
Infrastructura din zona rurală a 
județului Timiș se dezvoltă cu 23 de 
noi km de conducte de apă și canal. 
Aquatim a semnat un nou contract 
de extindere a rețelelor de apă și 
canal, cu ajutorul fondurilor euro-
pene, în valoarea de aproape 18 mili-
oane lei, fără TVA, beneficiari fiind 
timișenii din Belinț, Chizătău, Secaș 
și Crivobara.

Cele patru localități vizate vor 
beneficia de peste 8 km de conducte 
noi pentru apa potabilă. În ceea ce 
privește canalizarea, rețelele se vor 
extinde cu peste 15 km, se vor monta 
422 cămine de vizitare, 800 de racor-
duri noi, 7 stații de pompare a apei 
uzate și 5 km de conducte de refu-
lare. Durata de execuție a lucrărilor 
este de 24 de luni. Banii sunt asigu-
rați printr-un proiect european în 
valoare totală de 180 de milioane de 

euro derulat de Aquatim, în cadrul 
căruia CJ Timiș este partener cofi-
nanțator.

Prin intermediul aceluiași proiect 
regional de dezvoltare a infrastructu-
rii de apă și apă uzată din Timiș se 
dezvoltă și infrastructura din zona 
urbană. În orașul Sânnicolau Mare 
vor începe lucrările pentru realizarea 
a 10 km de conducte noi de canali-
zare pe 22 de străzi, circa 2 km de 
conducte reabilitate de canalizare pe 
7 străzi, 5 stații de pompare a apelor 
uzate și o conductă de refulare. 
Contractul are durată de execuție de 
24 de luni, urmate de 60 de luni peri-
oada de garanție.

Monitorizarea investițiilor va fi 
efectuată de ADI Apă - Canal Timiș al 
cărui președinte este Alexandru 
Proteasa, de asemenea vicepreșe-
dinte al Consiliului Județean Timiș.

Condiții mai bune în Timiș

CinCi loCalități primesC noi 
ConduCte de apă și Canal

Drumul județean 692B, cuprins 
între intersecția cu DN6 și limita 
sud-estică a intravilanului localită-
ții Tomnatic, spre localitatea 
Nerău, comuna Teremia Mare, a 
fost reabilitat. Investiția aparține 
Consiliului Județean Timiș și a pre-
supus ranforsarea a 4.2 km, inau-
gurarea fiind făcută în prezența 
președintelui CJ, Alin Nica.

Printre principalele avantaje 
vizate de investiție se numără 
îmbunătățirea circulației rutiere, 
atragerea de noi investitori, stimu-
larea activității economice, stopa-
rea migrării populației active, cât și 
reducerea poluării.

„Investiția este importantă și în 
contextul centrului de legume și 
fructe pe care Consiliul Județean îl 
construiește în Tomnatic. Mașinile 
de mare tonaj care vor transporta 
marfa nu vor avea dificultăți pri-
vind legătura cu DN6, mai ales că 
acolo am realizat și un sens girato-
riu foarte important pentru sigu-
ranța rutieră. Vom continua să ne 
axăm pe astfel de lucrări, interco-
nectate, pentru a maximiza impac-

Șosea ca în palmă în nord-vestul județului

Consiliul Județean a reabilitat 
drumul de legătură între 

tomnatic și dn6

Consiliul Județean Timiș a găz-
duit întâlnirea între reprezentanții 
proiectelor Capitală Europeană a 

tul pozitiv al diferitelor obiective 
de investiții ale Consiliului”, spune 
președintele CJ, Alin Nica.

Dintre lucrările realizate în 
cadrul acestui proiect menționăm 
aducerea platformei drumului la 
parametrii tehnici corespunzători 
clasei tehnice, de opt metri liniari 
(cu tot cu acostamente și benzi de 
încadrare), modernizarea platfor-
melor de parcare existente, decol-
matarea șanțurilor de pământ și a 
podețelor de acces la proprietățile 
existente, amenajarea drumurilor 
laterale, amenajarea a două stații 
de autobuz în intravilanul localită-
ții Tomnatic, cât și realizarea unei 
structuri rutiere noi pe ultimii 500 
ml ai drumului județean. De ase-
menea, a fost reamenajată trece-
rea la nivel cu calea ferată, prin 
montarea de dale elastice și indica-
toare rutiere, iar la intersecția cu 
DN6 a fost construit un sens girato-
riu.

Valoarea totală a investiției se 
ridică la peste 7.8 milioane lei, 
lucrările fiind realizate de asocie-
rea PORR Construct și proiectantul 
Eurocerad International.

Consiliul Județean vrea autobuz direct către novi sad, proiecte culturale 
comune și schimb de bune practici cu prietenii noștri sârbi

Culturii Timișoara și Novi Sad în 
cadrul căreia s-au discutat oportuni-
tăți de colaborare între cele două vii-
toare capitale culturale din punct de 
vedere cultural, turistic și al asigură-
rii unei linii directe de transport. 

Alin Nica, președintele CJ Timiș - 
partener finanțator al TM2023, a 
subliniat dorința părții române de 
intensificarea a cooperării între insti-
tuțiile de cultură din cele două țări și a 
parteneriatelor bilaterale între școli.

În cadrul întâlnirii, Tijana 
Bugarski, director al Galeriei Matica 
Srpska, a lansat invitația pentru o 
vizită de lucru la Novi Sad către 
Simona Neumann, director al 
Asociației TM2023, cu scopul de a 
schimba bune practici în organizarea 
programului cultural în contextul 
pandemic. A fost reluată astfel o 
cooperare existentă încă din 2019, 
care din păcate a fost oprită de situ-
ația sanitară la nivel european.
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* lucrările sunt monitorizate 
periodic pentru a preveni 
încetinirea sau întreruperea 
lor. 
* șantierul se desfășoară sub 
coordonarea simultană a constructorului, proiec-
tantului și a dirigintelui de șantier.

* instituția a alocat aproape 4.5 
milioane lei în acest an pentru 
programul tim Cultura. 

* aerodromul Cioca, gazdă 
pentru numeroase evenimente f inanțate prin 
tim Cultura.

* a fost emis certificatul de 
urbanism, iar acum se 
lucrează la întocmirea 
documentației prealabile 
execuției propriu-zise. 
* lucrările de asfaltare sunt programate a demara 
în 2022.

sănătatea, 
mereu o prioritate

interes crescut pentru proiectele 
culturale ale județului

se pregătește modernizarea
 dJ 691
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Interes crescut pentru proiectele culturale ale județului
232 de proiecte culturale au fost selectate 
pentru aproape 4,5 milioane lei de la CJt

,,De la reabilitarea sa, acestuia nu i s-a acor-
dat niciodată suficientă atenție și energie în a-l 
valorifica la potențialul său maxim. Am lucrat o 
bună perioadă de timp la regulamentul și stra-
tegia prin care ne propunem să revitalizăm viața 
socio-culturală în acel perimetru. Vrem să adu-
cem acolo cafenele și restaurante în aproxima-
tiv 50% din spații, iar celelalte să fie destinate 
activităților culturale. De exemplu, fostul 
Zambara va fi centru multifuncțional cultural, 
spațiul fiind unul generos, de peste 330 mp. Am 
alocat o sumă importantă pentru reparații în 
acest an. Vrem să-l aducem la un nivel care să 
ne onoreze ca oraș, județ, în 2023. După ce tre-
cem prin programul de Capitală Culturală, vom 
intra cu investiții majore, care să ne permită 
diversificarea tipului de evenimente pe care le 
putem desfășura. De exemplu, vom putea des-
chide ca spațiu pietonal terasa înierbată de pe 
Bastion. Acolo vom avea nevoie de balustrade, 
alei pavate, toate făcute cu aprobarea 
Ministerului Culturii, respectând, dincolo de 
prevederile legale, și bunul-gust. Le facem după 
2023, întrucât astfel de lucrări au nevoie de 
mult timp pentru proiectare, avizare și licitare”, 
a adăugat Alexandru Proteasa.

Spațiile aferente sunt compatibile și pot asi-
gura funcțiuni pentru desfășurarea de eveni-
mente culturale, sociale, expoziționale, servicii 
și alimentație publică. Bastionul Theresia poate 
găzdui evenimente (cu echipările aferente pro-
vizorii) ca: festivaluri în aer liber, evenimente de 
promovare de produse expoziționale (arte, 
modă, flori, cărți, produse culinare, etc.). Se va 
avea în vedere ca activitățile și evenimentele să 
se desfășoare în intervale de timp care să nu 
deranjeze vecinătățile și care să nu depășească 
nivelul de zgomot maxim admis pentru zonă, 
permis de lege.

Programarea activităților și a evenimentelor 
se va realiza într-o platformă digitală gestionată 
de aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Timiș. În plus, sunt interzise activită-
țile de jocuri de noroc și pariuri în oricare din 
spațiile situate în Bastion și nu este permisă 
prepararea în aer liber a tuturor sortimentelor 
culinare (mici, grătar, frigărui, etc). Sunt admise 
evenimente culturale și sportive (sporturi 
ușoare, de relaxare, de genul yoga, pilates, tai 
chi) pe terasa înierbată de pe Corpul A, în baza 
unui contract de închiriere ocazională. 
Specificul evenimentelor va corespunde carac-
terului general al monumentului și vor avea ca 
scop promovarea culturii, a artei și a unui stil de 
viață sănătos și în armonie cu mediul înconjură-
tor. De asemenea, se prevede că programul de 
funcționare în spațiile exterioare (terase) va fi 
de până la ora 24:00.

Bastionul prinde viață, prin evenimente cul-
turale, prin turism, prin regândirea funcționali-

Avem un județ 
care respiră cultură. 
Lumea e interesată de 
astfel de proiecte, iar 
Consiliul Județean 
Timiș încurajează ini-
țiative care promo-
vează actul cultural. 
În acest sens, institu-
ția a alocat aproape 

4.5 milioane lei în acest an pentru programul Tim 
Cultura, interesul fiind destul de ridicat. Astfel, 232 
de proiecte au trecut de filtrul comisiei de selecție 
și evaluare a programului Tim Cultura pentru a 
primi finanțare nerambursabilă de la Consiliul 
Județean în 2021. Acestea au fost selectate dintr-un 
număr total de 310 proiecte depuse.

Comisia de selecție și evaluare a verificat dacă 
au fost respectate prevederile legale privind regi-
mul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activități nonprofit de interes gene-
ral, precum și prevederile Ghidului de eligibilitate 
aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean.

Evaluarea s-a făcut pe baze competitive, concu-
rențiale, având în vedere îndeplinirea următoarelor 
condiții:

- gradul de oportunitate al proiectului privind 
dezvoltarea unei vieți cultural - educative diversifi-
cate la nivelul județului Timiș;

- calitatea artistică și originalitatea proiectului;
- capacitatea financiară și operațională - solici-

tantul are experiență în management de proiect și 
capacitate de implementare;

- metodologie - cât de coerent este proiectul, 
planificarea activităților este clară și realizabilă;

- gradul de impact al proiectului;
- proiect derulat în mediul rural;
- gradul de cofinanțare al proiectului;
- continuitatea acțiunii - câte ediții anterioare 

are proiectul.
În situația în care un solicitant nu a efectuat cel 

puțin una dintre acțiunile pentru care a solicitat 

finanțare, se va exclude de la finanțare în cursul 
anului următor. Pentru a fi selectată în vederea 
finanțării, o propunere a trebuit să întrunească un 
punctaj total de minim 60 de puncte. Au fost finan-
țate ofertele culturale care întrunesc punctajul 
minim, alocarea sumelor făcându-se în limita buge-
tului disponibil la momentul aprobării.

Suma alocată pentru Programul „Tim Cultura” 
este de 4.240 mii lei și 200 mii lei fondul pentru 
tineret, rezultând un total de 4.440 mii lei. Lista cu 
proiectele depuse și punctajele obținute poate fi 
consultată pe pagina www.timcultura.cjtimis.ro.

Aerodromul Cioca, gazdă pentru numeroase 
evenimente finanțate prin Tim Cultura

Strategia Consiliului Județean Timiș de a valori-
fica Aerodromul Cioca pe mai multe axe de activi-
tate dă roade. Numai în acest an, aerodromul găz-
duiește  patru evenimente culturale. Mai exact, este 
vorba de cea de-a III-a ediție a Flight Festival, pre-
cum și de alte trei festivaluri, dedicate tinerilor și 
copiilor sau iubitorilor de muzică electronică, 
„Timeless” - aflat la prima ediție, „VEST FEST” și 
„Magnetic”.

Toate cele patru acțiuni beneficiază de finan-
țare și din partea Consiliului Județean Timiș, prin 
intermediul programului Tim Cultura 2021, cu un 
total de 470.000 de lei. Cea mai mare sumă, 
240.000, a mers către Flight Festival.

„Timișoara are nevoie de un spațiu generos 
pentru evenimente de mare anvergură. Astfel, am 
considerat necesară utilizarea Aerodromului Cioca 
și dincolo de activitățile de zbor. Creștem în acest 
fel oferta culturală și de divertisment a județului, 
prin susținerea unor proiecte mari, de tradiție sau 
cu mare potențial. Interesul crescut, cu cele patru 
acțiuni la aerodrom în acest an, ne îndeamnă să ne 
concentrăm eforturile și pe această axă, de facili-
tare a diverselor evenimente”, spune președintele 
CJ, Alin Nica.

Cafenele, restaurante și activități culturale la Bastionul Theresia

CJ timiș a aloCat sume importante
au loc schimbări spectaculoase la Bastionul theresia, pe care Consiliul Județean timiș își dorește să îl 

pună cât mai mult în valoare. acest monument de importanță majoră pentru județ și municipiul timișoara 
oferă un cadru potrivit derulării de activități și evenimente culturale atât în prezent, cât și în perspectiva 
programului Capitală europeană a Culturii, după cum susține vicepreședintele CJ alexandru proteasa: 
„Am reușit, prin consultarea cu potențialii beneficiari, să realizăm un regulament prin care organizăm activi-
tatea în cadrul Bastionului Theresia.” 

tății spațiilor și prin amenajarea lor la standarde 
actuale, subliniază Alexandru Proteasa: „Am 
semnat deja două contracte de închiriere pen-
tru spațiile scoase la licitație la Bastion, cu 
încredere că în următoarele luni acestea se vor 
transforma într-un restaurant unic cu specific 
multicultural, respectiv într-un caffe gelato care 
va aduce în atenția publicului cele mai deli-
cioase sortimente de înghețată artizanală. 
Revitalizarea Bastionului este unul dintre pro-
iectele de suflet pe care le gestionez în calitate 
de vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, 
cu convingerea că în următorii ani vom reuși să 
valorificăm întreg potențialul zonei. Cunosc 
neajunsurile de administrare care au ținut 

antreprenorii departe de spațiile scoase la lici-
tație și știu că ele pot fi remediate, mai ales că 
noua conducere a județului are o viziune coe-
rentă de deschidere către comunitate și către 
publicul larg.”



Nr. 29 3Septembrie 2021 CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ www.cjtimis.ro

www.facebook.com/cjtimis

se pregătește modernizarea dJ 691, 
între autostradă și limita cu județul arad

O nouă investiție importantă pentru timi-
șoreni și mii de timișeni a fost demarată de 
Consiliul Județean. Vorbim despre moderni-
zarea DJ 691, între nodul A1 din Giarmata și 
limita cu Aradul, cale de acces importantă 
pentru timișenii care vor să ajungă, de exem-
plu, în Lipova.

Într-o primă fază, a fost emis certificatul 
de urbanism, iar acum se lucrează la întocmi-
rea documentației prealabile execuției pro-
priu-zise. 

„Este un drum de legătură cu județul Arad 
important pentru mulți timișoreni. În plus, 
leagă patru comune mari, Giarmata, Pișchia, 

Una dintre cele mai 
intens circulate intersecții 
din Dudeștii Noi, între DJ 
692A și DC 46, va fi reame-
najată de Consiliul Jude-
țean Timiș, prin crearea 
unei girații, în vederea 
creșterii mobilității, sigu-
ranței și confortului pentru 
participanții la trafic. De 
asemenea, soluția tehnică, 
de girație, va fi implemen-
tată și în cazul intersecției 
DJ 591C cu DN 59A din 
Săcălaz.

Lucrările sunt efectu-
ate în contextul în care CJ 
Timiș are în curs de asfal-
tare o nouă porțiune a 
minicenturii Timișoarei, 
formată din drumuri jude-
țene,  legătură între 
Săcălaz și Dudeștii Noi, 
instituția preluând în acest 
sens un drum comunal 
care era la nivel de pământ 
înainte de modernizare. 
Reamenajarea intersecții-
lor este necesară pentru 
maximizarea efectelor 
pozitive ale noii legături 
rutiere între cele două 
comune.

Consiliul Județean a 
aprobat indicatorii tehni-
co-economici aferenți noi-
lor girații rezultați din studi-
ile de fezabilitate, urmând 

ca în perioada imediat 
următoare să se achizițio-
neze serviciile de proiec-
tare și execuție.

„Am considerat că este 
absolut normal ca odată 
cu noua legătură dintre 
Săcălaz și Dudeștii Noi să 
refacem și cele două inter-
secții intens circulate, pen-
tru creșterea capacității lor 
și asigurarea unui grad 
sporit de siguranță. Creăm 
astfel legături viabile pen-

tru locuitorii comunelor 
periurbane, dar și între 
drumuri naționale impor-
tante. Vom continua să 
acordăm o atenție sporită 
drumurilor județene, fie că 
vorbim de rețeaua din 
jurul Timișoarei sau de 
zone ale județului mai 
îndepărtate, a căror dez-
voltare depinde de conexi-
unile cu centrele urbane”, 
spune președintele CJ, 
Alin Nica.

Investiția pentru inter-
secția din Dudeștii Noi 
este estimată la peste 2.68 
milioane lei, iar pentru cea 
de la Săcălaz la aproape 
3.1 milioane lei, sumele 
incluzând TVA.

Piața muncii este într-o dinamică per-
manentă. Se ivesc noi locuri de muncă, apar 
și dispar fel și fel de specializări, lumea 
migrează de la un job la altul, așa că forța 
de muncă trebuie să se adapteze foarte 
repede. Evident, este mai ușor atunci când 

există un sprijin în acest sens, fapt pentru 
care CJ Timiș derulează un proiect strategic 
pe fonduri europene, prin care va crea con-
diții de ultimă generație pentru formarea 
profesională (vocațională), construind un 
centru specializat de învățarea permanentă. 
Inițiativa va contribui, de asemenea, la dez-
voltarea unei piețe comune a muncii trans-
frontaliere, în județele Csongrád-Csanád și 
Timiș, prin diferite activități care au ca scop 
facilitarea procesului de fuzionare a piețelor 
muncii separate de frontieră. De altfel, pro-
iectul, „Inițiativă comună privind ocuparea 
forței de muncă” - JEDI, este finanțat prin 
intermediul programului INTERREG V-A 
România-Ungaria 2014-2020.

Contractul de execuție a centrului a fost 
adjudecat în urma licitației publice cu 
aproape 4.18 milioane lei + TVA. Repre-
zentanții Consiliului Județean au semnat 
predarea amplasamentului, cât și ordinul 
de începere a lucrărilor. Noua construcție va 
fi ridicată în Parcul Industrial și Tehnologic 
Timișoara de pe Calea Torontalului, aflat în 
proprietatea județului. Constructorul are 
termen 13 luni pentru a finaliza noua clă-
dire.

Noutatea proiectului constă în faptul că 
activitățile centrului vor viza nu doar per-
soanele aflate în căutare de locuri de 
muncă, ci și elevii din învățământul secun-

dar și instituțiile de formare a adulților (în 
majoritate vocațională). JEDI va reuni toate 
instituțiile relevante din domeniul ocupării 
forței de muncă și formării în zona trans-
frontalieră, astfel va stabili o rețea instituți-
onală pe două niveluri: prin conectarea 
instituțiilor de ocupare a forței de muncă și 
formare cu angajatorii din regiune, pentru a 
oferi forță de muncă (cu abilitățile dorite) 
pe baza nevoilor stabilite în urma sondaje-
lor de opinie.

„Investim în viitor, în pregătirea timișeni-
lor. Le oferim oportunitatea de a participa 
pe deplin la viața economică, socială și 
civică și de a-și exploata potențialul perso-
nal, pe lângă competențele profesionale, un 
aspect important pe o piață a muncii atât 
de competitivă precum a noastră. Centrul îi 
va ajuta pe timișeni să-și găsească mai 
rapid un loc de muncă sau să se reprofileze, 
prin dezvoltarea și diversificarea competen-
țelor sociale și a abilităților de viață”, spune 
administratorul județului, Marian Constan-
tin Vasile.

Centrul va acoperi nevoi sociale pe par-
tea vocațională și de consiliere în carieră, 
precum prezentarea la interviu, testarea 
intereselor și aptitudinilor personale cu 
referire la carieră, facilitarea participării la 
târgurile pentru carieră/locuri de muncă, 
accesare fonduri europene, facilitarea unor 
întâlniri cu antreprenori locali, persoane 
care lucrează în companii (resurse umane). 
Valoarea totală a proiectului, în care județul 
Timiș are calitatea de beneficiar, se ridică la 
peste 6.5 milioane euro, lider fiind Centrul 
de formare profesională Szeged, Ungaria.

minicentura timișoarei câștigă 
două sensuri giratorii

Crește fluența și siguranța traficului

Sprijin pentru timișeni în găsirea unui loc de muncă

Consiliul Județean a dat în luCru un Centru 
Comunitar de învățare permanentă

Fibișul și Mașlocul, de Timișoara și Lipova. Am 
primit certificatul de urbanism, iar acum 
lucrăm în ritm alert la documentația tehni-
co-economică necesară. De altfel, am alocat 
pe bugetul din acest an suma de 970.000 lei 
pentru documentații, proiect tehnic și expro-
prieri”, spune președintele CJ Timiș, Alin Nica.

Drumul județean 691 este vizat și de o altă 
investiție importantă a Consiliul Județean, 
aflată deja în execuție. Este vorba despre lăr-
girea șoselei la patru benzi, de la ieșirea din 
Timișoara, pe raza comunei Dumbrăvița, până 
la nodul cu A1, în Giarmata.
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Capitalele europene ale culturii au 
nevoie de o mai mare vizibilitate

Propunerea președintelui CJ
Capitalele culturale au nevoie de o mai mare 

promovare la nivel european. Strategia de mar-
keting local trebuie completată cu una comuni-
tară, în condițiile în care nu toate administrațiile 
au capacitatea de a-și face mesajele auzite dincolo 
de propriile granițe. Măsura ar fi un sprijin real 
pentru a pune în centrul atenției internaționale 
orașelor selectate, inclusiv Timișoara. Pre-

ședintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a 
lansat această propunere în cadrul dezbaterii pri-
vind promovarea valorilor europene prin cultură și 
educație, acțiune organizată de Comitetului 
European al Regiunilor, subliniind importanța 
mediatizării diverselor evenimente specifice de 
impact printr-un efort concertat la nivelul UE.

Capitalele europene ale culturii sunt menite a 

arăta valorile pe care Uniunea le susține: demo-
crația, implicarea civică, drepturile omului, diver-
sitatea, identitatea și apartenența europeană. 
Toate acestea ar putea fi mult mai vizibile, dacă 
promovarea programului cultural ar beneficia de 
un mix de marketing gândit și implementat la 
nivel UE.

Aproape că nu e zi ca viața a zeci 
de timișeni să nu depindă de sângele 
donat de semenii lor, fie că vorbim de 
intervenții programate sau de urgență. 
Este un act voluntar, altruist, indispen-
sabil pentru funcționarea comunității 
noastre. De altruism au dat dovadă și 
33 de angajați ai Consiliului Județean 
Timiș, care s-au alăturat unei campanii 
instituționale de donare de sânge. În 
sprijinul acestora au venit reprezen-
tanții Centrului Regional de Transfuzie 
Sanguină din Timișoara, care s-au 
deplasat astăzi la sediul instituției.

Printre participanți s-a numărat și 
președintele CJ, Alin Nica, acesta subli-
niind importanța conștientizării nevoii 
în rândul comunității. „Dincolo de 
efectele pozitive imediate, de salvare a 
unor vieți, ne dorim să transmitem și 
un mesaj de conștientizare a unei 
nevoi constante și permanente de 
sânge. Viața a foarte mulți timișeni 
depinde de acest act altruist. A da 
<<viață>> poate fi unul dintre cele mai 
frumoase lucruri pe care le poți face”, a 
declarat Nica.

Cosmin Ungureanu de la Achiziții 
publice spune că a donat pentru că îi 
pasă de cei de lângă el: „Mă simt onorat 

și bucuros să pot ajuta pe cineva, să pot 
oferi o șansă crescută la viață. Mă pun și 
în situația dacă aș avea eu sau cei dragi 
mie nevoie de sânge. Cu siguranță că ar 
fi oameni care ar ajuta. Nu trebuie să 
fim supereroi pentru a veni în ajutorul 
cuiva, printr-un simplu gest de donare 
de sânge, oricine poate salva vieți.”

„Am ales să donez fiindcă știu cât 
de important este pentru comunitate. 
Sunt bucuroasă să pot contribui măcar 
cu puțin la binele semenilor noștri. 
Donez ori de câte ori există astfel de 
campanii în instituția noastră sau în 
comuna în care locuiesc”, ne-a mărtu-
risit și Bianca Belu, șef al Serviciului de 
gestionare a patrimoniului.

Campania de donare se dorește a 
deveni o acțiune periodică.

30 de angajați ai Consiliului Județean 
au donat „viață” 

pentru semenii aflați în dificultate

Timișul are potenți-
alul să devină un punct 
economic și cultural 
central al Coreei de Sud 
în România și în regi-
une. Crearea de noi 
relații cu statul coreean 
a fost și tema întâlnirii 
președintelui CJ, Alin 
Nica, cu ambasadorul 
Republicii Coreea în 
România, E.S. dl KIM 
Yong Ho, însoțit fiind de 
consulul onorific al 
Republicii în Timișoara, 

dl Ioan Coriolan Gâr-
boni. De altfel, consula-
tul onorific din munici-
piul nostru este singura 
reprezentanță diploma-
tică a Coreei în țara 
noastră, cu excepția 
Ambasadei.

Președintele CJ i-a 
prezentat Excelenței 
Sale posibilitățile și 
interesele de colabo-
rare ale județului, de 
la consolidarea pre-
zenței economice în 

Timiș a firmelor cu capi-
tal coreean, la organiza-
rea unor acțiuni cultu-
rale comune în 2023. O 
altă axă de colaborare 
poate fi și promovarea 
taekwondo în județul 
nostru, artă marțială 
coreeană ce beneficiază 
de un interes tot mai 
mare în rândul tinerilor 
timișeni.

În prezent, aproxi-
mativ 250 de firme cu 
capital coreean acti-
vează pe piața româ-
nească. Trebuie menți-
onat faptul că potenția-
lul economic este 
enorm, având în vedere 
că economia coreeană 
se poziționează pe locul 
10 la nivel mondial.

timișul, punct economic și cultural 
central al Coreei de sud în țara noastră?

Președintele CJ Timiș, Alin 
Nica, a primit vizita directorului 
muzical al Orchestrei Naționale a 
Franței, Cristian Măcelaru, un 
bun prilej de a discuta despre 
proiecte inedite pentru timișeni. 
„În cadrul unui prânz informal, 
am discutat despre evenimentele 
culturale majore ale județului 
nostru și despre cum domnia sa 

poate sprijini promovarea Capitalei Europene a Culturii 2023. Cristian 
Măcelaru este o poveste de succes a culturii românești și îl consider un 
veritabil ambasador cultural al Timișului. 

Îmi doresc să colaborăm îndeaproape pentru a valorifica imensa sa 
experiență în cadrul unor acțiuni care vor consolida poziția Timișoarei pe 
harta culturii europene”, a declarat Alin Nica.

Cultura, prioritate 
pentru Consiliului Județean timiș

Act de mare suflet în comunitatea 
noastră. Doi timișeni au donat 
Consiliului Județean un imobil, 
împreună terenul aferent, în valoare 
de 572.000 lei, echivalentul a 116.000 
euro. Dorința acestora, transcrisă în 
contract, este ca imobilul să fie atri-
buit spre administrare Direcției 
Generale de Asistență Socială și pro-
tecția Copilului Timiș și să fie folosit 
în permanență pentru desfășurarea 
de activități de protecție, găzduire a 
mamelor cu copii minori, îngrijirea și 
consilierea acestor victime ale vio-
lențelor în familie, cât și pentru ser-
vicii sociale constând în creștere-în-
grijire-educare copii, fără posibilita-
tea schimbării destinației imobilului.

Vorbim de un teren intravilan de 
2878 mp, cât și de o casă cu o supra-
față construită desfășurată de 144 
mp.

„Apreciem enorm gestul celor doi 
timișeni, care au ales să aducă o 
contribuție considerabilă comunită-
ții. Imobilul va fi folosit întocmai cu 

cerințele acestora, servind unor 
importante nevoi, de protejare a 
mamelor victime ale violenței în 
familie, cât și de îngrijire și educare a 
copiilor. Este o misiune grea, de care 
se ocupă colegii noștri de la DGASPC, 
munca acestora, cât și viața victime-
lor primind astfel un sprijin impor-
tant”, a spus Alexandru Proteasa, 
vicepreședinte al CJ Timiș, acesta 
implicându-se activ în facilitarea 
donației.

Trebuie menționat că donatorii 
au dorit să rămână anonimi.

donație de aproape 
600.000 lei pentru mamele 

victime ale violenței în familie

Timișenii strâng rândurile  
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Sănătatea este o prioritate pentru 
Consiliul Județean Timiș, lucru dovedit 
și prin cea mai recentă alocare de fon-
duri, care va contribui la creșterea cali-
tății actului medical. În plus, timișenii 
nu vor mai trebui să se deplaseze la 
Timișoara pentru anumite investigații, 
din moment ce acestea se vor putea 
efectua și în localități mai apropiate de 
domiciliul lor.

Vorbim de aparatură nouă pentru 
spitalele din județ, cu bani nerambursa-
bili de la Consiliul Județean Timiș. 
Concret, șase unități sanitare, orășe-
nești și municipale, vor primi în total 
317.000 euro pentru achiziția de echi-
pamente medicale noi. Ne referim aici 
de spitale din Jimbolia, Lugoj, Făget, 
Sânnicolau Mare, Timișoara și Deta.

Acestea au solicitat finanțare pentru 
diverse obiective: achiziționarea unui 
ecograf obstetrică-ginecologie, a unei 
instalații de radiologie mobilă full digi-
tală (pentru neonatologie), sau a unei 
mese electrice de operație. De aseme-
nea, unitățile sanitare au propus cum-

părarea unor citoscoape flexibile, elec-
trocardiografe, defibrilatoare sau elec-
trocautere.

Sumele alocate în cadrul schemei 
de minimis sunt după cum urmează:

- Spitalul Orășenesc „Dr. Karl Diel” 
Jimbolia” - 233.000 lei

- Spitalul Municipal „Dr. Teodor 
Andrei” Lugoj - 275.000 lei

- Spitalul Orășenesc Făget - 233.906 lei
- Spitalul Orășenesc Sânnicolau 

Mare - 327.045 lei
- Spitalul Clinic Municipal de 

Urgență Timișoara - 275.055 lei
- Spitalul Orășenesc Deta - 198.940 

lei
„Venim și în acest an în sprijinul spi-

talelor din județ, având în vedere că 
achiziția de aparatură medicală nouă 
este o povară financiară greu de dus de 
autoritățile locale. Calitatea actului 
medical va crește, iar timișenii nu vor 
trebui să se deplaseze pentru orice 
investigație la Timișoara. Toată lumea 
are de câștigat. Serviciile medicale de 
calitate sunt esențiale pentru orice 

comunitate. Mai sunt multe de făcut în 
această direcție, dar suntem pe drumul 
cel bun. Dacă luăm în calcul toate 
investițiile derulate de Consiliul 
Județean în prezent, vom avea parte de 
un salt calitativ major în sectorul servi-
ciilor medicale în doar câțiva ani”, 
spune președintele CJ, Alin Nica.

Derularea schemei de minimis a 
început în anul 2019, când a fost acor-
dat un sprijin de 1.428.412 lei. În 2020 
s-au acordat finanțări în valoare de 
2.804.261 lei, urmând ca în acest an să 
se acorde pentru toate cele șase spitale 
publice locale suma de 1.542.946 lei, 
peste 317.000 euro.

Trebuie menționat că suma totală a 
ajutoarelor de minimis acordate pe par-
cursul unei perioade de trei ani fiscali, 
inclusiv cel în curs, fie din surse ale sta-
tului sau ale autorităților locale, fie din 
surse comunitare, nu poate depăși pra-
gul de 200.000 euro pentru fiecare soli-
citant.

Spitalele publice vor înainta 
Consiliului Județean Timiș documente 

justificative, conform Ghidului aprobat, 
pentru cheltuielile efectuate din sumele 
alocate, iar decontarea se va realiza pe 
bază de acte doveditoare. Termenul 
limită de decont este 30.11.2021. În 
situația în care se constată că banii nu 
au fost utilizați conform scopului pen-
tru care au fost acordați sau/și conform 
prevederile legale, aceștia vor fi recupe-
rați de către finanțator.

Schema de minimis este singura 
modalitate legală prin care Consiliul 
Județean poate finanța unitățile sani-
tare municipale și orășenești, în grija 
directă a acestuia aflându-se doar 
Spitalul Județean din Timișoara.

SănăTATeA, mereu o prioriTATe

1,5 milioane lei de la Consiliul Județean timiș 
pentru spitalele orășenești și municipale

Șantierul pentru noua maternitate și cel pen-
tru extinderea UPU Spitalul Județean Timișoara 
au fost verificate pe teren de administratorul 
județului, Marian Constantin Vasile.

Cele două proiecte, care contribuie la consoli-
darea Timișoarei ca hub medical, se află în aten-
ția Consiliului Județean Timiș și sunt monitori-
zate periodic pentru a preveni încetinirea sau 
întreruperea lucrărilor.

Șantierul de la UPU s-a aflat într-o ușoară 
întârziere cauzată de descoperirea unei conducte 
secundare de oxigen și a alteia de canalizare 
chiar în perimetrul de construire, deși niciuna nu 
figura în planurile de proiectare pe baza cărora a 
demarat șantierul. Din fericire, în urma unei bune 
colaborări între toate părțile implicate, am reușit 
să mutăm conducta de oxigen în condiții de sigu-
ranță și am deviat canalizarea, iar constructorul 
spune că recuperează întârzierea datorată situa-
ției neprevăzute.

Pe șantierul de la noua maternitate, construc-
torul  se pregătește să pună primul strat de beton, 
dacă vremea permite, iar până la începerea sezo-
nului rece va fi finalizat subsolul clădirii. Ne dorim 
ca lucrările să fie continuate și în iarnă, mai ales 
că subsolul are un grad mare de complexitate și 
este proiectat pentru fluxuri medicale, nu pentru 

șantierul pentru noua maternitate demarează în forță

progrese vizibile și în ceea ce privește 
extinderea unității de primiri urgențe

Transgaz a început demersurile de construire a 
unei noi conducte de gaz în județul Timiș, Timișoara 
– Giroc – Deta – Denta - Moravița, inițiativă care 
garantează extinderea rețelei în mai multe localități 
de pe traseu. CJ Timiș a eliberat deja certificatul de 
urbanism și susține în totalitate demersul, proiectul 
luând naștere în urma discuțiilor, întâlnirilor și con-
sultărilor facilitate în ultimele luni de către Consiliul 
Județean Timiș. Un sprijin considerabil a venit din 
partea Secretariatului General al Guvernului, prin 
secretarul general adjunct al Guvernului, Bogdan 
Ghelbere, care a căutat soluții pentru continuarea fur-
nizării gazelor naturale în zona Deta, acolo unde 
aceasta a fost oprită de mai multe ori în ultimii ani. 
Astfel, noua conductă este un demers prin care se va 
rezolva definitiv problema alimentării cu gaze din 
zona Deta, serviciu de care vor beneficia peste 40.000 
de timișeni.

„Asumarea de către conducerea Transgaz a con-
strucției unei noi conducte în Timiș este o decizie 
istorică pentru care, în numele județului, le mulțu-
mesc. Prin noul proiect de infrastructură energetică, 
vorbim despre gaz livrat la cu totul alte standarde 
decât au fost cetățenii obișnuiți, vor fi eliminate pier-
derile, presiunea scăzută, dar mai ales riscul unor 
întreruperi care au afectat timișenii din sudul județu-
lui”, a spus președintele CJ Timiș, Alin Nica. 

Conducta de 52,7 km care va traversa teritoriul 
localităților Giroc, Pădureni, Jebel, Voiteg, Deta, 
Denta și Moravița va fi realizată în aproximativ doi ani 
jumătate.

s-a făcut primul pas pentru 
soluționarea definitivă a 

problemei gazului în zona deta
Consiliul Județean Timiș a eliberat certificatul de urbanism 

pentru noua conductă de gaz Timișoara - moravița

evoluția lucrărilor supravegheată atent
Șantierul noii maternități se desfășoară sub 

coordonarea simultană a constructorului, proiec-
tantului și a dirigintelui de șantier - reprezentant 
al CJ Timiș. Au fost prevăzuți 120 mp pentru biro-
uri și chiar o sală de ședințe, în containere, pen-
tru buna desfășurare a lucrărilor și pentru facili-
tarea sincronizării între părțile implicate.

camere tehnice. Întrebat despre dotările medicale 
existente în plan, Marian Vasile, administratorul 
județului, a răspuns: „chiar dacă autorizația de 
funcționare va fi pe 2023, echipamentele în valoare 
de 3 milioane de euro achiziționate de Spital cu 
sprijinul Consiliului Județean vor intra pe bugetul 
anului viitor, deoarece vrem să lansăm achiziția 
din timp, să evităm posibile blocaje de livrare, așa 
cum am văzut că s-a întâmplat în context pande-
mic”.
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1. Hotărârea nr. 175/31.08.2021 
privind constatarea încetării de drept 
a mandatului de consilier județean al 
domnului Ciprian Trocan.

2. Hotărârea nr. 176/31.08.2021 
privind completarea Anexei nr. 4 la 
Hotărârea Consiliului Județean Timiș 
nr. 206/28.10.2016 privind aprobarea 
dării în administrare a unor bunuri 
imobile aflate în domeniul public al 
Județului Timiș către unele instituții 
publice de interes județean.

3.  Hotărârea nr. 177/31.08.2021 
privind aprobarea neexercitării drep-
tului de preemțiune din partea 
Județului Timiș, asupra intenției de 
înstrăinare a unor imobile cu altă 
destinație decât cea de locuință, care 
intră sub incidența Legii nr. 422/2001.

4. Hotărârea nr. 178/31.08.2021 
privind aprobarea finanțării unor 
structuri sportive în anul 2021.

5. Hotărârea nr. 179/31.08.2021 
privind aprobarea modificării Hotărârii 
Consiliului Județean Timiș nr. 89/2021 
pentru aprobarea regulamentului pri-
vind bugetarea participativă la nivelul 
Consiliului Județean Timiș.

6. Hotărârea nr. 180/31.08.2021 
privind aprobarea bugetului 
Fondului de Întreținere, Înlocuire și 
Dezvoltare pentru proiectele de dez-
voltare a infrastructurii serviciilor 
publice care beneficiază de asistență 
financiară nerambursabilă din partea 

Uniunii Europene, pe anul 2021.
7. Hotărârea nr. 181/31.08.2021 

privind aprobarea Strategiei de efici-
ență energetică a Județului Timiș – 
2021-2027 realizată în cadrul proiectu-
lui „Implementarea cadrului instituți-
onal de dezvoltare strategică la nive-
lul Județului Timiș”, cod SMIS 135760.

8. Hotărârea  nr. 182/31.08.2021 
privind aprobarea devizului actuali-
zat la faza de Proiect Tehnic revizuit 
pentru investiția: ,,Reabilitarea, con-
solidarea, modernizarea și accesibili-
zarea spațiilor educaționale din 
cadrul Liceului Teoretic Special IRIS”, 
Cod SMIS 116274.

9. Hotărârea nr. 183/31.08.2021 
privind aprobarea Statutului 
Județului Timiș.

10. Hotărârea nr. 184/31.08.2021 
privind aprobarea componenței 
nominale a Comisiei pentru Protecția 
Copilului Timiș.

11. Hotărârea nr. 185/31.08.2021 
pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Timiș nr. 
144/2015 privind constituirea comi-
siei de preluare a arhivei de la socie-
tatea IPROTIM S.A. Timișoara.

12. Hotărârea nr. 186/31.08.2021 
privind constituirea Comisiei mixte 
pentru stabilirea modului de admi-
nistrare a obiectivului de investiții 
„Centru de colectare legume - fructe 
în județul Timiș - Proiect pilot pe 

amplasamentul  din comuna 
Tomnatic, jud. Timiș”.

13. Hotărârea nr. 187/31.08.2021 
privind aprobarea Actului adițional 
nr. 1 la Înțelegerea de cooperare nr. 
8475/10.05.2018 între Județul Timiș 
- România și Raionul Nisporeni - 
Republica Moldova.

14. Hotărârea nr. 188/31.08.2021 
privind aprobarea participării 
Județului Timiș prin Consiliul 
Județean Timiș în calitate de parte-
ner în proiectul EU-BELONG: O abor-
dare interculturală a integrării 
migranților în regiunile europene în 
vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului pentru azil, migrație și 
integrare 2014-2020.

15. Hotărârea nr. 189/31.08.2021 
privind aprobarea structurii organi-
zatorice a Muzeului Național al 
Banatului.

16. Hotărârea nr. 190/31.08.2021 
privind aprobarea ,,Planului de men-
ținere a calității aerului în județul 
Timiș”.

17. Hotărârea nr. 191/31.08.2021 
privind aprobarea Planului Județean de 
Gestionare a Deșeurilor în Județul Timiș.

18. Hotărârea nr. 192/31.08.2021 
privind conferirea titlului de 
„Cetățean de Onoare al Județului 
Timiș” domnului dr. Constantin Lupu.

19. Hotărârea nr. 193/31.08.2021 
privind constituirea comisiei mixte de 

analiză a ofertelor de vânzare a unor 
imobile de pe raza județului Timiș.

20. Hotărârea nr. 194/31.08.2021 
privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Timiș nr. 
111/28.04.2021 privind aprobarea 
asocierii Județului Timiș cu Orașul 
Jimbolia și Comuna Comloșu Mare în 
vederea cofinanțării căminelor pen-
tru persoane vârstnice.

21. Hotărârea nr. 195/31.08.2021 
privind constituirea Comisiei mixte 
pentru analizarea condițiilor aderării 
Județului Timiș la Asociația 
„Societatea Metropolitană de 
Transport Timișoara”.

22. Hotărârea nr. 196/31.08.2021 
privind solicitarea acordării dreptului 
de utilizare a unei suprafețe de 5.000 
mp de teren din domeniul public al 
statului situat în albia minoră a 
Canalului Bega, identificat în CF 
406003-C1 Uivar, cu o lungime de 250 
de metri pe cursul râului Bega, de 
către Consiliului Județean Timiș și 
încheierea unui protocol cu 
Administrația Bazinală de Apă Banat.

23. Hotărârea nr. 197/31.08.2021 
privind aprobarea modificării 
Hotărârii Consiliului Județean Timiș 
nr. 145/27.06.2019 cu privire la apro-
barea promovării  proiectului 
„Înființare Casă de tip Familial și 
Centru de Zi de Recuperare pentru 
Copii cu Dizabilități Timișoara”.

Hotărârile Consiliului Județean timiș din august 2021

Conducerea CJ timiș 
• Alin Adrian Nica – președintele Consiliului 

Județean Timiș 
• Vicepreședinte: Alexandru Constantin Proteasa 
• Vicepreședinte: Cristian Alin Moș 
• Secretar general al județului Timiș: Ioan Dănuț 

Ardelean 
• Administrator public: Marian Constantin Vasile

instituțiile subordonate
serviCii puBliCe 
direcția generală de asistență socială și 

protecția Copilului timiș
 Piața Regina Maria nr.3, Timișoara, cod poștal 

300004 Județul Timiș România Tel: 0040 256 490281 
0040 256 494030 Fax: 0040 256 407066 

 E-mail dgaspctm@dgaspctm.ro 
 Web: www.dgaspctm.ro

direcția prestări servicii timiș
Piața Regina Maria nr. 3, Timișoara, cod poștal 

300077 Județul Timiș România Tel: 0040 256 494142 
E-mail: dir_prest_tim@yahoo.com 
Web: www.dpstimis.ro

direcția de evidență a persoanelor timiș
 Str. Franz Liszt nr. 3, Timișoara, cod poștal 

300081 Județul Timiș România Tel: 0040 356 455455 
E-mail: dept@cjtimis.ro 
Web: www.deptimis.ro

Cultură 

Biblioteca Judeţeană timiş ,,sorin titel”
Piaţa Libertăţii nr. 3, Timişoara cod poştal 300077, 

Judeţul Timiş, România Tel. 0040 256 430746 

Info CJ Timiș

Publicaţie realizată de Direcția de strategii, 
diplomație, comunicare și cultură a Consiliului 

Judeţean Timiş - Compartimentul de 
comunicare

S.C. TIPOGRAFIA PROD COM S.R.L.
Târgu-Jiu, Gorj, str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, nr.20

Tel. 0253-212.991, Fax 0253-218.343
E-mail: tipografia.prodcom@gmail.com

Pre-press & print:

issn: 1842-323X

E-mail:contact@bjt.ro 
Web: http://www.bjt.ro 

Centrul de Cultură şi artă al Judeţului timiş
Str. E. Ungureanu nr.1, Timişoara, cod poştal 

300079, Judeţul Timiş, România Tel.: 0040 256 
435158 

E-mail: ccajt@ccajt.ro 
Web: www.ccajt.ro

muzeul naţional al Banatului 
Piaţa Huniade nr.1, Timişoara, cod poştal 300002 

Judeţul Timiş, România Tel.:0040 256 491339 
E-mail: muzeul.banatului@yahoo.com 
Web: www.muzeulnationalalbanatului.ro

muzeul național de artă timişoara
Piaţa Unirii nr.1, Timişoara, cod poştal 300085, 

Judeţul Timiş, România Tel.:0040 256 491592 
E-mail: muzeuldeartatimisoara@gmail.com 
Web: www.muzeuldeartatm.ro  

muzeul satului Bănăţean timişoara 
Aleea Avram Imbroane nr. 31, Timişoara, cod 

poştal 300136, Judeţul Timiş, România Tel.:0040 256 
225588 

E-mail: contact@ muzeulsatuluibanatean.ro
Web: www.muzeulsatuluibanatean.ro

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 

E-mail: office@teatrul-merlin.ro 
Web: www.teatrul-merlin.ro 

Contact: 
Adresă: Bd. Revoluției din 1989 nr.17, Timișoara,

Cod poștal 300034, Județul Timiș, România 

Telefonul cetățeanului: 
0256 406406 /Tel: 0040 0256 406300 

Tel: 0040 0256 406400
 Tel: 0040 0256 406500
E-mail: cjt@cjtimis.ro
Web: www.cjtimis.ro
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Grupul educațional elvețian 
Winsedswiss este interesat a deschide 
în Timiș un centru de practică în dome-
niul ospitalității, sub licența prestigioa-
sei Ecole hôtelière de Lausanne. În 
România, a inițiat deja o școală speci-
fică în Oradea și un centru de practică 
în Predeal, în planurile de extindere 
aflându-se acum Bucureștiul și 
Timișoara.

Vicepreședintele CJ, Alexandru 
Proteasa, directorul Direcției de strate-
gii, diplomație, comunicare și cultură, 
Alexandru Avram, și reprezentanții 
instituțiilor subordonate cu atribuții în 
promovarea și dezvoltarea turismului 
au purtat discuții în această direcție cu 
reprezentanții grupului elvețian.

S-au abordat posibilitățile de cola-
borare în vederea creșterii numărului 
de elevi timișeni pe care școala elveți-
ană îi va instrui. În primul rând, vorbim 
despre identificarea modalităților prin 

care Consiliul Județean poate acorda 
burse de studiu pentru a acoperi cel 
puțin parțial costurile de școlarizare. În 
paralel, reprezentanții grupului educa-
țional spun că se caută soluții patrimo-
niale cu sprijinul altor UAT-uri din 
Timiș, caz în care vor putea reduce cos-
turile școlarizării cu 40%. 

De asemenea, dinspre Consiliul 
Județean a fost lansată propunerea de 
accesare în comun a unor fonduri 
europene prin Programul Operațional 
Capital Uman. 

Axele de colaborare identificate se 
află în acest moment în analiză. 
Deschiderea unei școli în domeniul 
ospitalității, sub licența prestigioasei 
Ecole hôtelière de Lausanne, ar fi un 
câștig substanțial pentru județul nos-
tru, în contextul unei lipse acute a per-
sonalului calificat, cât și al creșterii 
cererii în domeniu ce se preconizează 
pentru anii următori.

școală în timiș sub licența prestigioasei 
ecole hôtelière de lausanne?

Elvețienii, interesați de județul nostru

Administratorul județului Timiș, 
Marian Constantin Vasile, a partici-
pat la o ședință de lucru pentru sta-
bilirea direcțiilor de acțiune în vii-
toarele finanțări transfrontaliere, în 
cadrul  Programului  Interreg 
România-Ungaria. În următorul ciclu 
financiar, în total, pentru finanțarea 
proiectelor transfrontaliere a 8 
județe este disponibilă suma de 140 
de milioane de euro. 

Se vor finanța în cadrul a trei 
axe, domenii precum: protecția 
împotriva dezastrelor, proiecte de 
mediu, promovarea energiei din 
resurse regenerabile, investiții în 
infrastructura medicală, digitaliza-
rea asistenței medicale, îmbunătăți-
rea mediului de lucru în domeniul 
medical, îngrijire familială, dotarea 
cu echipamente a unităților medi-
cale, consolidarea rolului culturii și a 
turismului durabil, sprijinirea ecotu-
rismului, creșterea capacității admi-
nistrative a instituțiilor și autorități-
lor publice, dar și a universităților și 
a ONG-urilor, cooperarea transfron-
talieră între instituțiile administra-
ției publice. 

La întâlnire, alături de adminis-
tratorul județului Timiș, au fost pre-

zenți președinții Consiliilor Județene 
Bihor - Ilie Bolojan, Arad - Iustin 
Cionca și Satu Mare - Pataki Csaba, 
alături de directorul ADR Vest - Sorin 
Maxim, directorul ADR Nord-Vest - 
Marcel Boloș și reprezentanții birou-
lui Breco Oradea.

se lucrează la stabilirea strate-
giei de finanțare care va sta la 
baza ghidului de finanțare

Repre zentanți i  Consi l i i lor 
Județene au stabilit transmiterea 
către Ministerul Dezvoltării a unui set 
de propuneri care să aibă în vedere 
evitarea deficiențelor din ciclul 
actual de finanțare (de exemplu, cre-
area unui mecanism prin care să se 
evite întârzierile în implementare, 
ținând cont că din cauza birocrației 
în anul 2021 nu sunt încă finalizate 
proiecte începute în ciclul anterior 
de finanțare). 

De asemenea, reprezentanții 
Consiliilor Județene au agreat un 
punct de vedere comun privind con-
dițiile stabilirii beneficiarilor proiec-
telor strategice și vor propune 
Ministerului Dezvoltării o metodolo-
gie clară de evaluare, care să țină 
cont de realitățile și nevoile locale.

- Care este specificul comunei 
știuca?

– Nu suntem o comună mare 
pentru a avea o gamă diversă de 
activități, fapt pentru care locuitorii 
din Știuca se axează pe agricultură și 
pe creșterea animalelor. Oamenii 
sunt deprinși cu astfel de ocupații și 
le fac cu pasiune și cu dăruire. Avem 
în componența comunei localitățile 
Știuca, Dragomirești, Oloșag și 
Zgribești. Ca activități economice 
principale, le-aș menționa pe cele 
agricole și comerciale, dar și anu-
mite prestări de servicii în diferite 
domenii. Încercăm să ne descurcăm 
bazându-ne pe potențialul pe care îl 
deținem. 

- Ce proiecte ați implementat 
sau demarat în ultimii ani?

- Sunt multe aspecte care merită 
a fi trecute în revistă, pentru că, fără 
îndoială, au schimbat înfățișarea 
comunei și ne mândrim cu proiectele 
pe care am reușit să le implemen-
tăm. Avem realizări importante în 
domeniul infrastructurii și aici aș 
începe cu introducerea canalizării 
menajere pe o lungime de 10 kilome-
tri în satul Știuca. De asemene, am 
reușit să ducem la bun sfârșit asfal-
tarea străzilor în toate localitățile 
comunei, lucru care a necesitat 
multă implicare, dar care a dat un 
nou aspect satelor noastre, unul 
poate nesperat în vremurile trecute. 
Tot ca realizări notabile pot fi menți-
onate și cele trei terenuri de minifot-
bal cu gazon și nocturnă pe care am 
reușit să le aranjăm în localitățile 
Știuca și Dragomirești, precum și 
două terenuri de minifotbal cu gazon 
natural în satele Oloșag și 
Dragomirești. A fost modernizată și 
baza sportivă din Știuca, pentru că 
am urmărit să oferim tinerilor condi-
ții cât mai bune pentru a face sport 
sau pentru a-și petrece timpul liber. 
Nu puteam neglija nici aspectul edu-
cațional, fapt pentru care am con-
struit un corp de școală pentru cla-
sele I-VII (P+1E) în localitatea Știuca 
și școala cu clasele I-IV în localitatea 
Dragomirești. De asemenea, tot în 

140 de milioane de euro pentru proiectele 
transfrontaliere românia - ungaria

„mizăm pe atragerea investitorilor 
și pe susținerea tinerilor”

interviu cu Vasile Bejera, primarul comunei Știuca
cadrul domeniului școlar, am con-
struit o grădiniță cu program normal 
în localitatea Știuca, cu o capacitate 
suficientă pentru aproximativ 100 de 
copii. Am reușit să realizăm și un nou 
sediu pentru primărie, așa cum este 
firesc pentru timpurile actuale. 
Dintre proiectele implementate, aș 
mai menționa: realizarea de podețe 
și rigole betonate în toate localitățile 
comunei; realizarea și întreținerea 
unor parcuri cu locuri de joacă, de 
asemenea, în toate satele (trei par-
curi în localitatea Știuca și câte unul 
în Dragomirești, Oloșag și Zgribești); 
introducerea iluminatului public cu 
lămpi economice cu led; introduce-
rea rețelei de fibră optică cu acces de 
mare viteză la internet; pietruirea 
drumurilor de exploatare. 

- Ce obiective aveți în perspec-
tivă? 

- În viitorul apropiat ne dorim să 
realizăm un plan urbanistic general, 
precum și un plan urbanistic zonal în 
localitatea Știuca, unde să existe 135 
de locuri pentru case. De asemenea, 
intenționăm să introducem canaliza-
rea menajeră în localitățile 
Dragomirești și Oloșag, să moderni-
zăm rețeaua de alimentare cu apă și 
să construim o stație de tratare a 
apei, proiect aflat în derulare și 
având o valoare de patru milioane 
de euro. Avem și alte obiective pe 
care dorim să le concretizăm, pentru 
că sunt foarte așteptate de toată 
suflarea comunei. Mă refer aici la 
următoarele: realizarea rețelei de 
gaze naturale în toate satele comu-
nei; realizarea de accese asfaltate 
sau betonate la proprietăți și conti-
nuarea betonării rigolelor; amenaja-
rea unor piste de biciclete; construi-
rea unei capele mortuare la cimitirul 
din localitatea Știuca; asfaltarea 
Drumului Comunal DC Zgribești-
Sălbăgel. 

- Care sunt punctele pe care 
mizați în dezvoltarea comunei?

- Sunt câteva lucruri de care sunt 
convins că este mare nevoie pentru a 
avea o comună prosperă, așa cum ne 
dorim cu toții. Punctele-cheie ar fi 
următoarele: atragerea investitori-
lor; susținerea tinerilor, prin oferirea 
cu titlu gratuit a unor terenuri pentru 
construirea de locuințe; asigurarea 
tuturor utilităților, pentru a avea un 
grad ridicat de confort. 

- Ce așteptări aveți de la 
Consiliul Județean timiș? 

- De la Consiliul Județean Timiș 
contăm pe sprijinirea în derularea 
investițiilor, pe asigurarea finanțării 
sau cofinanțării unor proiecte (după 
caz) și pe o colaborare inter-instituți-
onală mai facilă. 
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Consiliul Județean Timiș a lansat 
o licitație publică prin care și-a pro-
pus să găsească o firmă specializată 
în tehnologia informației care să cre-
eze și să implementeze o platformă 
digitală la nivelul instituției. 
Platforma va avea ca scop optimiza-
rea procedurilor administrative din 
cadrul Consiliului, prin transpunerea 
în mediu digital a informațiilor, flu-
xurilor și documentelor utilizate în 
activitatea curentă. Astfel, se va 

autospecială de 
transport 

persoane înalt 
contagioase

Consiliul Județean Timiș se 
pregătește să doteze ISU Timiș cu 
prima autospecială de transport 
persoane înalt contagioase. 
Autospeciala se va putea dezin-
fecta singură cu ajutorul aparaturii 
cu care este dotată și niciun 
microb nu poate pătrunde în inte-
riorul acesteia, dar, mai important, 
nu poate să iasă. Autospeciala este 
multifuncțională și, în timp, poate 
deservi mai multe situații, fiind 
dotată la cele mai înalte stan-
darde. Costurile se ridică la peste 
740.000 de lei, la care se adaugă 
TVA și sunt acoperite printr-un 
proiectul „Cross – border network 
for disaster resilience and emer-
gency situations risks manage-
ment” / „Rețea transfrontalieră 
pentru îmbunătățirea capacității 
de răspuns și a managementului 
riscurilor în situații de urgență”, 
același proiect prin care se con-
struiește și noua maternitate de la 
Spitalul Județean Timișoara.

Muzeul Satului Bănățean a împlinit 50 de ani de activi-
tate în actuala locație a instituției. Totul a început în anul 
1971, mai exact în 21 august, când s-a inau-
gurat expoziția permanentă în aer liber 
într-un spațiu denumit la vremea respectivă 
„Rezervația de arhitectură populară de la 
Pădurea Verde”. Unitatea din acele timpuri a 
fost înființată ca parte a secției de etnografie 
a Muzeului Banatului. La început, expoziția 
permanentă cuprindea două case, o gospo-
dărie completă, cinci  oloinițe, două  mori de 
apă și două pive. Cu trecerea vremii, lucru-
rile au evoluat, așa că în prezent expoziția 
menționată cuprinde 32 de obiective muze-
ale, trei săli de expoziții și peste 13.000 de 
obiecte muzeale.

Semicentenarul a fost marcat printr-o 
serie de evenimente desfășurate pe parcursul a trei zile, în 
actuala locație de la Pădurea Verde. Manifestările au debu-
tat cu vernisarea expoziției de fotografie „Muzeul Satului 

Bănățean la ceas aniversar” și cu o masă rotundă dedicată 
sărbătoririi a 50 de ani de activitate, la care au participat 

personalități marcante ale culturii timișene.  
A urmat un eveniment intrat în tradiția 

muzeului, e vorba de „Festivalul condeieri-
lor plugari”, ajuns la cea de-a XV-a ediție, 
unde se puteau admira și procura diverse 
obiecte manufacturate. Inaugurarea obiec-
tivului muzeal „Rotăria din Bulci”, precum și 
un simpozion de comunicări științifice au 
întregit cea de-a doua zi a manifestărilor 
dedicate celor 50 de ani de existență ai 
muzeului.

Prilej de voie-bună, cântec și joc, Ruga 
Muzeului Satului Bănățean Timișoara, orga-
nizată în colaborare cu Centrul Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Caraș-Severin, a încheiat seria evenimentelor 
care au marcat semicentenarul instituției muzeale timi-
șene. 

Consiliul Județean își propune să devină 
„paperless” în cel mult un an de zile

instituția caută firmă iT pentru o platformă digitală complexă back office pentru portalul instituției, 
permițând interacțiunea cu cetățenii, 
mediul de afaceri, organizații non-gu-
vernamentale, precum și alte institu-
ții publice.

Caietul de sarcini a fost realizat 
de o echipă multidisciplinară a CJ 
Timiș coordonată de administratorul 
public al județului, Marian Constantin 
Vasile. „Eforturile echipei s-au con-
centrat spre a genera o documentație 
de atribuire calitativă, clară și atrac-
tivă pentru ofertanții serioși. 
Așteptăm un număr cât mai mare de 
oferte de la firme, companii care 
doresc să-și testeze puterile în susți-
nerea instituțiilor publice din 
România. Ne dorim un nou start în 
administrația județului, cât și setarea 
unui cadru de lucru ce va servi ca 
exemplu de bune practici pentru 
toate celelalte administrații publice”, 
a subliniat acesta.

semicentenar la muzeul satului Bănățean

Fortificația de mari dimensiuni de 
lângă Orțișoara, datând din Epoca 
Bronzului și reprezentând cel mai mare 
sit arheologic din Europa, se bucură de 
atenția unor reputați specialiști ger-
mani și a Consiliului Județean Timiș.

Încurajarea turismului în Timiș este 
o prioritate, iar viziunea pentru urmă-
torii ani cuprinde valorificarea sitului 
de la Cornești-Iarcuri. Viitor monument 
UNESCO, fortificația descoperită la 
Cornești poate reprezenta un punct 
important de atracție, nu doar pentru 
turiștii interesați de istorie, ci și pentru 
familii dornice să petreacă timp în aer 
liber, înconjurați de magia unui loc de 
pe vremea Troiei.

În cadrul unei întâlniri facilitate de 
Claudiu Ilaș, managerul Muzeului 
Național al Banatului, președintele CJ 
Timiș s-a întâlnit cu prof. dr. Mathias 
Wehmhoff, director al Museum für Vor-

und Frühgeschichte Berlin, cu dr. 
Bernhard Heeb, curator al colecțiilor 
Troia și Cipru ale aceluiași muzeu din 
Germania și cu Andrei Bălărie, șef sec-
ție Arheologie.

S-a discutat despre punctul muzeal 
și baza de cercetare care urmează a fi 
construite la Cornești și despre recon-
strucția unei porți cercetate în anul 
2013, pentru a putea exemplifica cum 
arăta fortificația în urmă cu 3500 ani.

,,I-am asigurat de sprijinul meu și 
sper ca planul nostru comun de valori-
ficare culturală și turistică a sitului 
arheologic de la Cornești-Iarcuri și a 
microregiunii formată din Orțișoara, 
Calacea, Carani, Seceani, Murani să 
ajungă realitate cât de curând. Primul 
pas la care se lucrează deja este inclu-
derea sitului de la Cornești Iarcuri în 
clasa A a siturilor arheologice. Estimăm 
că anul viitor acest demers va fi finali-

zat, după care vom putea demara pro-
cesul de includere a sitului pe lista 
monumentelor UNESCO. Voi mobiliza 
Direcția Județeană de Cultură în acest 
sens deoarece vorbim despre un 
important punct turistic pentru viitor. 
Până în 2023 vom avea punctul muzeal 
cu baza de cercetare și depozite, 
infrastructură care urmează a fi finan-
țată integral de CJ Timiș”, a declarat 
Alin Nica, președintele Consiliului 
Județean.

Finanțare de peste 2 
milioane de lei, de 

la Consiliul 
Județean, pentru 
sportul timișean
Consiliul Județean face o extrem 

de așteptată infuzie de capital în spor-
tul timișean. Instituția a alocat 
2.195.000 lei, fonduri nerambursabile, 
pentru 18 proiecte ce se vor desfășura 
în acest an în județul nostru. Este 
vorba despre inițiative declarate eligi-
bile în cadrul Agendei sportive, pro-
gram de finanțare derulat anual de CJ 
Timiș.

Au fost disponibile două axe de 
finanțare, sportul de performanță și 
sportul pentru toți. Pentru a putea 
solicita sprijin financiar, solicitanții tre-
buie să fie persoane juridice fără scop 
patrimonial care desfășoară activități 
neeconomice sau desfășoară activități 
economice care nu depășesc 20% din 
totalul activității desfășurate anual.

Cele mai mari finanțări au fost 
obținute de cluburile sportive munici-
pale din Timișoara și Lugoj (260.000 lei 
fiecare), cât și cluburile sportive uni-
versitare ale UPT și UVT, 260.000, 
respectiv 220.000 lei. Finanțări impor-
tante au primit și cluburi moto sau de 
dans sportiv.

Punctarea proiectelor în procesul 
de selecție și evaluare a ținut cont de 
criterii precum anvergura, relevanța și 
continuitatea acestuia, categoriile de 
vârstă cărora se adresează, încadrarea 
pe ramură de sport olimpic sau neo-
limpic, cât și experiența solicitantului 
în managementul de proiect.

introduce un mod de lucru „paper-
less”, permițând inițierea și circulația 
documentelor semnate digital, cât și 
arhivarea lor în centrul de date al 
instituției.

Caietul de sarcini prevede între-
gul proces necesar unei bune imple-
mentări a platformei. Mai exact, vor-
bim de analiza cerințelor, proiectare, 
programare (codare), integrare, tes-
tare, instalare, configurare, punere în 
funcțiune, documentare și instruire, 
precum și furnizarea serviciilor de 
mentenanță aferente perioadei de 
garanție. Ulterior, platforma realizată 
la nivelul Consiliului Județean Timiș 
va permite integrarea structurilor 
subordonate, determinând gestiona-
rea mai facilă a relației cu acestea și 
desfășurarea activităților interinstitu-
ționale. De asemenea, platforma va 
constitui o parte din componenta 

situl arHeologiC de la Cornești-iarCuri 
va deveni destinație turistiCă


