
Secția de UROLOGIE și ATI TRANSPLANT RENAL, 
adusă la standarde moderne de Consiliul Județean

„Sănătatea este o prioritate, de 
aceea susțin, în jurul Spitalului 
Județean Timișoara, dezvoltarea unui 
hub medical care să deservească cetă-
țenii la standarde care să facă cinste 
Timișului”, a spus președintele CJ, Alin 
Nica, la inaugurarea lucrărilor de rea-
menajare a secției de Urologie și ATI 
Transplant Renal.

Consiliul Județean Timiș a 
investit peste 8 milioane de lei în acest 
sens. Este o investiție realizată în tota-
litate din bugetul județului și derulată 
prin Serviciul de Investiții al instituției. 
Lucrarea a fost deja recepționată, sec-
ția reamenajată intrând în circuitul 
spitalicesc.

Investiția a presupus lucrări de 
arhitectură, structură, instalații ter-
mice, sanitare, climatizare, ventilație, 
electrice, gaze naturale, dar și revizuiri, 
reparații, înlocuiri, completări și 
refuncționalizări.

Lucrările la Secție Clinică de 
Urologie de la etajul V al Spitalului 
Județean au urmărit să asigure buna 
funcționare a secției, precum și a spa-
țiilor conexe. 

Au fost amenajate saloanele 
pacienților, cu grupuri sanitare pe fie-
care salon, zona pentru medici și asis-
tente, cea pentru reanimare, partea 
administrativă, precum și comparti-
mentul post-transplant.

Ziua Județului Timiș consti-
tuie un eveniment extrem de 
important pentru comunitatea 
noastră, motiv pentru care îi va fi 
acordată o atenție deosebită. 
Aceasta  se sărbătorește în 28 iulie, 
iar Consiliul Județean a pregătit o 
serie de acțiuni artistice, culturale 
și de divertisment pentru toate 
vârstele, ele fiind gândite și puse în 
scenă prin intermediul instituțiilor 
culturale subordonate CJ Timiș. 

Astfel, pe durata a patru 
zile, între 27 și 30 iulie, județul va 
fi sărbătorit în cadrul unor festiva-
luri, spectacole, concerte și com-
petiții care să marcheze acest 
moment special al comunității 
timișene. O premieră o va consti-
tui „Cupa instituțiilor timișene la 
fotbal”.

Ziua Județului este marcată 
în fiecare an în 28 iulie, începând 
cu 2016, pentru a marca instaura-
rea administrației românești în 
județul Timiș - Torontal, în 28 iulie 
1919. Programul activităților poate 
fi consultat pe internet, la adresa 
www.ziuajudetului.cjtimis.ro.

Evenimente 
atractive de Ziua 
Județului Timiș O problemă supărătoare cu care 

mii de timișeni se loveau în fiecare zi, 
mai ales locuitorii din Moșnița Nouă 
care fac naveta în Timișoara, un ghimpe 
în coastă, vorba românului, și-a găsit 
rezolvarea.

Astfel, s-a dat curs solicitărilor CJ 
Timiș de asfaltare a porțiunii din drumul 
județean Timișoara - Moșnița Nouă pe care 
se circula doar pe două dintre cele patru 

benzi. A fost un efort comun între CJ Timiș, 
DRDP Timișoara și Tirenna Scavi, construc-

torul centurii de sud a municipiului.
„Lucrarea este una temporară, 

dar deosebit de importantă și utilă pen-
tru miile de timișeni care locuiesc în 
Moșnița sau tranzitează zona. Acolo va 
fi un sens giratoriu la nivelul solului, iar 
peste șosea, un pasaj rutier. Ambele tre-
buie realizate de către constructorul 
centurii de sud”, a subliniat președintele 
CJ, Alin Nica.

Ghimpele din coasta Moșniței și-a găsit rezolvarea

Administratorul public al județu-
lui, Marian Constantin Vasile, a reprezen-
tat Consiliul Județean în cadrul a două 
evenimente pe teme de interes pentru 
comunitatea timișeană, precum agricul-
tura, creșterea animalelor, împăduririle, 
transportul inteligent și ecologic.

„Printre multiplele provocări ine-
rente acestor vremuri, am reușit să stre-
cor două evenimente organizate de APIA 
și Continental Automotive, cu privire la 
finanțarea mediului rural, respectiv pre-
zentarea unor soluții ultra-moderne de 
mobilitate. Agricultura, creșterea anima-
lelor, împăduririle pe de o parte și trans-
portul inteligent & ecologic pe de alta, 
trebuie susținute ferm în această criză 
internațională a schimbărilor climatice, 

energiei și a produselor alimentare”, a 
declarat Marian Vasile.

Continental, companie tehnolo-
gică, a prezentat, pentru prima dată în 
România, în Piața Unirii din Timișoara, o 
mașină autonomă, o platformă de dez-
voltare pentru o gamă largă de tehnologii 
Continental care sunt necesare pentru 
funcționarea sistemelor de mobilitate 
fără șofer în viitor.

Drumul de legătură Timișoara - 
Dumbrăvița - Giarmata - A1 - limită cu 
județul Arad a intrat în reparații. Se 
efectuează plombări de gropi, burdu-
șiri și faianțări pe sectorul Dumbrăvița 
- A1. Lucrările se desfășoară până la 
stabilirea noului constructor al obiec-
tivului de investiții „lărgire la patru 
benzi a DJ691”.

Agricultura și soluțiile ultra-moderne de mobilitate, 
 în atenția comunității timișene

Se lucrează pe DJ691
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vOmul gospodar îşi face 
vara sanie şi iarna car, 
spune un proverb româ-
nesc. Consiliul Județean 
pregătește astfel din timp 
documentația necesară 

demolării Stadionului „Dan Păltinișanu”.

Demolarea Stadionului 
„Dan Păltinișanu” intră în linie dreaptă

„Victor Brauner: invenții și magie”. Cea 
mai importantă expoziție retrospectivă
vLa începutul anului viitor, Programul 
Cultural „Timişoara, Capitală 
Europeană a Culturii” va include cea 
mai importantă retrospectivă Victor 
Brauner din Europa de Est. Vor fi 
expuse picturi, desene, sculpturi și 

obiecte reprezentative.

vPeste 24 de milioane de 
lei (fără TVA)  este valoarea 
celor două contracte de 
lucrări pentru proiectarea și 
execuția unor stații de tra-

tare a apei în: Buziaș, Victor Vlad Delamarina și 
Știuca.

Trei noi stații de tratare a apei în 
județul Timiș
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Modernizăm drumul de Sânmihaiu Român 
Sunt prevăzute trotuare și piste de biciclete

Se lucrează bine pe majoritatea 
șantierelor Consiliului Județean. Asta 
se datorează și faptului că lucrările 
sunt monitorizate constant și îndea-
proape. Recent, vicepreședintele CJ 
Alexandru Proteasa s-a deplasat la 
Tomnatic, unde instituția noastră con-
struiește primul centru de legume și 
fructe în regim public din Timiș. Zilele 
acestea se lucrează la închiderea peri-
metrală la hala de depozitare. De ase-
menea, șopronul, de 845 mp, este fina-
lizat în proporție de peste 90%.

Contractul de proiectare, execu-
ție, asistență tehnică din partea proiec-
tantului, dotări, utilaje și echipamente 
are o valoare de aproape 24 milioane 

lei (TVA inclus), fiind ajustat în urma 
creșterii prețurilor la materiale.

Termenul de predare este luna 
mai a anului viitor, fiind decalat pentru 
câteva luni, în condițiile în care autori-
zația de construire a fost întârziată de 
obținerea avizelor necesare.

Centrul de legume și fructe vine 
în sprijinul micilor producători din 
zona Gottlob - Lovrin - Tomnatic, inclu-
siv a celor din comunele învecinate, 
Lenauheim, Comloșu Mare, Teremia 
Mare, Sânpetru Mare, Periam, Pesac, 
Variaș etc.

În urma investiției vor fi create 28 
de noi locuri de muncă. Depozitul va 
avea rolul de a asigura menținerea cali-

tății și proprietăților legumelor și fructe-
lor, în vederea consumului pe perioada 
toamnă - primăvară sau chiar până în 
perioada noilor producții. De asemenea, 
depozitul trebuie să asigure condițiile 
tehnologice pentru preluarea, păstrarea 
sau tranzitarea produselor horticole.

„Ne dorim încurajarea producă-
torilor autohtoni, cât și creșterea con-
sumului de produse românești. Centrul 
de legume și fructe vine, în special, în 
sprijinul micilor producători din zona 
Gottlob - Lovrin - Tomnatic, inclusiv a 
celor din comunele învecinate, 
Lenauheim, Comloșu Mare, Teremia 
Mare, Sânpetru Mare, Periam, Pesac, 
Variaș etc. În funcție de rezultate, vom 
construi astfel de centre și în alte zone 
din Timiș”, a spus Alexandru Proteasa.

Zona Tomnatic a fost aleasă în 
urma unui studiu realizat, la cererea 
Consiliului Județean, de către 
Universitatea de Științe Agricole și 
Medicină Veterinară a Banatului privind 
sectorul de legume și fructe la nivelul 
județului.

Atenție sporită pentru șantierele Consiliului 
Județean. Nimic nu este lăsat la voia întâmplării

Omul gospodar îşi face vara sanie 
şi iarna car, spune un proverb românesc. 
Consiliul Județean pregătește astfel din 
timp documentația necesară demolării 
Stadionului „Dan Păltinișanu”. Pentru 
asta, a scos la licitație serviciile aferente. 
Anunțul a fost publicat pe SEAP, fiind 
depuse 10 oferte. Acestea au intrat în 
evaluare la nivelul aparatului de specia-
litate al instituției.

Contractul va avea o clauză sus-
pensivă. Astfel, ordinul de începere pen-
tru întocmirea documentației de 
dezafectare a stadionului va fi emis doar 
după promovarea și aprobarea a două 
hotărâri de guvern. Una, pentru aproba-
rea principalilor indicatori tehnico - eco-
nomici (faza studiu de fezabilitate), 
implicit, a surselor de finanțare, respec-
tiv o hotărâre de guvern de aprobare a  
demolării vechiului stadion „Dan 
Păltinişanu” și construirea unuia nou pe 
același amplasament.

Serviciile de proiectare vor trebui 
finalizate în cel mult 95 de zile de la ordi-
nul de începere. Licitația cuprinde și 
asistența tehnică. Aceasta va fi asigurată 
pe toată perioada de execuție a lucrărilor 
de demolare, fără a fi percepute costuri 
suplimentare. Criteriul de atribuire este 
prețul cel mai scăzut. Suma estimată 
pentru documentație și asistență tehnică 
se ridică la 543.000 lei, cu TVA inclus.

Demolarea Stadionului 
„Dan Păltinișanu” intră 

în linie dreaptă
10 firme au depus oferte pentru 

serviciile de proiectare

Consilierii județeni au aprobat 
indicatorii financiari pentru moderniza-
rea drumului județean Timişoara -  Utvin 
- Sânmihaiu Român. 

Pasul următor este elaborarea 
proiectului tehnic. Se fac astfel pași 
importanți pentru o investiție care va 
aduce condiții de trafic mai bune pentru 
mii de timișeni și timișoreni.

Șoseaua vizată are o lungime de 

aproape 5 km și se întinde de la ieșirea 
din municipiu, până la podul din 
Sânmihaiu Român. Investiția se ridică la 
peste 17 milioane de lei, cu TVA inclus.

Trebuie spus că sunt prevăzute 
piste de biciclete pe sectorul modernizat, 
dar și trotuare pe raza celor două sate.

Pentru modernizarea drumului, 
Consiliul Județean a solicitat finanțare 
prin programul Anghel Saligny.

La Aerodromul Cioca se vor produce trans-
formări spectaculoase, care vor da o nouă față 
acestui obiectiv, astfel încât să poată fi mai bine 
pus în valoare. Modificări și investiții importante 
sunt preconizate în viitorul apropiat la această 
locație, unde vor fi organizate  evenimente de 
mare impact pentru public. Pentru aceasta, se 
pregătește zona festivalieră, prin nivelarea și tasa-

Aerodromul Cioca prinde „înălțime”
Sunt pregătite ample modernizări și transformări

Consiliul Județean Timiș a lansat o aplicație elec-
tronică pentru a 
vedea care sunt cele 
mai circulate rute de 
către bicicliști. Datele 
obținute vor fi folosite 
la stabilirea Strategia 
Velo Timiș. Pentru 
aceasta, bicicliștii tre-
buie să parcurgă 
următorii pași: 1. 
Descărcați aplicația 
Strava pe telefon; 2. 
Vă faceți cont și intrați 
în Clubul Velo Timiș; 
3. Nu uitați că de fie-
care dată când vă 
urcați pe bicicletă să 
vă înregistrați ruta – indiferent dacă faceți un drum până 
la magazin sau o tură prin județ. 

„În felul acesta, cu ajutorul tehnologiei, o să putem 
să strângem date valoroase din teren care ne vor ajuta să 
realizăm o strategie de dezvoltare a rutelor velo din Timiș 
adaptată la nevoile voastre reale”, transmite vicepreședin-
tele CJ Timiș, Cristian Moș.

 Strategia este una amplă și vizează mai multe cate-
gorii de drumuri.

rea terenului, crearea aleilor de acces și pie-
truirea drumurilor destinate autovehiculelor, 
activități de care se ocupă Direcția de Prestări 
Servicii a CJ Timiș.

De altfel, întreaga zonă va fi supusă 
unor ample modernizări și transformări, care 
presupun reabilitarea clădirilor, instalații de 
balizaj, platformă heliport, marcaje pistă, sis-
tem de monitorizare și iluminare, precum și 
o școală de pilotaj de drone.

O atracție deosebită o va constitui achi-
ziționarea unui „HANGair”, o structură care se 
montează în scurt timp și poate adăposti mii 
de participanți la evenimentele care vor urma, 
îndesebi cele din cadrul programului 
„Timișoara – Capitală Europeană a Culturii”. 

Pe de altă parte, odată cu preluarea 
clădirilor de la Primăria Timișoara, Consiliul 
Județean Timiș vine și în sprijinul amatorilor 
de activități aeronautice, urmând ca în plenul 
din această lună să fie aprobate noile tarife 
pentru serviciile din incinta aerodromului.

Stabilim strategia velo a 
Timișului!
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Transport public gratuit
în Jimbolia

Județele Timiș și Csongrád-
Csanád lucrează împreună pentru recon-
struirea podului peste Mureș, care acum 
opt decenii lega România și Ungaria, în 
zona Cenadului. Președintele CJ, Alin 
Nica, a coordonat o întâlnire de lucru cu 
omologii din județul maghiar vecin și 
comuna Magyarcsanád. Acesta i-a avut 
alături pe primarii din Cenad și 
Sânnicolau Mare. În cadrul întâlnirii, par-
ticipanții au convenit inițierea demersu-
rilor necesare pentru a impulsiona pro-
cedurile legislative și operative.

Investiția ar avea un impact pozi-
tiv puternic și rapid în plan economic și 
social, consideră președintele CJ Timiș, 
care a promovat, în cadrul întâlnirii, și 
alte două inițiative importante, respectiv 

construirea unei piste de biciclete și refa-
cerea căii ferate între Timişoara și 
Szeged.

„Am coordonat o întâlnire de 
lucru cu omologii din județul maghiar 
vecin și comuna Magyarcsanád. M-am 
bucurat să-i am alături pe primarii din 
Sânnicolau Mare și Cenad. Inițiem astfel 
demersurile care intră în sfera de compe-
tență a fiecăruia, pentru a impulsiona 
procedurile legislative și operative nece-
sare. Desigur, e nevoie și de implicarea 
autorităților centrale pentru ca acest 
proiect să prindă contur. Podul ar da un 
imbold investițiilor în toată zona de vest 
a județului, cu un impact pozitiv puternic 
și rapid în plan economic și social”, a 
declarat Alin Nica.

Un imbold pentru investițiile din zona de vest a județului 
 Colaborare pentru reconstruirea 

podului peste MureșOrașul Jimbolia a lansat siste-
mul de transport public gratuit, 
înscriindu-se în rândul localităților 
care promovează intens energia 
verde. 

Totul a fost posibil după ce în 
urmă cu trei ani, orașele Jimbolia și 
Mórahalom – Ungaria au pornit la 
i m p l e m e n t a r e a  p r o i e c t u l u i 
”Transport verde – promovarea mobi-
lității sustenabile în orașele înfrățite 
Jimbolia și Mórahalom”, finanțat în 
cadrul Programului Interreg V-A 
România-Ungaria. Obiectivele princi-
pale sunt crearea unui sistem de 
transport public favorabil mediului 
înconjurător, dezvoltarea transportu-
lui public local din Jimbolia și 
Mórahalom și consolidarea legături-
lor dintre comunitățile situate de 

ambele părț i  a le  f rontierei 
româno-maghiare.  

Proiectul vizează, așadar, dez-
voltarea unei rețele de transport 
public local atât în Jimbolia, cât și în 
Mórahalom, care să poată fi conec-
tate la serviciul de transport public 
transfrontalier. Este vorba despre un 
proiect - pilot, care încearcă să pre-
zinte o alternativă viabilă la transpor-
tul local existent și să introducă noi 
posibilități pentru reducerea emisii-
lor de carbon. Se urmărește, de ase-
menea, sporirea gradului de conști-
entizare publică pe segmentul de 
sisteme de transport alternativ, 
nepoluant. 

În cadrul acestui proiect, 
Jimbolia a achiziționat două micro-
buze necesare înființării sistemului de 
transport, a construit o parcare dotată 
cu stații de încărcare pentru autovehi-
culele electrice, a amplasat un „copac 
digital” cu conexiune Wi-Fi, iar 
Mórahalom a achiziționat un microbuz 
electric de mici dimensiuni și a con-
struit două stații de încărcare cu par-
care. 

Cele două microbuze electrice 
achiziționate sunt astfel: unul de 
19+1 locuri și unul de 15+2+1 locuri. 
Acestea circulă pe o rută prestabilită 
și conform unui orar stabilit. Orarul 
și traseul sunt mediatizate pe pagi-

nile de internet și Facebook ale pri-
măriei. Microbuzele vor circula cel 
puțin 5 zile/săptămână, între orele 07 
– 17. După o perioadă de testare, pro-
gramul de funcționare ar putea fi 
actualizat. Serviciul public de trans-
port  va funcționa gratuit o perioadă 
de un an și se realizează, astfel, un 
pas major către ridicarea standarde-
lor de viață ale locuitorilor urbei prin 
asigurarea transportului public gra-
tuit și pentru următorii cinci ani  
după implementarea proiectului. 

„Timp de un an de zile nu vom 
percepe nicio taxă, iar după aceea 
vor fi percepute taxe la nivelul com-
pensării cheltuielilor aferente funcți-
onării acestui serviciu de transport”, 
a spus Darius Adrian Postelnicu, pri-
marul orașului Jimbolia.

Pe lângă traseele locale, se vor 
organiza deplasări la partenerul de 
proiect din Mórahalom – Ungaria, cel 
puțin o dată pe lună. Organizarea 
excursiilor la Mórahalom este în des-
fășurare, acestea având un rol de test 
și sunt utilizate pentru activitatea de 
sensibilizare a publicului, dar și pen-
tru asigurarea vizibilității proiectu-
lui. Călătoriile sunt organizate pen-
tru diverse  grupuri (copii, tineri, 
reprezentanți ai diferitelor instituții 
etc.), întrucât  Jimbolia acordă o 
atenție deosebită grupurilor defavo-
rizate și le încurajează să călăto-
rească în Mórahalom.

P ro g ra m u l  I n te r reg  V- A 
România - Ungaria este destinat 
finanțării unor proiecte comune 
româno - ungare, care abordează 
nevoi identificate pe ambele laturi 
ale graniței și care necesită o abor-
dare comună, precum și soluții ino-
vative, contribuind astfel la dezvol-
tarea sustenabilă a zonei eligibile. 
Programul este o continuare a pro-
gramelor de cooperare transfronta-
lieră implementate în regiune și 
dispune de un buget total de apro-
ximativ 232 milioane euro, din care 
189 milioane de euro reprezintă 
finanțarea nerambursabilă din 
Fondul European de Dezvoltare 
Regională.

Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Timiș, 
partener în cadrul proiectului ”TEAM 
UP: Progres în calitatea îngrijirii alter-
native a copiilor”, cod 127169, cofinan-
țat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 
2014-2020, al cărui beneficiar este 
Autoritatea Națională pentru Protecția 
Drepturilor Copilului și Adopție, conti-
nuă campania de recrutare și identifi-
care de persoane interesate să exercite 

Cursuri gratuite pentru cei care doresc să 
aibă grijă de copiii abandonați

profesia de asistent maternal profesi-
onist.

Astfel, Direcţia Generală de 
Asistență Socială şi Protecția Copilului 
Timiş organizează un nou curs de for-
mare a asistenților maternali profesi-
oniști. Asistentul maternal profesionist 
este persoana fizică, atestată în condi-
țiile legii, care asigură, prin activitatea 
pe care o desfășoară la domiciliul său, 
creșterea, îngrijirea şi educarea, nece-
sare dezvoltării armonioase a copiilor 
pe care îi primește în plasament sau în 
încredințare.

Persoanele interesate sunt 
așteptate să depună o cerere de eva-
luare la DGASPC Timiș pe tot parcursul 
lunii iulie. De asemenea, solicitarea  
poate fi transmisă prin poștă, cu con-
firmare de primire la DGASPC Timiș, 
Piața Regina Maria nr. 3, Timișoara, 
jud. Timiș sau scanată și transmisă 
prin e-mail.

Este important de știut că nu 
pot deveni asistenți maternali cei care 
au o condamnare în instanță,  au fost 
decăzuți din drepturile de părinți, şi-au 
abandonat propriii copii sau suferă de 
boli psihice.
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„Victor Brauner: invenții și magie”
Cea mai importantă expoziție retrospectivă dedicată artistului suprarealist de 

origine română, oferită timișorenilor de Consiliul Județean și partenerii săi
Unii dintre cei mai renumiți 

artiști de jazz din lume au fost pre-
zenți în Piața Victoriei din Timișoara, 
în cadrul unui eveniment care a pro-
dus un mare interes.

„JAZZx” a fost un mix de jazz, 
muzică instrumental - contemporană 
și proiecte emergente ce trec peste 
limitele genurilor muzicale, demn de 
a putea fi privit ca o etapă prelimi-
nară a proiectului Timișoara – 
Capitală Europeană a Culturii, mai 
ales după succesul înregistrat de 
această dată. Chiar dacă temperatu-
rile au fost destul de ridicate, timișo-
renii s-au adunat în număr mare, 
pentru a participa la un eveniment cu 
adevărat incendiar. Vorbim de un fes-

tival organizat cu mare atenție și pro-
fesionalism de specialiști care au 
adus trupe și interpreți de mare 
talent la Timișoara. Au venit la eveni-
ment chiar și melomani din alte orașe 
ale țării, atrași de numele sonore pre-
zente la „JAZZx”, unele dintre cele 
mai importante din întreaga lume, 
care au avut prestații de excepție. 

Evenimentul a fost produs de 
Centrul Cultural PLAI, alături de 
Consiliul Județean Timiș,  în calitate 
de partener principal. 

„Felicit Centrul Cultural PLAI 
pentru ceea ce au reușit să ofere 
Timișoarei și iubitorilor de jazz. Este  
o onoare pentru Consiliul Județean 
Timiş să fie partenerul unor astfel de 
evenimente de anvergură”, a declarat 
Alin Nica, președintele CJ Timiș.

Jazz 
de excepție

la Timișoara
Curatoare: Camille Morando
Principala autoritate finanța-

toare: Consiliul Județean Timiș
C o o r g a n i z a t o r i :  M u z e u l 

Național de Artă Timișoara, Fundația 
Art Encounters, Institutul Francez din 
Timișoara

Cu sprijinul: Comité Brauner, 
Fondation du Judaïsme Français

Consi l iul  Județean oferă 
Timișoarei, în 2023, alături de partene-
rii săi, un eveniment emblematic, 
demn de o Capitală Europeană a 
Culturii.

La începutul anului viitor, 
Programul Cultural „Timişoara, 
Capitală Europeană a Culturii” va 
include cea mai importantă retrospec-
tivă Victor Brauner din Europa de Est. 
Vor fi expuse picturi, desene, sculpturi 
și obiecte reprezentative pentru întreg 
parcursul carierei artistului atât din 
perioada românească, cât și din peri-
oada de la Paris, multe dintre acestea 
fiind expuse pentru prima dată în 
România. Muzeul Național de Artă din 
Timișoara va beneficia de un împrumut 
excepțional de 40 de lucrări parte din 
prestigioasa colecție a Centrului 
Pompidou de aproape 150 de lucrări 
semnate de Brauner, alături de lucrări 
din colecțiile muzeelor: Saint-Étienne 
Métropole (MAMC+), Musée Cantini 
Marseilles, din alte muzee din România 
și colecții private din țară și străinătate.

V. BRAUNER, 
Autoportrait, 1931. Legs de Mme 

Jacqueline Victor Brauner, 1986. © 
Adagp, Paris © CENTRE POMPIDOU, 

Paris, Musée national d’art moderne - 
Centre de création industrielle/ Philippe 

Migeat/ Dist. RMN-GP

  Prin extinderea parteneriatului 
creat între Fundația Art Encounters și 
Muzeul Național de Artă Modernă din 

Paris/Centre Pompidou și grație spriji-
nului Institutului Francez din Timișoara, 
evenimentul va reuni peste 80 de 
opere. Expoziția va beneficia de un 
catalog conceput de Camille Morando 
și publicat grație domnului Christian 
Derveloy prin Arta Grafică în colaborare 
cu Fundația Art Encounters.

  Demersul este susţinut de 
Consiliul Judeţean Timiş, principala 
autoritate finanţatoare, şi este organi-
zat de Muzeul Naţional de Artă 
Timişoara şi Fundaţia Art Encounters, 
în parteneriat cu Institutul Francez din 
România prin filiala sa din Timișoara, 
cu sprijinul Comité Brauner și 
Fondation du Judaïsme Français.

V. BRAUNER, 
Tot în tot (Le tout dans le tout), 1945. 

Don de M. Alexander Iolas, 1980. © 
Adagp, Paris © CENTRE POMPIDOU, 

Paris, Musée national d’art moderne 
- Centre de création industrielle/ 
Bertrand Prévost/ Dist. RMN-GP

E x p e r t i za  Fu n d a ţ i e i  A r t 
Encounters în organizarea Bienalei de 
Artă şi relaţiile instituţionale dezvoltate 
cu principalele instituţii muzeale din 
Europa vor fi puse la dispoziţia acestei 
iniţiative unice în peisajul cultural 
românesc. Institutul Francez din 
România va avea un rol esenţial în faci-
litarea împrumuturilor de lucrări de la 
Centrul Pompidou și din celelalte 
muzee din Franța, promovarea la nivel 
european a expoziţiei și dezvoltarea 
unor activități complementare de 
mediere destinate publicului tânăr.

Victor Brauner s-a născut la 
Piatra Neamț și s-a afirmat ca figură 
emblematică a avangardei bucureș-
tene în anii 1920. După două șederi în 
Franța (1925-1926 și 1930-1935), 
Brauner se alătură în 1933 mișcării 
suprarealiste inițiate de André Breton, 
și în 1938 se mută definitiv la Paris. În 
același an, artistul pierde un ochi și 
devine, pentru mișcarea suprarealistă, 
„pictorul vizionar”, capabil de premo-
niții. 

Man RAY, Victor Brauner, vers 1933. 
Don de M. Lucien Treillard, 1995. © 

Man Ray Trust - Adagp, Paris © CENTRE 
POMPIDOU, Paris, Musée national d’art 

moderne - Centre de création 
industrielle/ Dist. RMN-GP

Expoziția retrospectivă își pro-
pune să funcționeze ca un omagiu adus 
acestei figuri centrale, extrem de rele-
vante pentru suprarealismul internați-
onal. Aducerea lui Brauner în țara sa de 
origine constituie o ocazie unică pentru 
vizitatori de a descoperi aceste „pre-
moniții” pentru prima dată.

 

V. BRAUNER, Stable instable, plaine de 
Théus, 1942. Achat de l’Etat français, 

1951. © Adagp, Paris © CENTRE 
POMPIDOU, Paris, Musée national d’art 

moderne - Centre de création 
industrielle/ Service de la documentation 

photographique/ Dist. RMN-GP

  Din perspectiva curatoarei 
Camille Morando, Victor Brauner este 
unul din cei mai mari artiști suprarea-
liști: „El este un artist deosebit în isto-
ria artei cu o operă originală, complexă, 
erudită, plină de umor și inventivitate, 
hrănită de originile sale românești, de 
ezoterisme din cele mai secrete, de 
arta parietală și de arta primitivă.”
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Încă de la preluarea mandatului de președinte 
al Consiliului Județean, în fiecare săptămână, Alin 
Nica a avut vizite de lucru pe teren, în cadrul cărora 
a căutat soluții pentru cele mai stringente probleme 
ale comunităților locale din Timiș.

Vizită de lucru în zona Soarelui
Recent, acesta  s-a întâlnit cu timișorenii din 

zona Soarelui, zeci de oameni care și-au exprimat 
nemulțumirile.

 „Lucrurile pe care le-am aflat m-au întristat 
și chiar m-au revoltat. Curățenia este una dintre 
nemulțumirile majore ale cetățenilor cu care am dis-
cutat, iar argumentele lor, din păcate, sunt valabile 
pentru întregul oraș. Parcurile sunt neîngrijite și nu 
respectă norme elementare de igienă. Ar trebui mon-
tate toalete în zonele frecventate de atâtea familii cu 
copii și ar trebui acordată mai multă atenție spațiilor 
pentru petrecerea timpului în aer liber. Copacii plan-
tați recent și gazonul de pe marginea Bulevardului 
Sudului s-au uscat sub ochii locuitorilor, căci nimeni 
de la primărie nu s-a gândit că trebuie irigare după 

plantare, mai ales în contextul unor temperaturi cres-
cute”, este concluzia președintelui CJ Timiș.

Astfel de întâlniri vor mai avea loc și în alte 
zone ale orașului, dar și în județ.

Sportul timișean primește un 
imbold. Consiliul Județean acordă un 
milion de lei, bani nerambursabili, pen-
tru 14 structuri sportive. Este vorba 
despre inițiative declarate eligibile în 
cadrul Agendei sportive, program de 
finanțare derulat anual de CJ Timiș.

Apelul de proiecte a fost destinat 
structurilor sportive de drept privat și 
asociațiilor din ramura 
de sport județeană. În 
cadrul acestuia au fost 
acordate finanțări în 
valoare totală de 
1.050.000 lei. Selecția a 
fost realizată de către o 
comisie care a analizat 
solicitările depuse în baza regulamentu-
lui specific. Comisia a reunit specialiști 
atât din cadrul, cât și din afara instituției:

Mihaela-Maria Calescu - consilier 
județean (președinte);

Mario Ghica - Expert superior, 

Direcția Județeană pentru Sport și 
Tineret (membru);

Rașca Romulus - Membru al 
Academiei Olimpice Române, filiala 
Timiș (membru);

Morariu Adina - Consilier juridic, 
Serviciul de consultanță și avizare juri-
dică, CJ Timiș (membru);

Dănuț-Stel ian Fenichiu - 
Consil ier superior, 
Serviciul financiar con-
tabil, CJ Timiș (mem-
bru);

Tiberiu Stoia - 
Consilier principal, 
Biroul de cultură, învă-
țământ, minorități, 

sport și culte, CJ Timiș (secretar comi-
sie, fără drept de vot).

Rezultatele pot fi consultate pe 
pagina www.sport.cjtimis.ro. Apelul 
pentru structurile sportive de drept 
public urmează a fi lansat în curând.

B a n i  p e n t r u  s p o r tu l  t i m i ș e a n

14 structuri sportive primesc o gură
de oxigen binemeritată

Vom avea trei stații de epurare în 
valoare de peste 30 de milioane de lei, 
datorită cărora locuitorii din trei 
comune ale județului Timiș vor benefi-
cia de condiții superioare de mediu. 
Aquatim a semnat, la Consiliul 
Județean Timiș, în prezența președin-
telui Alin Nica, contractul de realizare a 
trei stații de epurare în Satchinez-
Hodoni, Cenei-Checea și Cenad. Stațiile 
vor fi complet automatizate și nu vor 
necesita personal de operare perma-
nent.

Valoarea contractului este de 
30.746.839,70 lei fără TVA, iar perioada 

de execuție are o durată de 24 de luni.
Contractul presupune totodată 

proiectarea și execuția unor conducte 
de evacuare a apei epurate și structuri 
de evacuare în emisar, sisteme de ali-
mentare cu apă a stațiilor de epurare și 
amenajarea drumurilor de acces la sta-
ții. 

Banii sunt asigurați printr-un 
proiect european în valoare totală de 
239,5 milioane de euro, din care 180,4 
milioane fonduri nerambursabile de la 
UE, derulat de Aquatim, în cadrul 
căruia CJ Timiș este partener cofinan-
țator.

Stații de epurare în valoare 
de peste 30 de milioane de lei

O  n o u ă 
investiție privată 
importantă a fost 
finalizată în Timiș. 
Este vorba despre 
inaugurarea clădirii 
Centrului de cerce-
tare și dezvoltare 
din Timișoara al 
Continental.

„Județul nostru își 
poate păstra avantajele com-
petitive mutând accentul de pe 
axele economice de prelucrare 
și producție pe cele de cerce-
tare și dezvoltare. Vorbesc des-
pre atragerea acelor investiții 
care creează locuri de muncă 
de înaltă calificare, remune-
rate pe măsură. Iată, acest 
lucru se întâmplă deja”, spune 
Alexandru Proteasa, vicepreșe-
dinte CJ, prezent la inaugura-
rea investiției.

Acesta i-a asigurat pe 
partenerii de la Continental, 
valabil pentru orice investitor 
privat,  că la Consiliul 
Județean vor găsi mereu un 
partener. De asemenea, vice-
președintele CJ le-a mulțumit 
pentru implicarea activă în 
elaborarea strategiei de dez-
voltare a județului Timiș 
2021-2027, unde se pune 
accentul pe competitivitate și 
pe pionierat mai ales în 
industria 4.0.

Timișoara ar putea avea centură ferovi-
ară, care să scoată traficul de marfă din cen-
trul orașului. Consiliul Județean a lansat deja 
licitația publică pentru serviciile de realizare 
a studiului de fezabilitate. Mai exact, CJ Timiș 
își dorește un traseu de cale ferată cu racord 
la magistrală la Remetea Mare, trecând prin 
Ghiroda, Giarmata, Pișchia, Sânandrei și 
racord la linia Ronaț - Arad.

Valoarea estimată a contractului con-
form studiului de piață realizat este de 
9.800.000 lei, la care se adaugă 2.352.000 lei 
TVA, valoarea totală fiind de 12.152.000 lei cu 
TVA, din care 800.000 pentru anul 2022.

Pentru această investiție există un stu-
diu de prefezabilitate din 2009, însă, acum, în 
contextul lucrărilor la calea ferată pe culoarul 
pan-european IV, s-a repus pe tapet ideea rea-
lizării unei centuri feroviare. Studiul de feza-
bilitate, scos la licitație, este menit a stabili 
culoarul final, cât și valoarea investiției.

Firmele interesate de realizarea docu-
mentației pot depune oferte până pe 20 iulie. 
Câștigătorul licitației va avea la dispoziție 12 
luni pentru predarea studiului de fezabilitate.

Realizarea unei centuri feroviare, în spe-
cial pentru transportul de marfă, având în 

vedere și interconectarea Aeroportului 
Internațional Traian Vuia cu magistrala 900, 
contribuie la eliminarea blocajelor și a discon-
fortului creat de traversarea trenurilor de 
marfă prin centrul Timișoarei. Magistrala 900 
de cale ferată, al cărui traseu este București 
Nord - Roșiori - Craiova - Filiași - Caransebeș 
- Timișoara Nord, străbate teritoriul județului 
pe relația Lugoj - Timișoara. Aceasta face parte 
din Coridorul IV Pan European.

Ca politică de transport alternativ, în 
condițiile creșterii traficului rutier, transportul 
pe calea ferată reprezintă un segment foarte 
important atât pentru dezvoltarea teritoriilor, 
cât și pentru economia zonei.

Consiliul Județean vrea centură feroviară 
pentru Timișoara

Investiție privată importantă 
pentru județul nostru
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Hotărârile Consiliului Județean Timiș din iunie 2022

Info CJ Timiș
Conducerea CJ Timiș 
vAlin Adrian Nica – președintele Consiliului 
Județean Timiș 
vVicepreședinte: Alexandru Constantin Proteasa 
vVicepreședinte: Cristian Alin Moș 
vSecretar general al județului Timiș: Ioan Dănuț 
Ardelean 
vAdministrator 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

Publicaţie realizată de 
Compartimentul de comunicare 

al Consiliului Judeţean Timiş

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

     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 

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

1. Hotărârea nr. 171/09.06.2022 privind 
solicitarea de trecere a unor bunuri imobile, din 
domeniul public al comunei Dudeștii Noi, în 
domeniul public al județului Timiș.

2. Hotărârea nr. 172/09.06.2022 privind 
aprobarea Devizului și a contribuției Județului 
Timiș pentru obiectivul „Reparații și punere în 
siguranță a Corpului E - Curte de onoare Bastion”.

3. Hotărârea nr. 173/09.06.2022 privind 
aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 
31.12.2021 ale societății Service Cons Prest S.R.L.

4. Hotărârea nr. 174/09.06.2022 privind 
aprobarea finanțării nerambursabile din fonduri 
publice a proiectelor cultural - artistice și de tine-
ret prin programul „Tim Cultura 2022 – Programul 
de finanțări pentru cultură și tineret” pe anul 
2022 în județul Timiș.

5. Hotărârea nr. 175/22.06.2022 privind 
aprobarea componenței Comisiilor de speciali-
tate ale Consiliului Județean Timiș.

6. Hotărârea nr. 176/22.06.2022 privind 
completarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș 
nr. 79/30.03.2022 privind solicitarea de trecere a 
unui bun imobil, din domeniul public al munici-
piului Lugoj, în domeniul public al Județului 
Timiș.

7. Hotărârea nr. 177/22.06.2022 privind 
aprobarea închirierii prin licitație publică a unui 
spațiu comercial situat la etajul 1, corp Anexă, în 
clădirea Palatului Administrativ al Consiliului 
Județean Timiș.

8. Hotărârea nr. 178/22.06.2022 privind 
modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului 
Județean Timiș nr. 206/28.10.2016 privind apro-
barea dării în administrare a unor bunuri imobile 
aflate în domeniul public al Județului Timiș, 
către unele instituții publice de interes județean.

9. Hotărârea nr. 179/22.06.2022 privind 
aprobarea închirierii unui spațiu de birou din 
hala proprietate a Societății F&W Molding and 
Packaging Service SRL, edificată în Parcul 
Tehnologic și Industrial Timișoara.

10. Hotărârea nr. 180/22.06.2022 pri-
vind aprobarea documentației tehnico-econo-
mice cu principalii indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiție publică 
„Reabilitarea DJ693B Ivanda – Halta Cebza, km 
6+700-12+300, L=5,6 km”.

11. Hotărârea nr. 181/22.06.2022 privind 
aprobarea documentației tehnico-economice cu 
principalii indicatori tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiție publică „Modernizare 
DJ591 Timișoara - Utvin - Sânmihaiul Român”.

12. Hotărârea nr. 182/22.06.2022 pri-
vind atribuirea directă a unor activități specifice 
lucrărilor de estetică rutieră, de către Consiliul 
Județean Timiș în calitate de autoritate contrac-
tantă, către Societatea SERVICE CONS PREST 
S.R.L.

13. Hotărârea nr. 183/22.06.2022 pri-
vind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Timiș.

14. Hotărârea nr. 184/22.06.2022 pri-
vind aprobarea actualizării Monografiei econo-
mico - militare a județului Timiș.

15. Hotărârea nr. 185/22.06.2022 pri-
vind aprobarea rectificării nr.3 a bugetului local 
al județului Timiș pe anul 2022.

16. Hotărârea nr. 186/22.06.2022 pri-
vind aprobarea finanțării unor proiecte sportive 
ale cluburilor de drept privat, în anul 2022.

17. Hotărârea nr. 187/22.06.2022 pri-
vind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Timiș nr. 90/ 24.04.2019 privind aprobarea docu-
mentației tehnico-economice - faza Studiu de 
Fezabilitate cu principalii indicatori tehnico-eco-
nomici pentru obiectivul de investiție publică 
punct muzeal din cadrul proiectului „Enhancing 
tourism in Banat cross-border by capitalizing of 
the potential of Parța and Majdan arheological 
sites„ („Valorificarea potențialului siturilor arhe-
ologice Parța și Majdan pentru stimularea turis-
mului în zona transfrontalieră Timiș-Vojvodina”), 
Acronim PAMAROSE, cod EMS RORS 463 și a par-
teneriatului cu Consiliul Județean Timiș și 
Municipalitatea Novi Knezevac, precum și buge-
tul și contribuția proprie.

18. Hotărârea nr. 188/22.06.2022 pri-
vind aprobarea trecerii unor imobile din dome-
niul public al Județului Timiș în domeniul public 
al Comunei Coșteiu.
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Peste 24 de milioane de lei (fără TVA)  este valoarea 
celor două contracte de lucrări pentru proiectarea și execu-
ția unor stații de tratare a apei în Buziaș, Victor Vlad 

Trei noi stații de tratare a apei în județul Timiș

Valorile și perspectivele de viitor 
comune reprezintă o bază puternică 
pentru diversificarea relației dintre 
județul Timiș și regiuni din Slovenia. 
Recent, vicepreședintele CJ, Alexandru 
Proteasa, a primit la Consiliul Județean 
vizita Ambasadorului Republicii 
Slovenia în România, Excelenţa Sa Lea 
Stančič.

A fost o vizită de curtoazie și de 
introducere în care s-a abordat situația 
investițiilor slovene prezente și viitoare 
din regiune și, punctual, din Timiș. S-a 
discutat și pe tema relațiilor culturale 
și turistice dintre cele două țări, subli-
niind oportunitățile aduse de anul 
2023, când Timișoara va deține titlul 
de Capitală Europeană a Culturii. În 
acest sens, vicepreședintele CJ a pro-
pus un schimb de bune practici, cu 
atât mai mult cu cât orașul sloven 
Nova Gorica va deține acest titlu în 
anul 2025.

Ambasadorul 
Sloveniei, în vizită 

la Consiliul 
Județean

Delamarina și Știuca. Contractele au fost semnate la 
Consiliul Județean Timiș, în prezența președintelui Alin 
Nica. Va fi îmbunătățit, astfel, sistemul de alimentare cu 
apă din Buziaș, prin modernizarea stației de tratare din 
Hitiaș. 

De asemenea, vor fi construite două noi stații de tra-
tare a apei în Victor Vlad Delamarina și Știuca. 

Durata contractelor este de 24 de luni (6 luni proiec-
tare și 18 luni execuție lucrări), urmate de 60 de luni - peri-
oada de garanție.

Cele două contracte fac parte din „Proiectul regional   
de dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din jude-
țul Timiș, în perioada 2014-2020”, care are o valoare totală 
de 239,5 milioane de euro, din care 180,4 milioane de euro 
fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, derulat 
de Aquatim, în cadrul căruia CJ Timiș este partener cofi-
nanțator.

Mai puțină 
birocrație, mai 
multă calitate

Digitalizarea documentelor 
confirmă reformarea 

administrației județene

Servicii de calitate superioară și 
mai puțină birocrație sunt lucrurile 
așteptate de cetățeni, pe care Direcția 
de Prestări Servicii Timiș le va oferi ca 
urmare a digitalizării documentelor. 

Noile soluții informatice vor asi-
gura administrarea electronică a tutu-
ror documentelor interne și externe 
din cadrul DPS Timiș, fapt ce va spori 
simplificarea procedurilor administra-
tive, reducerea birocrației și creșterea 
calității serviciilor oferite. 

Doar într-un interval de trei luni, 
peste 120.000 de documente administra-
tive au trecut prin procesul de îndosari-
ere, legare, numerotare, completare date 
inventariere, scanare și depozitare, o 
dovadă certă a procesului de reformare 
a administrației județene timișene.

Industria automotive trece prin-
tr-o serie de provocări, iar administra-
țiile publice nu pot ignora noul context 
creat.  Alin Nica,  președintele 
Consiliului Județean Timiș, a participat  
la o conferință a Intergrupului 
Automotive din cadrul Comitetului 
European al Regiu-nilor. Discuțiile s-au 
axat pe transformarea cu succes a regi-
unilor automotive, în contextul provo-
cărilor generate de digitalizare și 
decarbonizarea transporturilor. 

În cadrul intervenției, Alin Nica 
a abordat modul în care provocările 
actuale și viitoare (pandemia Covid, 
tranziția la mobilitatea verde) afec-
tează industria automotive și a menți-
onat câteva dintre planurile județene 
de transformare, apreciind că adminis-
trațiile publice trebuie să dea tonul 
pentru strategiile din sectorul auto: 
„Autoritățile publice trebuie să susțină 
mediul de afaceri. De exemplu, în 
Timiș, împreună cu jucătorii-cheie din 
industria auto, vom construi o pistă de 
testare a condusului autonom cu 
finanțare publică. Industria va furniza 
cerințele și know-how-ul și vom con-

Autoritățile publice 
trebuie să susțină 
mediul de afaceri

strui pista de testare care va emula 
cerințele pentru un oraș inteligent. 
Rezultatele adunate vor fi folosite de 
industria auto, de institutele de cerce-
tare și de universități, dorindu-ne să 
transformăm județul Timiș într-o des-
tinație de cercetare-dezvoltare în sec-
torul auto și, prin urmare, în fruntea 
industriei.”

Președintele CJ Timiș a precizat 
că este important ca toate tranzițiile să 
ia în considerare adaptarea pieței 
muncii, iar angajații din sectorul auto 
să învețe constant noi abilități: 
„Tranziția, deși condusă de obiective 
climatice și de concurența economică, 
trebuie echilibrată cu politici sociale 
adecvate”.

Cât de des alegeți să vă depla-
sați cu bicicleta? În ce scop? Unde 
întâmpinați probleme, unde nu vă sim-
țiți în siguranță și unde credeți că este 
nevoie să realizăm piste noi pentru 
biciclete? Acestea sunt câteva dintre 
întrebările la care timișenii sunt invitați 
să răspundă pentru a ajuta la realiza-
rea strategiei velo a județului.

Pentru asta, cei interesații au la 
dispoziție un chestionar ce poate fi 
găsit pe pagina de internet a Consiliului 
Județean, www.cjtimis.ro. Acesta poate 
fi completat până la data de 20 august.

Completând chestionarul și mar-
când direct pe hartă răspunsurile la o 
parte dintre întrebări, timișenii pot 
ajuta la definirea direcțiilor de dezvol-
tarea a viitoarelor rute velo din județ.

Acest chestionar face parte din 
procesul de consultare publică pe care 
Consiliul Județean Timiș îl parcurge în 
cadrul procesului de realizare a 
Strategiei de dezvoltare a rutelor velo 
din județ.

Consiliul Județean construiește 
în Timișoara un centru de recuperare 
modern pentru copiii cu dizabilități. 
Vestea bună este că șantierul se află în 
avans față de grafic. Acest lucru a fost 
constatat de către vicepreședintele CJ 
Alexandru Proteasa în cadrul unei vizite 
la fața locului, pe șantierul noului sediu 
al Centrului „Speranța”.

Cu structura de rezistență finali-
zată, se lucrează la compartimentări și 
zidărie. S-a avansat și cu instalația elec-
trică, fiind realizat cablajul. În lucru se 
află acum și hidroizolația terasei. 
Stadiul fizic este în prezent de peste 
50%.

Termenul de predare contractual 
este luna august 2023, însă acesta ar 
putea fi devansat.

Investiția se ridică în acest 
moment la aproape 10.6 milioane lei, 
fondurile fiind asigurate din bugetul 
național și cel județean. Suma contrac-
tului va fi ajustată în contextul modifi-
cărilor prețului la materiale, conform 
legii.

Clădirea este amplasată în 
Timișoara, pe str. Cornelia Sălceanu nr. 
11. Capacitatea noului centru de recu-

perare va fi de aproximativ 300 de copii 
și adolescenți cu deficiențe. Acesta va 
avea o suprafață de aproape 2900 m2, 
P+3E.

Noua construcție va avea un 
bazin de înot, cabinete medicale și psi-
hologice, cât și pentru terapii specifice 
(logopedie, kinetoterapie, electrotera-
pie, ergoterapie, artterapie, melotera-
pie, sprijin în învățare, psihoterapie, 
terapie prin joc, stimulare polisenzori-
ală). De asemenea, au fost prevăzute 
spații de cazare pentru părinți și copii, 
cât și o sală pentru luat masa.

Trebuie spus că investiția este cu 
atât mai importantă cu cât, în prezent, 
activitatea celor de la „Speranța” se 
desfășoară într-un spațiu închiriat, 
impropriu.

„Speranța” devine realitate 
Șantierul centrului pentru copiii cu dizabilități, 

în avans față de grafic

Apel important către iubitorii de ciclism
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Atelier inedit de autocunoaștere pus la dispoziție de Centrul de 
Cultură și Artă al Județului

Prima activitate din cadrul 
Programului de autocunoaștere prin 
artă pentru timișeni desfășurat de 
Centrul de Cultură și Artă al Județului 
Timiș (CCAJT), instituție finanțată de 
Consiliul Județean, a reunit 15 parti-
cipanți. Aceștia au avut astfel șansa 
să afle mai multe despre ei prin inter-
mediul unui atelier pilot de pictură și 
dezvoltare personală.

Inițiativa face parte din demer-
surile instituției de diversificare a ser-
viciilor oferite timișenilor. Activitățile 

au fost organizate prin intermediul 
Școlii de artă și au beneficiat de îndru-
marea prof. dr. Lucia Stoica și a unui 
consilier de dezvoltare personală. 
Toate materialele necesare au fost 
puse la dispoziție de către organiza-
tori.

Pictand, jucând roluri și jocuri, 
vizionand secvențe din filme, dan-
sând, participanții sunt provocați să 
se întâlnească cu ei înșiși. Creativitatea 
și voia bună vor crea de fiecare dată 
contextul potrivit pentru reflecții.

Petrică Moise a devenit 
„Cetățean de Onoare al Județului 
Timiș”. Consiliul Județean a decis astfel 

să-i onoreze activitatea prodigioasă 
desfășurată în domeniul cultural și 
contribuția adusă la imaginea pozitivă 

Omagiu pentru marele artist Petrică Moise
Consiliul Județean i-a conferit, post-mortem, titlul de „Cetățean de Onoare al Județului Timiș”

Pistă de biciclete 
Timișoara - Szeged

Județul Timiș ar putea avea o 
pistă de biciclete care să unească 
Timișoara cu Szeged, prin Cenad. În 
felul acesta, s-ar putea pune mai bine 
în valoare atractivitatea traseului 
care urmează să fie dezvoltat între 
cele două județe în anii următori prin 
implementarea strategiilor acestora. 
De asemenea, ar fi promovate mișca-

rea și modul de viață activ și sănătos. 
Acestea sunt și motivele pentru care 
Alin Nica, președintele Consiliului 
Județean Timiș, a răspuns invitației 
Asociației Bastion de a face parte din 
turul „Bartok Bela” pe ruta Timișoara-
Szeged: „Cred că județul Timiș are 
nevoie de o astfel de pistă de biciclete 
care să unească cele două orașe. Este 
primul tur de anvergură care leagă 
cele două reședințe de județ, înfrățite, 
de o parte și de alta a graniței”.

a județului Timiș în țară și în lume. 
Alexandru Proteasa, vicepreșe-

dintele CJ Timiș, a vorbit despre 
însemnătatea marelui artist: „Am con-
ferit, post-mortem, titlul de „Cetățean 
de Onoare al Județului Timiș” unuia 
dintre cei mai mari soliști de folclor ai 
Banatului, Petrică Moise. Am făcut asta 
chiar în cadrul primei ediții a 
Festivalului Național de Folclor Petrică 
Moise, un program artistic de anver-
gură organizat de Centrul de Cultură și 
Artă al Județului în memoria marelui 
artist. Mândria față de originile sale era 
pe măsura dragostei pentru cântecul 
bănățean, iar cariera artistică extraor-
dinară i-a fost mereu presărată de 
aplauze puternice pentru interpretările 
și creațiile sale. Petrică Moise a fost și 
va fi mereu în memoria noastră un 
bănățean adevărat, artist desăvârșit și, 
înainte de toate, un om minunat”.

„Pădure, dragă pădure...”
Trei miliarde de copaci se vor planta, la nivel 

european, până în 2030
Extinderea suprafețe-

lor împădurite din județ este 
necesară pentru creșterea 
calității vieții timișenilor. 
Acesta este un lucru de 
necontestat, iar la Consiliul 
Județean Timiș a avut loc o 
nouă întâlnire în privința 
ext inderi i  suprafețelor 
împădurite din județ, la care 
au participat reprezentanți 
ai primăriilor, ai instituțiilor 
cu atribuții în domeniu, pre-
cum și ai organizațiilor 
non-guvernamentale. 

Acțiunea s-a desfășu-
rat în contextul în care CJ 
Timiș  s-a alăturat inițiativei 
„Trees for Life”, lansate de 
Comitetul European al 
Regiunilor, prin care se 
dorește crearea unui cadru 
comun de acțiune, în con-
text local și regional, pentru 
plantarea a trei miliarde de 
copaci, la nivel european, 
până în anul 2030. Au fost 
discutate aspecte legate de 
prevederile legislative refe-

ritoare la activitățile de 
plantare, oportunitățile pe 
care primăriile le au pentru 
a realiza asemenea lucrări, 
aportul pe care instituțiile 
publice îl pot aduce pentru 
facilitarea inițiativelor de 
mediu, precum și despre 
nevoia implicării societății 
civile în acest demers. 

În cadrul întâlnirii, a 
fost constituit grupul de 
lucru care se va ocupa de 
modalitățile concrete de 
implementare a unor aseme-
nea acțiuni, urmând să fie 
parafată și o declarație de 
intenție prin care părțile să 
își asume rolurile care le 
revin. Prin această structură 
de cooperare interinstituțio-
nală, se vor contura planu-
rile concrete pentru viitoare 
activități de plantare, iar 
rezultatele obținute vor fi 
diseminate la nivel euro-
pean, prin aplicația dezvol-
tată de Comitetul European 
al Regiunilor.

În cadrul lucrărilor celei 
de-a 150-a Sesiuni Plenare a 
Comitetului European al 
Regiunilor, la Bruxelles, Alin 
Nica a  fost ales, cu unanimitate 
de voturi,  președinte al 
Delegației naționale a României 
și membru în Biroul Comitetului 
European al Regiunilor. 

„Le mulțumesc colegilor 
pentru încrederea acordată. 
Este a doua oară când dețin 
această poziție onorantă, dar 
mai ales una de mare respon-
sabilitate în promovarea comu-
nităților locale din România la 
nivelul Uniunii Europene”, a 
declarat președintele CJ Timiș. 

În această calitate, Alin 
Nica a avut o întâlnire cu l Vasco 
Alves Cordeiro, noul președinte 
al Comitetului European al 
Regiunilor (CoR) și o reuniune 
cu Iulia - Raluca Matei, ambasa-
dor extraordinar și plenipoten-
țiar, șef al Reprezentanței 
Permanente a României pe 
lângă Uniunea Europeană. 

Principalele teme dez-
bătute au vizat consecințele 
socio - economice ale situației 
din Ucraina, susținerea autori-
tăților locale pentru Strategia 
macroregională pentru regiu-

nea Carpaților, accederea 
României la spațiul Schengen, 
procesul de extindere al UE și 
lansarea inițiativei, către 
Comitetul Regiunilor, de creare 
a unui grup de lucru pentru 
Republica Moldova, în urma 
acordării statutului de țară can-
didată la aderare. 

„M-a bucurat în mod 
deosebit faptul că Excelența Sa, 
doamna Iulia - Raluca Matei, a 
înțeles nevoia de coordonare 
pe toate palierele în susținerea 
României, i-am confirmat des-
chiderea către o mai strânsă 
colaborare instituțională pe 
dosarele relevante pentru țara 
noastră. Cred că a fost un prim 
schimb foarte valoros de idei și 
am stabilit direcții clare de acți-
une pentru Delegația națională 
pe subiectele dezbătute”, a 
transmis Alin Nica.

Poziție europeană onorantă 
pentru Alin Nica

Președintele CJ Timiș are o mare responsabilitate 
în promovarea comunităților locale

Bastionul Theresia va fi scena mul-
tor evenimente culturale viitoare. De 
aceea, se află în pregătire lucrări de conso-
lidare și reparații la acest obiectiv impor-
tant al Timișoarei. Vor fi executate inter-
venții la corpul E al Bastionului, construc-
ția de sticlă din mijlocul curții monumen-
tului istoric urmând să devină un spațiu 
expozițional. 

Planul de reabilitare cuprinde întă-
rirea structurii de rezistență, recomparti-
mentări ale spațiului, dar și înlocuirea 
instalației electrice și a geamurilor.

Valoarea estimată a lucrărilor este 
de 2,7 milioane lei, fără TVA.

Prin investițiile realizate, Bastionul 
Theresia devine un spațiu care să găzdu-
iască evenimente culturale, importante și 
în contextul proiectului „Timișoara, 
Capitală Europeană a Culturii”.

Lucrări de consolidare și 
reparații la Bastionul 

Theresia


