cele două proiecte finanțate din fonduri guvernamentale ce vor fi finali-
zate în 2020 (reabilitarea rețelei de apă și a dispensarului), comuna Tomnatic este și 
beneficiara altor două investiții susținute din bugetul Consiliului Județean Timiș. Pri-
ma dintre acestea se referă la reabilitarea drumului județean, pe porțiunea cuprinsă 
între fostele sere și drumul național, și amenajarea unui sens giratoriu la intrarea în 
localitate. Lucrările vor începe în această primăvară. Tot în acest an, există asigurări 
că vor începe și lucrările de construire a primului centru de legume și fructe din județul 
Timiș. Faza investiției este cea de licitație, șantierul putând demara în luna mai, dacă 
procedurile se vor derula fără poticneli. Tot în acest an, se va derula și un alt proiect, 

respectiv cel de supraveghere video a comunei. De asemenea, vor începe și lucrările 
de pictură la noua biserică ortodoxă, acestea urmând să se finalizeze anul viitor. În 
faza de licitație se află și investiția de reabilitare a clădirii bisericii romano-catolice, o 
parte dintre lucrări putându-se derula în acest an. 2020 va fi anul în care ar urma să 
fie scoasă la licitație și sala de sport cu 180 de locuri, obiectiv finanțat și realizat prin 
Compania Națională de Investiții (CNI). Un alt proiect așteptat de comunitate este 
cel al rețelei de gaze naturale, Tomnaticul făcând parte din Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „Distribuție Gaz Vest Timiș”, care are sediul chiar în această comună 
și face demersuri pentru introducerea acestei utilități în 15 localități.

Se ştie bine că banii de la Uniunea 
Europeană oferă un cadru propice pen-
tru dezvoltarea Timișului, mai ales în do-
meniile pe care Consiliul Județean Timiş 
le consideră prioritare - sănătate, infra-
structură rutieră, turism, protecția mediu-
lui și gestionarea situațiilor de urgență. 
În aceste domenii, fondurile atrase au 
fost adevărate ”guri de oxigen” pentru 
comunități. Preşedintele Călin Dobra a 
adus clarificări în acest sens: “Pentru 
că știu cât de importante sunt aceste 
finanțări, nu am putut rata oportunita-
tea de a participa la conferința privind 

beneficiile politicii de coeziune pentru 
cetățenii Uniunii Europene, parte dintr-
un proiect ce are ca scop promovarea 
impactului pozitiv al programelor de co-
eziune asupra regiunilor, informarea și 
implicarea tuturor actorilor în discuțiile 
privind atragerea eficientă a fondurilor 
UE. Concluzia e clară: toți factorii de de-
cizie trebuie să cunoască oportunitățile 
care ni se oferă, astfel că trebuie să ne 
pregătim temeinic pentru a crește nivelul 
de absorbție al acestor fonduri la nive-
lul unităților administrativ teritoriale din 
județ”.

Stadionul Timișoarei: mingea 
e în terenul Guvernului 
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Consiliul Judeţean Timiş şi-a anunţat 
deja intenţia de a investi două milioane 
de euro pentru realizarea unei parcări 
speciale pentru camioane de mare tonaj, 
în Parcul Industrial Tehnologic Timişoara. 
Aflat în administrarea instituţiei, acesta 
este situat în afara oraşului, pe DN6, la 
câţiva kilometri de zona urbană, pe dru-
mul care leagă Timişoara de graniţa cu 
Ungaria de la Cenad şi Sânnicolau Mare. 
În incinta parcului industrial se află şi se-
diul Vămii Timişoara, în consecinţă, tra-
ficul rutier de mare tonaj este destul de 
mare în acea zonă. Pentru o mai bună 
procedură de lucru a Vămii, ar fi extrem 
de necesară o astfel de investiţie, despre 
care în cadrul şedinţei de plen de mier-

curi asupra investiţiei, Călin Dobra, şeful 
CJT, a răspuns unei interpelări: „Parca-
rea e pe lista de investiţii, se demarează 
lucrările în acest an. Noi nu am promis 
absolut nimic Biroului Vamal, doar că îi 
vom sprijini, acordându-le locaţia cu titlu 
gratuit. Cred că e un sprijin mai mult de-
cât suficient demersul pe care l-am făcut 
noi. Legat de parcare, tocmai în ideea de 
a dezvolta activitatea în parcul industrial, 
am demarat împreună această investi-
ţie”, a spus Dobra. Recuperarea banilor 
investiţi se va realiza, conform planului, 
din plata de către camionagii a parcării, 
pe durata în care acestea vor staţiona în 
zona industrială, fie la firmele care acti-
vează aici, fie la Vamă.

Demers pentru 
implementarea unui 
salariu minim european

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Călin Dobra, a semnat petiția pentru 
”Oportunități egale în Uniunea Europeană: un salariu minim european.” Iată cum a 
motivat şeful CJT decizia luată: “Consider că doar așa se pot reduce decalajele între 
cetățenii europeni. În plus, permițând accesul la şanse egale și promovând standarde 
minime europene, Uniunea Europeană se poate transforma într-un simbol al dezvol-
tării și bunăstării la nivel global. Prin eforturile stângii europene, noua Comisie Euro-
peană s-a angajat în fața Parlamentului European să introducă salariul minim euro-
pean. În UE, 22 dintre cele 27 de state membre au un salariu minim la nivel național. 
Astfel, la începutul anului 2020, cel mai mare salariu minim lunar brut era în valoare 
de 2.141,99 euro (1.834 euro net/ lună), în Luxemburg. La polul opus se află Bulgaria 
cu 312 euro (242 euro net/ lună). În România, în prezent, salariul minim brut este de 

468 euro (283 euro/ net lună), respectiv 524 euro (315 euro net/ lună) pentru angajații 
cu studii superioare. La nivelul statelor Uniunii Europene, țara noastră a înregistrat în 
ultimul deceniu cea mai amplă creştere a salariului minim la nivel național, creștere 
accentuată în ultimii doi ani de guvernare social-democrată, în ciuda opoziției partide-
lor de dreapta (majorarea salariului minim net a fost de 36% între 2016 și 2019)”.

Peste 20 de treceri la nivel peste calea fe-
rată, aflate pe drumurile naţionale din Timiş, 
vor intra într-un amplu proces de reabilitare. 
Finanţarea este asigurată printr-un proiect eu-
ropean, pe Programul Operaţional Infrastruc-
tură Mare, în valoare totală de 34 de milioane 
de lei. Astfel, Compania Naţională de Admi-
nistrare a Infrastructuriii Rutiere va reabilita 
aceste treceri, care nu se află într-o stare prea 
bună, prin intermediul proiectului „Măsuri de 
îmbunătățire a siguranței traficului prin ame-
najarea trecerilor la nivel a drumurilor cu calea 
ferată”. Proiectul constă în amenajarea trece-
rilor la nivel a drumurilor naționale cu calea 
ferată și presupune: montajul de stâlpi de ilu-
minat cu încărcare solară; montajul de stâlpi 
pentru delimitarea sensurilor de circulație; 
semnalizare rutieră orizontală (simboluri pre-
formate și benzi rezonatoare din marcaj ruti-
er); marcaj tip covor antiderapant (se va re-
aliza pe o distanță de 50 m, între barieră și 
indicator). Implementarea proiectului va crește 
gradul de siguranță a traficului, prin adoptarea 
soluțiilor tehnice care să reducă numărul de 
accidente rutiere grave produse pe drumurile 
naționale la intersecția cu trecerile la nivel cu 
calea ferată. În Timiş sunt 20 de locaţii care 
vor beneficia de investiţii: DN 6 – Timișoara 
– Becicherecu Mic, la Șandra, Sânnicolau 
Mare; DN 58B – Gătaia, Gătaia – Birda, DN 
59, la Jebel; DN 59A, la Săcălaz, Beregsău 
Mare, Jimbolia; DN 59B, la Cărpiniș, Pustiniș, 
Iohanesfeld, Cruceni, Livezile, Deta; DN 59C, 
la Jimbolia, Comloșu Mare – Teremia Mare, 
Sânnicolau Mare, 68A – Făget și Margina. 
Lucrările includ: montajul de stâlpi de iluminat 
cu încărcare solară; montajul de stâlpi pentru 
delimitarea sensurilor de circulație; semnali-
zare rutieră orizontală (simboluri preformate 
și benzi rezonatoare din marcaj rutier); mar-
caj tip covor antiderapant (se va realiza pe o 
distanță de 50 m, între barieră și indicator).

Creşte siguranţa traficului

Parcare specială pentru 
camioane de mare tonaj
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11 milioane de lei 
pentru cultură și sport 
Au fost aprobate  Ghidurile de finanțare 

Bani pentru căminele 
de bătrâni

• Hotărârea nr.20/12.02. 
2020 privind aprobarea neexer-
citării dreptului de preemţiune 
din partea Judeţului Timiş, asu-
pra intențiilor de înstrăinare a 
imobilelor monument istoric cu 
destinaţia de locuinţe, care intră 
sub incidența Legii nr.422/2001, 
cu modificările și completările 
ulterioare.

• Hotărârea nr.21/12.02. 
2020 privind aprobarea dării în 
folosință gratuită a unor bunuri 
mobile aflate în domeniul privat 
al Județului Timiș, către Comu-
na Pietroasa, județul Timiș.

• Hotărârea nr.22/12.02. 
2020 privind utilizarea exceden-
tului bugetului judeţului Timiș în 
anul 2020.

• Hotărârea nr.23/12.02. 
2020 privind aprobarea bugetu-
lui propriu al Judeţului Timiş pe 
anul 2020 și estimările pentru 
anii 2021-2023.

• Hotărârea nr.24/12.02. 
2020 privind aprobarea buge-
tului Fondului de Întreținere, 
Înlocuire și Dezvoltare pentru 
proiectele de dezvoltare a in-
frastructurii serviciilor publice 
care beneficiază de asistenţă 
financiară nerambursabilă din 
partea Uniunii Europene, pe 
anul 2020.

• Hotărârea nr.25/26.02. 
2020 privind aprobarea dării 
în folosință gratuită a unui bun 
mobil aflat în domeniul privat al 
Județului Timiș, către Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară 
Deșeuri Timiș.

• Hotărârea nr.26/26.02. 
2020 privind aprobarea inițierii 
procedurii de închiriere, prin 
licitație publică, a unui spațiu 
aflat în domeniul public al 
Județului Timiș și în administra-
rea Muzeului de Artă Timișoara.

• Hotărârea nr.27/26.02. 
2020 privind aprobarea Re-
gulamentului de Utilizare și a 
Contractului cadru de închiriere 
ocazională a spațiilor comune 
pentru expoziții din cadrul Pala-

tului Administrativ al Consiliului 
Județean Timiș.

• Hotărârea nr.28/26.02. 
2020 privind închirierea prin 
licitație publică a unui bun imo-
bil din Pavilionul Administrativ al 
Parcului Industrial și Tehnologic 
Timișoara aflat în proprietatea 
privată a Județului Timiș.

• Hotărârea nr.29/26.02. 
2020 privind aprobarea neexer-
citării dreptului de preemţiune 
din partea Judeţului Timiş asu-
pra intenţiilor de înstrăinare a 
unor imobile cu altă destinaţie 

decât cea de locuinţe.
• Hotărârea nr.30/26.02. 

2020 privind aprobarea dezli-
pirii unui teren din imobilul în-
scris în CF nr.415257 Giroc, 
nr.cad.415257 Giroc aflat în do-
meniul public al Județului Timiș 
și administrarea Consiliului 
Județean Timiș.

• Hotărârea nr.31/26.02. 
2020 privind aprobarea com-
pletării “Programului de trans-
port judetean de persoane prin 
curse regulate, pentru perioada 
01.05.2013- 30.06.2019” apro-

bat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Timiș nr.164/2012.

• Hotărârea nr.32/26.02. 
2020 privind aprobarea mo-
dificării art.1 a Hotărârii Con-
siliului Județean Timiș nr. 
268/16.12.2019 privind valida-
rea Autorității Teritoriale de Or-
dine Publică Timiș.

• Hotărârea nr.33/26.02. 
2020 privind aprobarea cuan-
tumului şi plăţii cotizaţiei anuale 
către Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă-Canal Ti-
miş pentru anul 2020.

• Hotărârea nr.34/26.02. 
2020 privind aprobarea cuantu-
mului şi plăţii contribuţiei financi-
are a Judeţului Timiş la bugetul 
de venituri şi cheltuieli la Fondul 
pentru Dezvoltare Regională a 
Regiunii Vest pentru anul 2020.

• Hotărârea nr.35/26.02. 
2020 privind aprobarea asoci-
erii Judeţului Timiş prin Consi-
liul Judeţean Timiş cu Oraşul 
Jimbolia prin Consiliul local al 
Oraşului Jimbolia şi Comuna 
Comloşu Mare prin Consiliul lo-
cal al Comunei Comloşu Mare 
în vederea cofinanţării cămine-
lor pentru persoane vârstnice.

• Hotărârea nr.36/26.02. 
2020 privind aprobarea utilizării 
unei sume din fondul de rezerva 
al bugetului Județului Timiș pe 
anul 2020 pentru luarea unor 
măsuri privind activitatea de 
control și prevenire a infecției 
cu noul Coronavirus Covid 19.

Hotărârile Consiliului Județean Timiș 
din februarie 2020

Ghidurile de finanțare pentru cultură 
şi sport au fost aprobate într-o şedin-
ţă extraordinară a Consiliului Județean 
Timiș. Pe agenda culturală sunt disponi-
bile opt milioane de lei, iar pe cea spor-
tivă, alte trei milioane de lei.  “Încurajez 
toate entitățile din județul Timiș să depu-
nă proiecte pentru organizarea de eveni-

mente, ca să obțină banii publici pe care 
noi îi avem la dispoziție în acest scop. 
Consider că societatea civilă are un rol 
esențial în promovarea culturii și sportu-
lui, iar Consiliul Județean Timiș este, în 
acest demers, un partener serios şi impli-
cat”, a declarat Călin Dobra, preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş.

Consiliul Judeţean Timiș sprijină 
bătrânii aflați în dificultate. Astfel, ad-
ministraţia judeţeană  a decis alocarea 
unui milion de lei pentru căminele din 
Jimbolia și Comloșu Mare, efortul finan-
ciar fiind prea mare pentru a putea fi su-
portat doar de către cele două localități. 

Căminele asigură servicii pentru 160 de 
bătrâni din întreg județul. Suma alocată 
este aferentă primului semestru, urmând 
ca pentru semestrul II să se hotărască 
ulterior ce fonduri se vor aloca. Oamenii 
în vârstă şi în suferinţă merită eforturile 
noastre!
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Călin Ionel Dobra – preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş

În subordinea directă a preşedintelui 
Consiliului Judeţean Timiş:

• Administrator public
• Compartimentul 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

Vicepreședinte: Valentin Tudorică
• 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

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

Timişoara 300034, Judeţul Timiş, 
România

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

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

Servicii publice

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Drepturilor 

Copilului Timiş
Piaţa Regina Maria nr. 3, cod poştal 

300004 Timişoara, Judeţul Timiş 
România

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

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

Director general: Milutinovici Valentina 
Emilia

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

300077 Timişoara, Judeţul Timiş, 
România

Tel.  0040 256 494142
 Fax 0040 256 2414539

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

Director: Doroş Marţian Corneliu

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor 
Timiş

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

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

Director executiv: Frăsia Ştefan

Cultură

Biblioteca Judeţeană Timiş 
”Sorin Titel”

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

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

 Manager: Creţu Tudor Nicolae 
Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului 

Timiş

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

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

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

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

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

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

Manager: Ilaş Claudiu

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

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

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

Manager: Victor Neumann   

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

cod poştal 300136, Judeţul Timiş, 
România

Tel.:0040 256 225588
Fax:0040 256 225588

E-mail: contact@
muzeulsatuluibanatean.ro

Web: www.muzeulsatuluibanatean.ro
Manager: Radosav  Dănuţ

Teatrul pentru Copii şi Tineret 
“Merlin”

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

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

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

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

Structura aparatului 
de specialitate

Instituţii subordonate CJT

Componenţa nominală
a comisiilor 
de specialitate ale CJT
Comisia economică

- RITIVOIU Mihai - președinte
- BĂDINA Nicu - secretar
- AVRAM Nicolaie - membru
- CUTU Dorin-Pompiliu - membru
- TÎRPE-Manasia Roxana-Andreea - membru
- POPESCU Marin - membru
- BOJIN Mihăiță - membru

Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări 
publice și protecția mediului

- CÂNDEA Iosif-Dorin - președinte
- GEANĂ Nistor Pavel - secretar
- GAVRILAȘ Marius-Dan - membru 
- PLAVOȘIN Deian-Dan - membru
- GRIGOROIU Eugeniu - membru
- COCEAN Liviu-Marius - membru
- POPESCU Marin - membru

Comisia pentru cultură, învățământ, tineret și sport
- JUMANCA Romanița-Adina-Delia - președinte
- BITEA Nicolae-Florin - secretar
- LUPUȚ Florica - membru
- DOLECEK Cristian - membru
- BLAGA Lucian - membru

Comisia pentru sănătate și protecție socială
- POENARU Dan - președinte
- TÎRPE-Manasia Roxana-Andreea - secretar
- STRĂIN Petru-Claudiu - membru
- CIURLEA Sorina-Alexandra - membru
- BORHA Liviu - membru

Comisia pentru administrație publică locală
- COIFAN Viorel-Gheorghe - președinte
- IOVESCU Alexandru Adrian - secretar
- MATEI Viorel - membru
- CIURLEA Sorina-Alexandra - membru
- BOJIN Titu - membru

Comisia pentru relații și cooperare internă și externă
- COSTA Cosmin-Lăscuț - președinte
- LUPUȚ Florica - secretar
- JUMANCA Romanița-Adina –Delia - membru
- SARMEȘ Dan-Ion - membru
- ȘTEF Adrian-Ioan - membru

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
- BOBIC Narcis-Sabin - președinte
- BUBOI Ligius-Cosmin - secretar
- CLAIN Romică-Adrian - membru
- LELESCU Tiberiu - Procopie - membru
- MATEI Viorel - membru
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Timișoara se pregătește in-
tens pentru 2021, anul în care 
va deveni Capitală Europeană a 
Culturii. Evenimentele vor avea 
loc în toate cartierele orașului 
și în jurul Timișoarei, eveni-
mente sportive, de film, artă, 
dans, dedicate atât copiilor, cât 
și vârstnicilor, adulților și iubito-
rilor de sport. Nu au fost uitați 
nici cetățenii din alte colțuri ale 
județului și cu susținerea financi-
ară a Consiliului Județean Timiș 
ne putem adresa și lor cu o serie 
de manifestări itinerante. 

Timișoara a câștigat în 2016 
titlul de Capitală Culturală Eu-
ropeană pentru 2021. A fost o 
competiție națională, iar orașul 
a candidat împotriva altor trei 
orașe: București, Cluj și Baia 
Mare. Proiectul Timișoarei, Lumi-
nează orașul prin tine, a convins 
juriul că Timișoara are spiritul 
necesar, ospitalitatea și deschi-
derea să devină centrul cultural 
al întregii Europe, în 2021.

„Uneori, marile schimbări 
încep la colț de stradă. În 1884, 
Timișoara a fost primul oraș din 
Europa continentală cu iluminare 
stradală electrică. În 1989, scân-
teile Revoluției împotriva regi-
mului Ceaușescu s-au aprins pe 
străzile Timișoarei. Pornind de la 
puternica metaforă a luminii, do-
rim să exportăm valorile în care 
credem, în alte orașe din Euro-
pa, pentru a stimula o atitudine 
deschisă, vizionară, în rândul 
cetățenilor”, este mesajul central 
al Timișoarei.

2020 este anul în care cele 
mai mari proiecte culturale vor 
fi promovate atât la nivel local, 
cât și la nivel național. Timișoara 
se pregătește astfel să devină 
cu adevărat o capitală, capitala 
culturală a întregii Europe, în 
2021.

Față de proiectele deja con-
sacrate, Timișoara va aduce noi 
proiecte care vor completa ofer-
ta culturală a anului 2020.

Festivalul muzicii va avea 
prima ediție în iulie 2020 și 
va avea loc în zona centrală a 
orașului, în piețele centrale și 
secundare, dar vor fi incluse și 
curțile interioare, cu farmecul lor 
pitoresc și locurile ascunse în 
mod obișnuit publicului. Muzica 
pe toate gusturile va putea fi as-
cultată în zone neconvenționale 
din oraș. 

O stagiune de teatru multi-
media va avea loc în luna octom-
brie. Spectacole ale companiilor 

de teatru din țară și străinătate 
vor veni la Timișoara pentru o 
săptămână și vor prezenta piese 
cu decoruri fantastice, create cu 
ajutorul tehnicii moderne. 

La final de noiembrie va 
avea loc Festivalul Luminilor, un 
eveniment dedicat instalațiilor 
de lumină, proiecțiilor video și 
colorarea clădirilor cu ajuto-
rul tehnicii 3D. Evenimentul va 
avea loc în mai multe locații, pe 
malurile canalului Bega, spațiul 
MultipleXity (de la Muzeul Tram-
vaielor), dar și zona centrală a 
orașului. Artiștii invitați vor fi unii 
recunoscuți la nivel European, 
dar va fi inclus și un concurs de 
soluții la nivel național pentru 
artiști români.

Consiliul Județean Timiș este 
membru al Asociației Timișoara 
2021 – Capitală Europeană a 
Culturii și finanțator al proiecte-
lor culturale realizate sub egida 
Timișoara 2021.

Cămine în Mișcare, 
descoperă satul 
bănățean

Cămine în mișcare / Movi-
ng Fireplaces, singurul proiect 
din programul cultural Timișoara 
2021 care se desfășoară în ju-
rul Timișoarei, în regiunea Ba-
natului istoric, continuă și anul 
acesta cu o serie de evenimente 
menite să ofere publicului ocazii 
de a redescoperi arta povesti-
tului, povești despre fenomenul 
migraţiei din această zonă și 
să observe cum o comunitate 
diversă și interculturală poate fi 
reinventată prin cultură.

Banatul și istoria Banatului 
sunt făcute cunoscute prin pro-
iectul Cămine în Mișcare, finanțat 
de Consiliul Județean Timiș, re-
alizat de Asociația Prin Banat și 
Timișoara 2021 – Capitală Eu-
ropeană a Culturii. Începând cu 
2017, poveștile satelor din Banat 
sunt cercetate, adunate într-un 
album, se organizează expoziții, 
concerte și piese de teatru și, 
prin intermediul lor, sunt promo-
vate locurile mai puțin cunoscute 
din tot județul Timiș. 

Altă zi cu soare, este o piesă 
de teatru care a fost jucată în mai 
multe rânduri în satele din Timiș, 
dar și în Timișoara. Este o piesă 
inspirată dintr-o poveste culeasă 
de echipa Cămine în Mișcare în 

etapa de cercetare a anului 2017 
și transformată în spectacol de 
Asociația Solidart. Altă zi cu soa-
re spune povestea lui Serafin 
Oproni, care în anul 1956 a re-
fuzat colectivizarea, intimidărilor 
la care era supusă țărănimea în 
acele vremuri. Este o poveste 
despre decență și tăria spiritului 
uman, luptând împotriva șicanelor 
și abuzului unui stat totalitar, bru-
tal, și arogant. Este o poveste 
despre oamenii ce au trecut prin 
Colectivizarea în anii ‘50 în ceea 

ce se numea pe atunci Republica 
Populară Română.

În cadrul proiectului au fost 
organziate evenimente în dife-
rite localități din județ: Margina, 
Comloșu Mare, Beba Veche, 
Comloșu Mic, Lunga și Lenauhe-
im, iar cei prezenți au avut parte 
de tururi de poveste prin împre-
jurimi, ateliere pentru copii, târg 
de produse locale, expoziție de 
fotografii și reprezentații de tea-
tru itinerant – experiențe în afa-
ra orașului, numai bune de avut 
într-o sâmbătă de toamnă.

„Prin Cămine în Mișcare 
ne dorim să scoatem la iveală 
momente din istoria Banatului 
și să le readucem la viață prin 
acte artistice în locuri și spații 
neconvenționale din județul 
Timiș. Cămine în Mișcare este 

unul dintre proiectele aflate 
în dosarul de candidatură al 
Timișoarei pentru Capitală Cul-
turală 2021 și care va continua 
și în anii următori” a spus Călin 
Dobra, președintele Consiliului 
Județean Timiș.

Cămine în Mișcare / Movi-
ng Fireplaces este un proiect 
al Asociației Timișoara 2021 
– Capitala Europeană a Culturii, 
produs de Asociația Prin Banat, 
realizat cu sprijinul Consiliului 

Județean Timiș, ca parte a Pro-
gramului Cultural TM2021 în 
anul 2019. Este singurul proiect 
din programul cultural Timișoara 
2021 care se desfășoară în jurul 
Timișoarei, în regiunea Banatu-
lui istoric, gândit pentru a încura-
ja oamenii să-şi împărtăşească 
moştenirea culturală şi poveştile 
personale cu cei din jur.

Timișoara 2021: 
La Pas, festival 
de gastronomie 
sustenabilă

Primul și singurul festival de 
gastronomie artizanală avut loc 
la Timișoara, în octombrie 2019. 
Proiectul La Pas este finanțat de 
Consiliul Județean Timiș, pe axa 
prioritară Timișoara 2021. Micii 
producători, asociații de produ-
cători și artizanat se vor reuni 
din nou în 2020 și în 2021 pen-
tru singurul festival din România 
care a reușit performanța să fie 
prietenos cu mediul înconjurător 
și să nu producă deșeuri. Așadar, 
farfuriile și tacâmurile vor fi și de 
această dată comestibile, nu din 
plastic, apa și băutura - servită 
la sticlă sau la pahar. 

Experiența festivalului orga-
nizat sub egida Timișoara 2021 
va fi, din nou, una complexă. 
Dincolo de posibilitatea de a de-
gusta din bunătățile tradiționale, 
gătite și pregătite de producă-
torii locali, participanții au par-
te de experiențe inedite. Anul 
trecut, au învățat cum se face 
balmoșul gugulan, uleiul de 
nucă sau pâinea la țăst. Au pu-
tut asista la demonstrații despre 

cum se stoarce mierea, cum 
se face muștarul ecologic sau 
ștrudelul de Banat. În acest an, 
experiențele vor continua cu 
demonstrații culinare, dezbateri 
tematice și întâlniri pe teme de 
ecologie destinate atât adulților, 
cât și copiilor. 

Ce este important este fap-
tul că în cadrul acestui festival 
se ridică nu doar temele lega-
te de gastronomie, ci și cele 
legate de sănătate și comba-
terea obezității în rândul copi-
ilor și adulților, teme legate de 
protecția mediului înconjurător și 
se oferă soluții pentru reducerea 
cantităților de deșeuri, reciclare, 

combaterea risipei alimentare și 
chiar soluții pentru un nou tip de 
grădinărit, grădina urbană – și 
cultivarea legumelor și fructelor 
în diverse spații din oraș.

Turismul este o altă compo-
nentă importantă, dar un turism 
atent, care să permită conexiuna 
cu comunitățile locale și cu spe-
cificul locului. Turismul trebuie 
să însemne o experiență pentru 
turist, fără a lăsa un impact ne-
gativ asupra specificului zonei. 

Proiectul are și un rol 
educațional deoarece pe tot par-
cursul anului, copii de diferite 
vârste au învățat cum să producă 
mai puține deșeuri, să recicleze 
și să devină mai responsabili. În 
cadrul proiectului au fost elabora-
te în 2018 și două ghiduri extrem 
de utile: Manualul pentru promo-
varea consumului responsabil și 
Ghidul pentru evenimente cultu-
rale sustenabile. Ambele ghiduri 
pot fi descărcate gratuit de pe 
site-ul https://la-pas.cries.ro/

La Pas. slowing down este un 
program al Asociației Timișoara 
Capitală Culturală Europeană 
2021, implementat în parteneriat 
cu Asociația CRIES – Centrul de 
Resurse pentru Inițiative Etice și 
Solidare.

La Pas. slowing down es-
te un program cu o dezvoltare 
graduală, orientat către consoli-
darea unor modele durabile de 
producție și consum, care ex-
plorează complexitatea relației 
dintre cultură și hrană. La Pas. 
slowing down promovează pro-
dusele alimentare provenite din-
tr-o economie durabilă, obținute 
cu respect față de mediu și oa-
meni.

Timișoara 2021 este acum!
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