
Timișoara are parte acum 
de un obiectiv așa cum putem 
vedea în cele mai frumoase orașe 
din Europa, îngrijit și primitor cu 
turiștii. Bastionul Theresia, secțiu-
nea ce se află în patrimoniul și 
a d m i n i s t ra r e a  C o n s i l i u l u i 
Județean Timiș, a beneficiat de 
reparații și lucrări de întreținere 
considerabile în valoare de peste 
1.6 milioane lei. Lucrarea este deja 
finalizată și recepționată.

Astfel, a fost curățat și repa-
rat pavajul de piatră naturală. De 

Bastionul Theresia își primește vizitatorii în „straie” noi
asemenea, s-au reabilitat platformele 
pietonale din lemn și au fost curățate 
și reparate zidurile. În plus, s-a lucrat 
și la tencuielile și zugrăvelile exteri-
oare. Trebuie spus că obiectivul istoric 
nu a mai avut parte de astfel de lucrări 
din 2010.

„Bastionul este acum mai atră-
gător pentru turiști. Ne prezentăm în 
2023 cu un obiectiv demn de o 
Capitală Europeană a Culturii, un spa-
țiu îngrijit și pus la punct, așa cum ne 
place să vedem în marile orașe euro-
pene. Nu vom permite să mai ajungem 
în aceeași situație. Punem astfel 
accent pe mentenanță, pentru că este 
mult mai eficient și ieftin să întreții, 
decât să repari”, spune președintele 
CJ, Alin Nica.

Revitalizarea Bastionului este 
una dintre prioritățile Consiliului 
Județean Timiș. Reamintim că una 
dintre primele măsuri a fost crearea 
unui regulament de organizare și func-
ționare, pentru îmbinarea eficientă a 
activității culturale cu serviciile 
HORECA, spațiile fiind închiriate dife-
riților furnizori prin licitație publică.

CJ Timiș vrea să 
rezolve o problemă 
veche și rușinoasă 

a Timișoarei
Consiliul Județean va construi o 

parcare supraetajată în zona ultracen-
trală a Timișoarei, la două minute de cele 
mai mari piețe publice ale orașului. 
Instituția dispune de un studiu de opor-
tunitate, care prezintă două variante. 

Într-o primă variantă, va fi utilizat 
doar terenul Consiliului Județean de 4845 
mp, de lângă Hotel Timișoara. Pentru a 
doua variantă, instituția ar trebui să pri-
mească de la Primăria Timișoarei o fâșie 
de teren de 583 mp, în spatele celui pe 
care îl deține deja.

„Ideală este varianta a doua, pen-
tru că maximizăm numărul de locuri de 
parcare, 436, față de 396. În plus, soluția 
urbanistică ar fi una mai fericită dacă nu 
ar trebui să facem un drum care dă într-o 
fundătură”, a spus Alexandru Proteasa, 
vicepreședinte CJ.

În ceea ce privește terenul 
Primăriei, a fost supus votului un proiect 
de hotărâre prin care se va solicita admi-
nistrației timișorene cedarea acestuia. 
„Proiectul de hotărâre prin care vom soli-
cita Primăriei Timișoara cedarea a 583 
mp pentru 40 de locuri suplimentare de 
parcare a fost votat în plenul CJ Timiș, 
deși consilierii județeni USR au primit 
„directivă” de partid să oprească iniția-
tiva. Dominic Fritz respinge ideea unei 
parcări de peste 400 locuri la un minut de 
mers pe jos de Piața Victoriei și evită să 
își asume public această poziție. Încă pri-
marul Timișoarei a pus presiune, prin 
partid, pe consilierii județeni USR, să îl 
scape de ceea ce știe că va stârni furia 
timișorenilor odată ieșit la iveală. Din 
păcate pentru el, deciziile administrative 
bune și interesul cetățenilor au primat, 
iar în plenul CJ Timiș a fost hotărâtă con-
tinuarea demersurilor de construire a 
unei parcări cu număr maxim de locuri”, 
a spus Alexandru Proteasa la scurt timp 
după ședință. Pentru realizarea parcării, 
se dorește concesiunea de lucrări. În 
urma unei licitații publice, firma câștigă-
toare va face PUZ-ul și proiectul tehnic, 
va obține autorizația de construire, va 
ridica clădirea și o va administra. Asta, în 
schimbul unei redevențe anuale de 
120.000 de euro pe care o va plăti 
Consiliului Județean.

În cel mai optimist scenariu, par-
carea ar putea fi funcțională în 34 de luni. 
Trebuie spus că dacă s-ar merge pe o 
investiție directă a Consiliului Județean, 
timpul de realizare ar fi chiar triplu, din 
cauza procedurilor birocratice.

Administratorul public al județului, 
Marian Constantin Vasile, a efectuat o nouă 
vizită pe teren la șantierul noii maternități, 
pentru a verifica stadiul fizic al lucrărilor. 

De la ultima vizită pe teren, lucrările 
continuă într-un ritm alert. Astfel, s-a turnat 
placa peste etajul I și stâlpii de susținere 
aferenți celui de-al doilea etaj, s-a realizat 
compartimentarea la demisol și s-a început 
realizarea zidăriei exterioare pentru nivelul 
parter, lucrările fiind în grafic. Antreprenorul 
și-a asigurat forța de muncă necesară pentru 
a respecta graficul lucrărilor întocmai. La 
mijlocul lunii august, este programată tur-
narea plăcii peste nivelul al II-lea al clădirii.

Amintim că suprafața construită a 
clădirii va fi de 6400 mp, iar cea utilă, de 
5400 mp.

Totodată, au fost depășite un număr 
de provocări administrative care țineau de 
Consiliul Județean, cum ar fi întocmirea 
documentației de atribuire pentru licitarea 
lucrărilor suplimentare, mărirea devizului 
general pentru acestea, dispoziții de șantier 
și colaborarea cu Spitalul Județean. În pre-
zent, rămânând în sarcina constructorului 
să continue lucrările în ritmul și graficul sta-
bilit prin contract.

În ceea ce privește echipamentele 
medicale, procedura de achiziție se află în 

Lucrările la noua maternitate continuă în ritm alert

desfășurare, termenul de depunere a 
ofertelor s-a încheiat, iar în prezent se 
evaluează ofertele depuse. 

În același timp, CJ Timiș a dema-
rat procedura de consultare a pieței pen-
tru achiziționarea mobilierului medical și 
non-medical necesar noii maternități.
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vCopiii cu nevoi speciale 
de la Centrul Școlar pentru 
E d u c a ț i e  I n c l u z i v ă 
„Constantin Pufan” au 
parte de condiții mai bune 
în urma unei investiții a 

Consiliului Județean.

Condiții mai bune pentru copiii cu dizabilități. 
Sistem de climatizare performant la „Pufan”

Ziua Județului Timiș: tradițiile, frumusețile 
naturale și cultura, „vedetele” sărbătorii

v În acest an, Ziua 
Județului Timiș a fost 
sărbătorită pe parcursul a 
patru zile. Timișenii au avut 
oportunitatea de a 

redescoperi județul din punct de vedere cultural, 
social și turistic.

vCasele familiale și cen-

trele de zi și de recuperare 

pentru copiii cu dizabilități 

de la Lugoj, Găvojdia și 

Periam au intrat în linie 

dreaptă, beneficiind de noi constructori.

Veste bună pentru copiii mai puțin norocoși. 
S-au reluat lucrările la casele familiale
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Copiii cu nevoi speciale de la 
Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă „Constantin Pufan” au parte 
de condiții mai bune în urma unei 
investiții a Consiliului Județean. 
Unitatea de învățământ dispune acum 
de un sistem de climatizare perfor-
mant, electric, care ar putea chiar să 
înlocuiască încălzirea pe gaz, pe timp 
de iarnă, la costuri mai mici.

Valoarea investiției este de un 
milion de lei, cu TVA inclus, finanțare 
asigurată de Consiliul Județean. 
Sistemul de climatizare îmbunătățește 
condițiile în care se desfășoară activi-

tățile instructiv - educative și terapeu-
tice pentru copiii cu deficiențe de auz 
și deficiențe asociate înscriși la „Pufan”.

Astfel, a fost instalat un sistem 
performant cu funcționare în pompă 
de căldură (tip VRF) în detrimentul 
celui clasic cu chiller, datorită perfor-
manței energetice mult superioare și a 
fiabilității în exploatare pe termen 
lung. Capacitatea termică de răcire asi-
gurată este de 210kW. Acest sistem 
include unități interioare cu sistem ino-
vativ de purificare de aer, neutralizează 
agenți poluanți, mucegaiuri, bacterii, 
viruși, având certificare inclusiv pentru 

Condiții mai bune pentru copiii cu dizabilități

Sistem de climatizare performant instalat la școala „Pufan”
SARS-CoV-2. „Acest sistem poate func-
ționa eficient și pe perioada iernii, cu un 
consum energetic redus față de un 
cazan pe gaz. Trebuie menționat că, în 
ceea ce privește încălzirea, școala dis-
pune de centrală proprie pe gaz, însă 
noul sistem de climatizare, electric, ar 
putea însemna facturi mai mici pe timp 
de iarnă, în noul context al costurilor la 
energie. Această investiție este o dovadă 
a faptului că nu facem rabat la calitate 
și gândim proiecte cu impact pe mai 
multe paliere”, spune Marian Constantin 
Vasile, administrator public al județului.

S-a montat câte o unitate interi-
oară în fiecare încăpere în care se des-
fășoară activități, 78, în total. De ase-
menea, s-au montat două sisteme 
individuale pentru magazia de legume 
și magazia de alimente, unde se poate 
menține o temperatură constantă de 
8°C, pentru  depozitarea  în  condiții  
optime a alimentelor stocate.

Pe toata durata garanției, de trei 
ani, se asigură mentenanța aparatelor, 
cu pregătirea sistemului pentru iarnă 
și vară.

Încă o investiție a intrat în linie 
dreaptă. Consiliul Județean Timiș a emis 
ordinul de începere pentru execuția 
lucrărilor de introducere a utilităților 
pentru locuințele ANL aflate în construc-
ție în comuna Giroc. Vorbim de alimen-
tarea cu apă și de rețeaua de canalizare 
menajeră și pluvială. Execuția a început 
în 27 iulie. Consiliul Județean a alocat 6 
milioane de lei pentru proiectul ce se 
întinde pe o suprafață de 26.875 metri 
pătrați, teren pe care se construiesc 132 
de apartamente și 22 de case.

Realizarea locuințelor destinate 
tinerilor are ca scop îmbunătățirea con-
dițiilor de viață, stimularea tinerilor să 
rămână și să profeseze în județ, dezvol-
tarea sectorului construcțiilor, crearea 
de noi locuri de muncă, toate acestea  
conducând în cele din urmă la  dezvolta-
rea economică a Timișului. 

Conform proiectului, se vor exe-
cuta următoarele lucrări: terasamente; 
defrișarea vegetației degradate; rețea de 
alimentare cu apă; branșarea blocurilor 
ANL și a parcelelor pentru case la rețeaua 
de apă nou proiectată pe amplasament;  
în noduri se prevăd cămine din beton 
prefabricate cu robineți de închidere pe 
fiecare conductă;  instalații proprii de 
ridicare a presiunii pentru apă potabilă 
amplasate în interiorul blocurilor; rețea 
de canalizare menajeră; racordarea blo-
curilor ANL și a parcelelor pentru case la 
canalizarea nou proiectată pe amplasa-
ment; stație de pompare; rețea de cana-
lizare pluvială; guri de scurgere cu sifon 
și depozit;  separator de hidrocarburi cu 
by-pass; stație de pompare ape pluviale. 
Durata lucrărilor este de patru luni, înce-
pând cu 27 iulie 2022.

Reamintim că CJ Timiș a dat în 
folosință gratuită ANL un teren în supra-
față de 26.875 mp, situat în comuna 
Giroc, Calea Timișoarei, pentru realiza-
rea de locuințe destinate închirierii.

Sprijin important pentru tineri
CJ Timiș asigură 
utilitățile pentru 

noile locuințe ANL 
din Giroc

Anul trecut, Consiliul Județean 
Timiș a eliberat Certificatul de 
Urbanism pentru o nouă conductă de 
gaz, 53 de kilometri, care va rezolva 
problema alimentării cu gaz în sudul 
județului. Acum, Transgaz a lansat lici-
tația pentru găsirea unui furnizor de 
materiale pentru lucrări. Mai exact, se 
caută o firmă care sa asigure material 
tubular și fitinguri. Valoarea estimată a 
contractului este una considerabilă, de 
aproape 33 milioane de lei fără TVA.

Termenul până la care firmele 
interesate își pot depune ofertele este 

Gaz pentru 40.000 de timișeni

15 septembrie. Execuția va dura doi ani 
și jumătate și va urma traseul Timișoara 
- Giroc - Padureni - Jebel – Voiteg - Deta 
- Denta - Moravita și va însemna extin-
derea rețelei în mai multe localități de 

Proiectul tehnic pentru restaurarea, consolidarea 
și punerea în valoare a Castelului Huniade, azi Muzeul 
Banatului, intră în curând în lucru. Licitația publică 
derulată de Consiliul Județean s-a încheiat, contractul 
fiind adjudecat de către Impex Romcatel Cercetare 
Proiectare SA, la o sumă de 1.5 milioane lei - TVA inclus.

Serviciile care fac obiectul contractului vizează 
proiectul tehnic de execuție (PT), documentația tehnică 
pentru obținerea autorizației de construire și organiza-
rea execuției lucrărilor (DTAC și DTOE), detalii de execu-
ție (DE) și asistența tehnică din partea proiectantului. 
Prestatorul va avea la dispoziție 7 luni pentru a finaliza 
documentația, plus alte 36 de luni alocate asistenței 
tehnice pe perioada lucrărilor efective. Proiectul tehnic 
va trebui să detalieze, printre altele, lucrările de resta-
urare, consolidare, reparațiile structurale și modificările 
funcționale necesare.

Obiectivul de investiții urmărește îmbogățirea 
ofertei culturale, restaurarea castelului reprezentând 
un sprijin consistent în redescoperirea unei identități 
istorice și culturale insuficient valorificată și conștien-
tizată. Investiția va genera o suită de efecte benefice din 

punct de vedere economic, social, cultural atât pentru 
județul Timiș, cât și pentru regiunea de dezvoltare, prin 
fluxul de vizitatori care vor trece pragul muzeului și care 
vor participa la activitățile organizate. De asemenea, va 
crește gradul de atractivitate al zonei din punct de 
vedere turistic, fapt ce generează încasări din servicii 
turistice și dezvoltarea societăților de profil. Un alt ele-
ment de impact din punct de vedere social îl constituie 
dotarea obiectivului restaurat și a muzeului cu facilități 
inclusiv pentru persoanele cu nevoi speciale, care vor 
dori sa viziteze monumentul istoric.

Cu ocazia săpăturilor arheologice din anul 2009, 
în curtea interioară a Castelului s-au descoperit ruinele 
unui donjon, a cărui perioadă de edificare a fost esti-
mată a fi secolul al XIV-lea. Important de menționat este 
că proiectul tehnic va trebui să țină cont de necesitatea 
punerii acestuia în valoare.

pe această rută. Astfel, beneficiari vor 
fi aproximativ 40.000 de timișeni.

„Asumarea de către conducerea 
Transgaz a construcției unei noi con-
ducte în Timiș este o decizie istorică 
pentru care, în numele județului, îi mul-
țumesc. Prin noul proiect de infrastruc-
tură energetică, vorbim despre gaz 
livrat la cu totul alte standarde decât 
au fost cetățenii obișnuiți. Vor fi elimi-
nate pierderile, presiunea scăzută, dar 
mai ales riscul unor întreruperi”, spu-
nea președintele CJ Timis, Alin Nica, 
cand Transgaz a anunțat proiectul.

Pas important pentru un obiectiv cultural de mare valoare
Castelul Huniade din centrul Timișoarei are proiectant
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Timișenii votează

Programul de bugetare participativă, 
într-o nouă etapă

Un centru de recuperare pentru 
minorii cu adicții, parcuri tematice și 
multe altele se numără printre propu-
nerile timișenilor în cadrul ediției din 
acest an a programului de Bugetare 
participativă.

Acesta a ajuns la etapa votului. 
Începând de sâmbătă, 6 august, timi-
șenii pot vota proiectele cu care rezo-
nează cel mai mult.

Bugetul participativ încurajează 
cetățenii să se implice în luarea decizi-
ilor privind dezvoltarea comunității. Pe 
scurt, Consiliul alocă banii, timișenii 
vin cu propuneri, iar după validarea lor 
de către o comisie, tot cetățenii decid, 

prin vot public, proiectele cu impact 
pozitiv pentru comunitate ce vor fi 
implementate de către instituție.

Pentru depunerea și votarea ini-
țiativelor a fost dezvoltată platforma 
www.bugetareparticipativa.cjtimis.ro. 
Aici, timișenii vor găsi detalii despre 
proiecte și vor putea vota după cum 
consideră de cuviință. 

În urma filtrului de eligibilitate, 
13 proiecte au intrat, până pe 4 sep-

tembrie, în procesul de votare. 
Rezultatele vor fi afișate în 5 septem-
brie. Proiectele câștigătoare vor fi 
selectate în ordinea numărului de 
voturi, indiferent de domeniul din care 
fac parte, până la epuizarea sumei pre-
văzute. Trebuie spus că proiectele 
depuse au trebuit să se încadreze în 
limita a 1.500.000 lei, incl. TVA.

Inițiativele timișenilor vizează, 
printre altele, înființare unui centru de 
recuperare pentru minorii cu adicții, 
parcuri tematice, amenajarea și mar-
carea traseelor turistice, realizarea 
unui adăpost de câini, curățenia în 
județ, construcția unei scene acte artis-
tice, siguranța rutieră și dezvoltarea de 
spații de agrement.

„M-am bucurat să văd că timișe-
nii au venit cu propuneri pertinente, că 
își doresc să se implice în comunitate 
și că avem multe proiecte pentru îmbu-
nătățirea calității vieții. Participarea la 
procesul de selecție este la fel de 
importantă ca propunerile. Vorbim de 
un demers democratic, deschis, unde 
decizia aparține fiecărui cetățean”, 
spune președintele CJ, Alin Nica, încu-
rajând timișenii să voteze proiectele în 
număr cât mai mare.

Implementarea acestora va 
începe în ziua următoare stabilirii câș-
tigătorilor. Bugetul din acest an este 
triplu față de cel din 2021, când a fost 
lansat programul, inițiativă în premieră 
pentru Consiliul Județean Timiș.

Instituție de cultură finanțată de 
Consiliul Județean Timiș, Muzeul 
Național de Artă Timișoara a câștigat 
titlul de Partener Instituțional al 
Comisiei Naţionale a României pentru 
UNESCO, în domeniile culturii, educa-
ției interculturale, în promovarea diver-
sității și a patrimoniului cultural.

Muzeul este singura instituție 
culturală din județul Timiș care a obți-
nut statutul de Partener Instituțional 
CNR UNESCO în 2022. Reprezentând o 
formă de susținere și confirmare cu 
valențe reputaționale, acest partene-
riat statutar strategic aduce un plus de 
valoare imaginii și activității muzeului.

Sub egida statutului de partener 
instituțional, Muzeul Național de Artă 
Timișoara va organiza în perioada 

următoare o serie de expoziții emble-
matice dedicate unor mari artiști pre-
cum: Paul Neagu, Oskar Szuhanek, 
Constantin Brâncuși, Victor Brauner, 
Romul Nuțiu, Suzana Fântânariu, 
Ciprian Radovan și alții.

Evaluarea a fost realizată de 
patru experți desemnați de Asociația 
Comunelor din România și de către 
Uniunea Consiliilor Județene din 
România și de un reprezentant al 
Comisiei Naționale a României pentru 
UNESCO. Criteriile de evaluare au vizat 
compatibilitatea activității instituțiilor 
candidate cu agenda UNESCO și cu pri-
oritățile Comisiei Naționale, dar și 
capacitatea acestora de a dezvolta par-
teneriate interne și internaționale.

Muzeul Național de Artă 
Timișoara, partener instituțional 
al Comisiei Naţionale a României 

pentru UNESCO

Zece tineri, participanți West 
Summer University, program al 
Universității de Vest din Timișoara, au 
vizitat Consiliul Județean pentru a afla 
mai multe despre activitatea institu-
ției.

Tinerii au aflat despre istoria 
Palatului Administrativ, despre rolul și 
atribuțiile CJ Timiș și s-au întâlnit 
într-un cadru informal cu cei doi vice-
președinți, Alexandru Proteasa și 
Cristian Moș. În program a fost inclusă 
de asemenea participarea în calitate 
de observatori la o ședință de lucru 
despre dezvoltarea Parcului tematic 
care va fi construit de CJ Timiș. 

Tinerii vizitatori au avut sesiuni 
de întrebări și răspunsuri cu directorul 
executiv Marcel Marcu pe tema 
buget-finanțe, cu reprezentanți ai 
Serviciului de Relații Externe, ai 
Compartimentului de comunicare și cu 
Dan Diaconu, consilierul personal al 
președintelui CJ Timiș.

În ultima parte a întâlnirii, tine-
rilor le-a fost prezentat Bastionul 

În fiecare zi, viața a zeci de timi-
șeni depinde de sângele donat de 
semenii lor, astfel că 20 de angajați ai 
Direcției de Prestări Servicii Timiș, 
instituție subordonată Consiliului 
Județean Timiș, s-au alăturat unei 
campanii instituționale de donare de 
sânge. Angajații direcției s-au mobili-
zat și s-au prezentat la Centrul 
Regional de Transfuzie Sanguină din 
Timișoara, pentru a dona sânge.

Printre participanți s-a numărat 
și directorul Direcției de Prestări 
Servicii Timiș, Ciprian Trocan, acesta 
subliniind importanța conștientizării 
nevoii de sânge în rândul comunității: 
„Felicit și mulțumesc colegilor care au 
răspuns acestui demers umanitar! 

Viitori studenți din întreaga țară au învățat 
ce înseamnă administrația județeană

Theresia și activitatea Biroului de 
turism și evenimente din cadrul CJ 
Timiș. Vizita s-a încheiat la Muzeul 
Național al Banatului, cu mult entuzi-
asm și invitația de a reveni. Tinerii par-
ticipanți la West Summer University, 
alături de coordonatoarea grupului, 
artista emergentă Theodora Scurtu, au 
vizitat Muzeul, întâlnirea culturală 
reprezentând un punct important în 
aventura cunoașterii lor. Timișoara 
este despre tradiție și modernitate, 
despre tineri, despre artă, despre aflu-
ență, despre influență, despre culoare, 
inovație, tinerețe și frumusețe.

West Summer University este un 
proiect inițiat și desfășurat de către 
O r g a n i za ț i a  S t u d e n ț i l o r  d i n 
Universitatea de Vest din Timișoara cu 
sprijinul Universității de Vest din 
Timișoara, în cadrul căruia, pentru mai 
bine de două săptămâni, elevi de liceu 

din toată țara simulează viața de stu-
dent, descoperă lucruri noi în anumite 
domenii de interes pentru ei și își fac 
prieteni cu care leagă amintiri memo-
rabile.

Angajați ai Direcției de Prestări Servicii Timiș 
au donat sânge

Merită să înțelegem cu toții că donarea 
de sânge este un gest normal și sănă-
tos și nu avem nevoie de alte drame ca 
să facem un lucru atât de simplu”.

Prin acest gest de bunăvoință, 
angajații instituției au dorit să-i încu-
rajeze și să-i motiveze pe cei din jurul 
nostru prin propriul exemplu ca să sal-
veze vieți prin donarea de sânge. La 
nivel național încă ne confruntăm cu 
un deficit major de donatori de sânge, 
numărul acestora fiind mult sub nece-
sarul medical.
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Timiș: multicultural, 
efervescent, inovator

Cu prilejul acestui moment deo-
sebit, a avut loc o ședință festivă a 
Consiliului Județean Timiș, în cadrul 
căreia s-a vorbit despre semnificația 
istorică a zilei. 

„28 iulie este o sărbătoare a 
noastră, a tuturor celor care ne regăsim 
în acest peisaj multicultural, eferves-
cent, inovator, reprezentând marca 
inconfundabilă a Timișului și a timișe-
nilor. Alături de mulți invitați de seamă, 
am celebrat Ziua Județului Timiș în 
cadrul unei ședințe de plen festiv. Am 

avut onoarea de a înmâna distincții 
Academicianului Ion Păun Otiman și Dr. 
Constantin Lupu, în semn de recunoaș-
tere pentru contribuția adusă la viața 
științifică și culturală timișeană”, a 
declarat președintele CJ, Alin Nica, 
după ședința festivă a Consiliului 
Județean.  

Ateliere de robotică și 
programare pentru copii

De ziua Județului a fost organi-
zat și un eveniment de tip Porți 
Deschise, cu tema ,,Timiș DigitALL”. 
Evenimentul s-a adresat elevilor cu vâr-
ste între 8 și 12 ani, cu scopul de a 
crește nivelul de informare al copiilor 
referitor la activitatea instituțiilor 
publice, într-un mod interactiv și dina-
mic. Micii vizitatori au participat la un 
tur ghidat al sediului, au aflat informa-
ții referitoare la istoricul instituției și al 
clădirii, au învățat câte ceva despre 
atribuțiile pe care le are administrația 
timișeană și au fost primiți de preșe-
dintele și vicepreședinții Consiliului 
Județean.

Pentru că tinerii musafiri repre-
zintă viitorul, iar administrația se află, 

la rândul său, în plin proces de trans-
formare și digitalizare, cei mici au 
beneficiat, la finalul turului ghidat, de 
o surpriză oferită în parteneriat cu 
Școala de programare Logiscool 
Timișoara. În Sala Multifuncțională a 
CJT a fost amenajat un spațiu dedicat, 
unde copiii au participat la ateliere de 
robotică și programare. De asemenea, 
reprezentanții Organizației Salvați 
Copiii Timișoara au oferit participanți-

lor informații referitoare la siguranța 
navigării pe Internet, ca parte a cam-
paniei Ora de net.  

Prima ediție a Cupei 
Instituțiilor Timișene la fotbal

În cadrul sărbătorii, 34 de echipe 
ale instituțiilor publice din județ s-au 
luptat pentru a câștiga prima ediție a 
C u p e i  I n s t i t u ț i i l o r  T i m i ș e n e . 
Evenimentul a fost organizat cu ajuto-
rul partenerilor și  sponsorilor 

Decathlon Timișoara, Club Sportiv 
Comunal Ghiroda si Giarmata Vii, 
împreună cu Primăria Ghiroda. 

Distracție pentru orice vârstă

În 28 iulie, la Bastionul Theresia, 
timișenii au fost invitați la „Schimbul 
de gardă”, un eveniment în care au fost 
prezentate uniforme ale Armatei 
Române din Primul Război Mondial, 

reprezentând generali, ofițeri, subofi-
țeri, soldați și surori de caritate, ca 
omagiu adus Reginei Maria. S-au 
mânuit arme, s-a prezentat onorul, s-a 
spus rugăciunea înaintea plecării pe 
front și s-a executat o salvă de tun.  

Ziua de 29 iulie a fost marcată 
printr-un spectacol artistic la Muzeul 
Satului Bănățean, unde au concertat 
Bob Ramanka, The Kryptonite Sparks, 
Zmei 3 și Peregrinii. În plus, publicul a 
avut parte și de muzică populară. 

Programul a cuprins și activități cultu-
rale interactive. De exemplu, timișenii 
au fost invitați să participe la realizarea 
de creații colective adresate tuturor 
vârstelor. În plus, Muzeul Național al 
Banatului a pus în scenă spectacolul de 
foc „Amor Flammis”. 

Frumusețile naturale ale 
Timișului, în prim-planul Zilei 

județului

Ultima zi de celebrare a fost 
rezervată traseelor turistice de vizitare 
a județului. Au fost organizate trei 
tururi, fiecare dintre ele în zone diferite 
și cu o tematică aparte, pentru a atinge 
o gamă cât mai largă de preferințe și 
activități. 

Primul traseu tematic a constat 
într-un tur relaxant pe Bega cu 

Pelicanul, din Timișoara până la ecluza 
din Uivar, în care cei înscriși s-au putut 
bucura de muzică live, DJ și o atmo-
sferă boemă desprinsă dintr-un film de 
artă.  

Al doilea tur a fost o adevărată 
incursiune culturală, turistică și culi-
nară. Plimbarea a vizat partea de est a 
județului, una dintre cele mai ofertante 

zone din punct de vedere turistic. S-a 
explorat zona lacului Surduc și s-a 
făcut o plimbare cu catamaranul, iar 
dacă nu intervenea în program un cod 
roșu de vijelie, se ajungea și la cascada 
Șopot și la atât de impresionanta în 
delicatețea sa, biserica de lemn din 
Crivina. 

Chiar și în aceste condiții, popa-
sul de la Șura din localitatea Dumbrava 
având în fundal un duo acustic, a făcut 
excursia de neuitat. 

Ultimul tur a fost destinat ama-
torilor de activități sportive în natură. 
Mai exact, o antrenantă tură cu bicicle-
tele în zona de nord a județului, pe dea-
lurile Buzadului. S-a pornit de la 
Comeat via Muzeul Cinegetic din 
Charlottenburg cu destinație Altringen. 
Un punct terminus care a răsplătit prin 
atmosferă și desfătare culinară cum nu 
se putea mai bine o cursă ca cea 
descrisă mai sus.  

Acesta este doar începutul. În 
curând va fi lansată o hartă turistică 
atât în format fizic, cât și digital, care 
va cuprinde idei de trasee de o zi prin 
județ, ce vor scoate în evidență cel mai 
bine Timișul.

Ziua Județului Timiș: tradițiile, frumusețile naturale
și cultura, „vedetele” sărbătorii

În 2016, Consiliul Județean Timiș a proclamat data de 28 iulie ca zi a Județului Timiș, cu scopul de a-i promova patrimoniul istoric, cultural și economic. 28 
iulie marchează instaurarea administrației românești în județ, în anul 1919, după retragerea trupelor de ocupație  de pe teritoriul comitatului Timiș. În acest 

an, Ziua Județului Timiș a fost sărbătorită pe parcursul a patru zile. Timișenii au avut oportunitatea de a redescoperi județul atât din punct de vedere cultural 
prin multitudinea de activități desfășurate de către instituțiile de cultură implicate, cât și din punct de vedere turistic.
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Heliport la 
Aerodromul Cioca 

din Timișoara

Eforturile susținute de reor-
ganizare a centrelor neconforme 
ale DGASPC, începute efectiv 
acum mai bine de un an, încep să 
dea roade. 

Administratorul public al 
județului, Marian Constantin 
Vasile, a vizitat clădirile de la 
Recaș, Tomești si Poeni, care sunt 
vizate în perioada următoare spre 
a fi valorificate.

„Acțiunea face parte din-
tr-un plan amplu de identificare și 
preluare a unor imobile ce aparțin 
mai multor localități/UAT, alocare 
de sume, reparații și investiții în 
infrastructură, echipări și dotări 
conform normativelor, mutare a 

Reorganizarea centrelor neconforme ale DGASPC
beneficiarilor, mutare/angajare/
formare a cadrelor de deservire, 
licențiere samd. 

Vom reuși astfel să evităm 
penalități de milioane și apoi zeci 
de milioane de lei, oferind în ace-
lași timp beneficiarilor condiții 
mai bune de trai și de integrare în 
societate”, a spus Marian Vasile, 
mulțumind în același timp colegi-
lor din Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului, în special dnei. director 
general Carmen Apostol, și, de 
asemenea, colegilor din Consiliul 
Județean Timiș, pentru implicare 
și rezultatele deja vizibile.

Timișoara ar putea avea cen-
tură feroviară, care să scoată traficul 
de marfă din centrul orașului. 
Consiliul Județean a primit trei oferte 
în cadrul licitației publice pentru ser-
viciile de realizare a studiului de feza-

bilitate. Mai exact, CJ Timiș 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.

Au fost depuse trei oferte, din 
partea Longhersin SRL și din partea 
asocierilor Metroul – Prometer M&G 
SRL, respectiv 3TI Progetti Italia 
Ingegneria Integrata SpA – Cornel & 
Cornel Topoexim – Institutul de 
Arheologie Vasile Pârvan – Geostud 
– Metrans Engineering – TTL Planning 
– SWS Engineering.

Valoarea estimată a contractu-
lui conform 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 studiu de prefezabilitate din 2009, 
însă, acum, în contextul lucrărilor la 
calea ferată pe culoarul pan-euro-
pean IV, s-a repus pe tapet ideea rea-
lizării unei centuri feroviare. Studiul 
de fezabilitate, scos la licitație, este 
menit a stabili culoarul final, cât și 
valoarea investiției.

Centura feroviară, în special 
pentru transportul de marfă, având 
în vedere și  interconectarea 
Aeroportului Internațional Traian 
Vuia cu magistrala 900, contribuie la 
eliminarea blocajelor și a disconfor-
tului 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.

Trei firme vor să 
facă documentația 

pentru Centura 
feroviară

a Timișoarei

Producătorul de biciclete 
Corratec, unul dintre cei mai mari din 
Germania, a deschis o fabrică în 
Timișoara. Acesta produce deja în 
orașul de pe Bega aproximativ 350 de 
biciclete electrice pe zi, dar ținta este 
de 1000 –1200 de biciclete pe zi, la 
începutul anului 2024.

Până la finalul anului, în fabrică 
vor lucra 200 de timișeni, urmând ca 
peste doi ani să ajungă la mai mult 
de 500.

„Cu toții am creat ceva admira-
bil împreună, într-un timp foarte 
scurt despre care nimeni nu a crezut 
că va fi posibil. Pentru noi e foarte 
important să deschidem această 
fabrică la Timișoara, în contextul în 
care în această industrie subansam-
blurile vin din Asia în Europa. Suntem 
fericiți să fim aici. Timișoara și 
România pot să fie liantul care conec-
tează Europa de Asia. Există un port 
în Constanța, vasele pot ajunge aici 
din Asia. Noi cumpărăm majoritatea 
subansamblelor din Taiwan”, a decla-
rat Konrad Irlbacher, proprietarul 
fabricii Corratec.

La inaugurare, Alin Nica, preșe-
dintele CJ Timiș, a vorbit despre stra-
tegia velo a județului, care urmează 
să fi dezvoltat în anii care vin: ,,Este 

o investiție foarte importantă pentru 
județul Timiș și se înscrie în dorința 
noastră de a fi deschiși spre cei care 
pun preț pe inovație și pe creativi-
tate. 

Se înscrie și în linia strategică 
pe care noi vrem să o dezvoltăm aici, 
să fim primul județ din țară care are 
o strategie pe cicloturism. Județul e 
brăzdat de un coridor paneuropean 
de cicloturism pe care dorim să-l 
implementăm. Vom avea piste de 
turism de interes județean și de inte-
res local în anii următori. Și eu merg 
des cu bicicleta. 

Când eram primar la Dudeștii 
Noi, mergeam zilnic cu bicicleta la 
lucru. Și una din dorințele mele e ca 
în cel mai scurt timp să avem piste de 
biciclete care să lege Timișoara de 
cât mai multe localități periurbane. 
Pe lângă locurile de muncă pe care le 
creează, valoarea adăugată pe care o 
aduce economiei locale, reprezintă și 
un model de business care merită 
replicat.”

Activitățile în fabrica de la 
Timișoara au demarat la începutul 
anului 2022, iar sâmbătă, 6 august, a 
avut loc inaugurare oficială, în fața 
oficialităților locale și a invitaților din 
Germania.

Investiție majoră în industria timișeană

Consiliul Județean Timiș, prin 
Direcția de Prestări Servicii (DPS), are 
în plan amenajarea unui heliport la 
Aerodromul Cioca din Timișoara.

Pentru asta, instituția a publi-
cat un anunț în Sistemul Electronic de 
Achiziții Publice (SEAP), prin care 
dorește să achiziționeze lucrări de 
terasament, de construcții de piste de 
rulare, de pavare de piste de rulare, de 
instalații electrice și instalare de echi-
pament de semnalizare aeroportuară.

Valoarea estimată a procedurii 
este de aproximativ 1.6 milioane de lei 
fără TVA. Firmele interesate pot 
depune oferte până în data de 23 
august la ora 15.00.

Pentru Aerodromul Cioca, CJ 
Timiș are în lucru modificări și investi-
ții importante, pentru funcționalitatea 
de bază, dar și pentru organizarea de 
evenimente de mare impact pentru 
public. Inclusiv clădirile, recent cum-
parate de la Primăria Timișoara, vor fi 
scoase din ruină și repuse în funcțiune. 

Zona festivalieră va fi pregătită 
prin nivelarea și tasarea terenului, cre-

area aleilor de acces și pietruirea dru-
murilor destinate autovehiculelor. Pe 
lângă clădiri, vor fi reabilitate instala-
țiile de balizaj, marcajele, sistemul de 
monitorizare și iluminare. Aerodromul 
va dispune chiar și de o școală de pilo-
taj de drone.

Vă reamintim, în 2021, Consiliul 
Județean Timiș a cumpărat de la 
Primăria Timișoara clădirile pe care 
aceasta le deținea pe Aerodromul 
Cioca cu o sumă de aproape 2.6 mili-
oane de lei. Vorbim de hangar, anexe, 
case, corpul administrativ și aerogară. 
Consiliul Județean Timiș deținea tere-
nul, însă nu se putea atinge de clădiri 
fără a le avea în proprietate.
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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

Casele familiale și centrele de zi și de 
recuperare pentru copiii cu dizabilități de la 
Lugoj, Găvojdia și Periam au intrat în linie 
dreaptă, beneficiind de noi constructori.

Obiectivul general al proiectului con-
stă în creșterea gradului de acoperire cu 
servicii sociale la nivelul Județului Timiș, 
prin dezvoltarea și îmbunătățirea infrastruc-
turii necesare pentru sprijinirea grupurilor 
vulnerabile din comunitate.

„După un an de eforturi și după rezi-
lierea cu fostul constructor, pot spune că în 
sfârșit proiectul a intrat pe un făgaș normal. 
Au fost rezolvate problemele cu fostul con-
structor, s-a realizat expertiza împreună cu 
actualizarea proiectului tehnic, s-a obținut 

Veste bună pentru copiii mai puțin norocoși
S-au reluat lucrările la casele familiale

avizul ADR VEST, s-a aprobat mărire de deviz 
general în plen și s-a finalizat achiziția lucră-
rilor de execuție, iar lucrările la șantierele de 
la Lugoj și Găvojdia au început. Proiectul 
intră în planul general amplu de reorganizare 
a beneficiarilor DGASPC. Sunt foarte optimist 
că vom termina în termen și vom lua toți 
banii europeni”, a spus Marian Constantin 
Vasile, administratorul public al județului. 

În curând vor începe construcțiile și 
la cele trei locuințe protejate, reabilitarea și 
extinderea centrului de zi de la Periam, 
unde a fost semnat contractul de execuție, 
urmând ca în cel mai scurt timp să se dema-
reze lucrările.

Termenul de execuție este de 12 luni. 
Cele trei proiecte sunt finanțate din fonduri 
europene, prin Programul Operațional 
Regional (POR) 2014-2020, iar investiția 
totală este de peste 5.3 milioane euro 
(26.014.036 lei).

Împreună, căsuțele vor putea găzdui 
un număr de 82 de beneficiari, iar centrele 
de zi vor deservi atât rezidenții caselor fami-
liale, cât și până la 100 de persoane din 
comunitățile învecinate.

Consiliul Județean Timiș derulează un 
proiect pentru crearea brandului economic al 
Timișului. Acesta vizează creșterea identității 
și notorietății județului, cu efecte benefice pri-
vind competitivitatea, vânzările și turismul, 
dezvoltarea investițiilor autohtone și străine, 
relansarea investițiilor de capital, acoperirea 
deficitului forței de muncă și îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale timișenilor.

O componentă importantă a brandului 
este logo-ul, o imagine ce va fi asociată jude-
țului și care trebuie să reflecte în mentalul 
colectiv elementele esențiale de performanță, 
tradiție și aspirație.

Timișenii au fost astfel invitați să par-
ticipe la alegerea celui mai reprezentativ logo 
pentru brandul economic al județului Timiș, 
prin selectarea unei singure variante din cele 
cinci propuneri. Construirea arhitecturii bran-
dului economic (design variante schițe logo) a 
pornit de la cei patru piloni de identitate eco-

nomică ai brandului, propuși și validați în 
cadrul unui proces consultativ. Detalii privind 
studiul de fundamentare a brandului econo-
mic se regăsesc la: https://ruwatim.ro/des-
pre-noi/consultare-publica/ 

Realizarea brandului economic conti-
nuă cu celelalte etape din cadrul procesului, 
pentru un rezultat comprehensiv cu aplicabi-
litate directă în viața economică a județului.

Timișenii au putut vota brandul 
economic al județului

Un secol și jumătate de la înființarea 
Muzeului Național al Banatului

Instituția culturală finanțată de Consiliului Județean Timiș 
a marcat, în luna iulie, un secol și jumătate de la înființare. 

Cu acest prilej, a fost vernisată expoziția „150 de ani de la 
întemeierea Muzeului Național al Banatului”, în mansarda B1 a 
Bastionului Theresia. 

Expoziția este una cronologică și conține peste 150 de 
obiecte de patrimoniu, de o valoare inestimabilă. Multe dintre 
acestea sunt expuse publicului pentru prima dată. Evenimentul 
ilustrează activitatea tuturor secțiilor Muzeului Național al 
Banatului, de la înființarea instituției în anul 1872 până în prezent. Vizitatorii au la dispo-
ziție panouri cu ecrane tactile pe care pot vedea șantierele de cercetare arheologică sau 
reconstituiri. „150 de ani de la întemeierea Muzeului Național al Banatului” va putea fi 
vizitată până în 31 august.

Teatrul „Merlin” a repurtat un succes 
important la Festivalul Internațional de 
Teatru pentru Copii de la Kotor (Muntengru), 
unde trupa timișoreană a reușit să obțină 
nu mai puțin de trei premii: 

Cea mai bună coregrafie - Bacző Tünde;
Cea mai bună muzică - Cári Tibor;
Cea mai bună interpretare colectivă.
Spectacolul timișorenilor, „Pantofii 

Roșii”, a impresionat prin profesionalismul, 
energia și entuziasmul actorilor, locurile din 
amfiteatru fiind ocupate de foarte mulți 
copii care au ales să petreacă o seară la 
teatru.

Trei premii pentru Teatrul „Merlin”

Faptul că „Pantofii Roșii” are parte și 
de recunoaștere internațională, la un festi-
val în care au participat trupe din 
Muntenegru, Serbia, Islanda, Slovenia, 
Spania, Croația și România, este o dovadă 
a valorii și aprecierii de care se bucură 
Teatrul ,,Merlin” și un motiv de mândrie 
pentru cultura timișoreană.
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Hotărârile Consiliului Județean Timiș din iulie 2022
1. HOTăRÂREA nr. 220/20.07.2022 privind 

aprobarea modificării Anexei la Hotărârea 
Consiliului Județean Timiș nr. 164/2022 privind 
aprobarea modificării Anexei nr. 3 la Hotărârea 
Consiliului Județean Timiș nr. 19/2018 privind sta-
bilirea salariilor de bază pentru funcțiile din cadrul 
familiei ocupaționale Administrație din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Timiș, al Direcției de Evidență a 
Persoanelor Timiș și al Direcției de Prestări Servicii 
Timiș, servicii publice din subordinea Consiliului 
Județean Timiș.

2. HOTăRÂREA nr. 219/20.07.2022 privind 
atribuirea directă a serviciilor de estetică rutieră – 
curățenia drumurilor județene de pe raza Județului 
Timiș (cca. 1300km), de către Consiliul Județean 
Timiș în calitate de autoritate contractantă, către 
S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.

3. HOTăRÂREA nr. 218/20.07.2022 privind 
aprobarea depunerii de către Județul Timiș a cere-
rilor de finanțare în vederea achiziționării a trei 
autoturisme electrice în cadrul Programului privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 
transporturi, prin promovarea vehiculelor de trans-
port rutier nepoluante şi eficiente din punct de 
vedere energetic, 2020-2024.

4. HOTăRÂREA nr. 217/20.07.2022 privind 
aprobarea documentației tehnico-economice – faza 
”Studiul de Prefezabilitate” (SPF) – aferentă obiec-
tivului: “Reabilitare/Modernizare infrastructură 
feroviară Reșița Nord – Timișoara Nord cu extensie 
Voiteni – Stamora Moravița - frontieră”:Compo-
nenta A: Linie cale ferată de pe traseul Timișoara 
Nord - Stamora Moravița - Frontieră și Componenta 
B: Linie cale ferată de pe traseul Reșița Nord – 
Voiteni.

5. HOTăRÂREA nr. 216/20.07.2022 privind 
aprobarea mandatului reprezentantului Consiliului 
Județean Timiș în Adunarea Generală a Acționarilor 
Societății AQUATIM S.A. cu privire la declanșarea 
procedurii de selecție a membrilor Consiliului de 
Administraţie al Societății AQUATIM S.A.

6. HOTăRÂREA nr. 215/20.07.2022 privind 
aprobarea rectificării nr.4 a bugetului local al jude-
țului Timiș pe anul 2022.

 
7. HOTăRÂREA nr. 214/20.07.2022 privind 

aprobarea asocierii Județului Timiș cu Municipiul 
Lugoj pentru realizarea investiției: „Orășelul 
Siguranței MINI – LUG”, finanțată prin procesul de 
”bugetare participativă” organizat de Consiliul 
Județean Timiș în 2021.

8. HOTăRÂREA nr. 213/20.07.2022 privind 
aprobarea structurii organizatorice a Muzeului 
Național al Banatului.

9. HOTăRÂREA nr. 212/20.07.2022 privind 
aprobarea devizului general, faza D.T.A.C. - P.T., al 
obiectivului de investiție publică „Documentație in 

vederea execuţiei lucrărilor de desființare a bunu-
rilor imobile existente pe amplasamentul fostei UM 
Giroc conform Hotărârii Consiliului Județean Timiș 
nr. 126/2021”.

10. HOTăRÂREA nr. 211/20.07.2022 privind 
aprobarea Studiului de fundamentare și demararea 
procedurii de concesiune de lucrări pentru realiza-
rea obiectivului de investiții ”Parcare etajată și ser-
vicii”.

11. HOTăRÂREA nr. 210/20.07.2022 privind 
solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public 
al Municipiului Timișoara în domeniul public al 
Județului Timiș și declararea acestuia ca fiind bun 
de interes public județean.

12. HOTăRÂREA nr. 209/20.07.2022 privind 
aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean 
Timiș nr. 105/28.05.2019 pentru aprobarea 
Normativelor privind dotarea cu autovehicule şi 
consumul lunar de carburanți, cu modificările și 
completările ulterioare.

13. HOTăRÂREA nr. 208/20.07.2022 privind 
aprobarea dării în folosință gratuită a unor bunuri 
mobile aflate în domeniul privat al Județului Timiș 
către Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
”Banat” al Județului Timiș.

14. HOTăRÂREA nr. 207/20.07.2022 privind 
aprobarea vânzării a părților sociale deținute de 
Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, la 
societatea SCHILIFT S.R.L.

15. HOTăRÂREA nr. 206/20.07.2022 privind 
a p ro ba rea  p re l u n g i r i i  C o n v e n ț i e i  n r. 
14427/27.07.2020, pentru utilizarea drumurilor de 
acces din Parcul Tehnologic și Industrial Timișoara, 
de către Societatea Fartud SRL.

16. HOTăRÂREA nr. 205/20.07.2022 privind 
aprobarea alipirii unor imobile (terenuri), aflate în 
domeniul public al Județului Timiș.

17. HOTăRÂREA nr. 204/20.07.2022 privind 
aprobarea depunerii proiectului „Renovare energe-
tică moderată a clădirilor Corp C6 și Corp C7 – 
Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Alexandru 
Roșca”.

18. HOTăRÂREA nr. 203/20.07.2022 privind 
aprobarea depunerii proiectului „Renovare energe-
tică moderată a clădirii Corp C1 – Centrul Școlar 
pentru Educație Incluziva Constantin Pufan”.

19. HOTăRÂREA nr. 202/20.07.2022 privind 
aprobarea depunerii proiectului „Renovare energe-
tică moderată a clădirii Centrului Școlar pentru 
Educație Incluziva Constantin Păunescu Recaș”.

20. HOTăRÂREA nr. 201/20.07.2022 privind 
aprobarea depunerii proiectului „Renovare inte-
grată a clădirii – casă cu 1 etaj grădiniță de copii – 
Centrul școlar pentru educație incluzivă Paul 
Popescu Neveanu”.

21. HOTăRÂREA nr. 200/20.07.2022 privind 
aprobarea depunerii proiectului „Renovare energe-
tică moderată a clădirii Corp C7 Liceul Tehnologic 
Special Gheorghe Atanasiu”.

22. HOTăRÂREA nr. 199/20.07.2022 privind 
aprobarea depunerii proiectului „Renovare inte-
grată corpuri clădiri C1, C2 și C6-Liceul Tehnologic 
Special Gheorghe Atanasiu”.

23. HOTăRÂREA nr. 198/20.07.2022 privind 
solicitarea de trecere a unor bunuri imobile, din 
domeniul public al Comunei Săcălaz, în domeniul 
public al Județului Timiș.

24. HOTăRÂREA nr. 197/20.07.2022 privind 
aprobarea depunerii proiectului „Renovare energe-
tică moderată a clădirii administrative – Localitatea 
Lugoj, Str. Timișoarei, nr. 27 – 33, jud. Timiș, CF 
400067”.

25. HOTăRÂREA nr. 196/20.07.2022 privind 
aprobarea depunerii proiectului „Renovare energe-
tică moderată a blocului cu locuințe de serviciu în 
regim de înălțime S+P+3E Localitatea Timișoara, 
Str. Martir Marius Ciopec, nr. 3, jud. Timiș, CF 
448695-C1”.

26. HOTăRÂREA nr. 195/20.07.2022 privind 
trecerea unui teren din domeniul public în dome-
niul privat al Judeţului Timiş.

27. HOTăRÂREA nr. 194/20.07.2022 privind 
solicitarea de trecere a unor bunuri imobile din 
domeniul public al Comunei Pietroasa, în domeniul 
public al Județului Timiș.

28. HOTăRÂREA nr. 193/20.07.2022 privind 
solicitarea de trecere a unor bunuri imobile din 
domeniul public al Comunei Nădrag, în domeniul 
public al Județului Timiș.

29. HOTăRÂREA nr. 192/20.07.2022 privind 
completarea Anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului 
Județean Timiș nr. 206/2016 privind aprobarea dării 
în administrare a unor bunuri imobile aflate în 
domeniul public al Județului Timiș, către unele 
instituții publice de interes județean.

30. HOTăRÂREA nr. 191/20.07.2022 privind 
aprobarea desființării unui punct de lucru al socie-
tății Service Cons Prest S.R.L.

31. HOTăRÂREA nr. 190/20.07.2022 privind 
modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 
Județean Timiș nr. 273/2021 privind aprobarea tari-
felor de interes județean pentru anul fiscal 2022.

32. HOTăRÂREA nr. 189/20.07.2022 privind 
aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcțio-
nare și a secțiunii de dezvoltare pentru bugetul 
local al județului Timiș la 30.06.2022.
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Licitație de 65 de 
milioane de lei 

pentru 
deszăpezire

Muzeul Național al Banatului 
împreună cu Consiliul Județean Timiș 
au organizat a IV-a ediție a Festivalului 
Medieval al Castelului Huniade. Astfel, 
în perioada 22 - 24 iulie, în parcul 
Castelului Huniade din centrul 
Timișoarei, spectatori de toate vâr-

stele au fost invitați la ineditul eveni-
ment, care a reînviat timp de câteva 
zile atmosfera Evului Mediu.

„Rutina contemporană a 
Timișoarei este întreruptă de 
Festivalul Medieval organizat de 
Muzeul Național al Banatului, eveni-
ment care prin reconstituirile sale 
istorice reușeste să atragă anual mii 
de spectatori. Festivalul este o sărbă-
toare-spectacol, o ocazie specială 
pentru public de a descoperi aspecte 
ale vieții medievale și de a căuta inspi-
rație pentru integrarea elementelor 
valoroase din trecut în viața cotidiană. 
Felicit Muzeul Național al Banatului 
pentru organizarea celor trei zile de 
festival și pentru preocuparea de a 

aduce istoria mai aproape de oameni, 
dincolo de conferințe științifice și 
expoziții. Mai ales în contextul viitoru-
lui statut de Capitală Europeană a 
Culturii, susțin activitatea celor trei 

muzee importante din Timișoara, atât 
din punct de vedere financiar și al 
investițiilor, cât mai ales din punct de 

vedere al conținutului cultural prin 
care își propun să apropie publicul de 
istorie”, a spus președintele Consiliului 
Județean Timiș, prezent fiind la eve-
niment.

Festivalul Medieval al Castelului 
Huniade se transformă încet, încet 
într-o tradiție a Timișoarei, dar și a 
județului.  A fost creat pe de o parte 
din dorința de celebrare a istoriei, dar 
și din ideea de a ne transpune, pentru 
câteva zile, într-o lume fascinantă a 
poveștilor cu domnițe, cavaleri ori 
meșteșugari iscusiți, un timp al onoa-
rei și frumosului, îmbinat cu tradiții, 
muzică, dans și bucate alese.

Muzeul Național al Banatului a întors timpul înapoi

Până în 4 septembrie, iubitorii de 
artă se pot delecta, la Galeria Matica 
Srpska din Novi Sad, cu expoziția 
„Parallels”, organizată în colaborare cu  
Muzeul de Artă Timişoara, instituție de 
cultură finanțată de Consiliul Județean 
Timiș, cu scopul de a aduce laolaltă cre-
ații artistice dezvoltate în zona Banatului 
istoric pe parcursul a peste 100 ani. 

Pornind de la credința că muzeele 
sunt un fel de cetate a păcii și de poduri 
ce ne leagă și ne unesc, Muzeul Național 
de Artă Timișoara și Galeria Matica 
Srpska din Novi Sad au realizat o expozi-
ție comună neobișnuită, îmbinând boga-
tele lor colecții și făcând paralele între 
artiști, teme, idei și viziuni artistice ale 
spațiului cultural comun.

Expoziția „Parallels/Paralele” face 
parte din seria evenimentelor incluse în 
programul cultural, ca urmare a semnării 
unui protocol de colaborare inter-mu-
zeală în contextul celor două Capitale 
Europene ale Culturii, Novi Sad 2022 și 
Timișoara 2023. Este esențial ca patrimo-
niul comun al regiunii Banatului să fie 
conservat și valorificat, obiective țintite 
prin semnarea acestui acord și, implicit, 
prin generarea unor evenimente colabo-
rative în cadrul programului cultural 
menționat.

În 2016, Novi Sad și Timișoara au 
câștigat prestigiosul titlu de Capitală 
Europeană a Culturii, acordat de Comisia 

Europeană pentru Cultură. Prin urmare, 
Muzeul Național de Artă Timișoara și 
Galeria Matica Srpska s-au recunoscut ca 
gardieni ai comorii artistice naționale și 

muzee care împărtășesc parțial o istorie 
comună și viziuni similare asupra rolului 
muzeelor în societatea contemporană. 
Colecţiile Muzeului Naţional de Artă 
Timișoara şi ale Galeriei Matica Srpska au 
istorii neobișnuit de comparabile care 
pot fi văzute cu ușurință în personalită-
țile fondatorilor,  adică în operele de artă 
pe care le-au colecționat. Ambele colec-
ții au fost fondate la mijlocul secolului al 
XIX-lea din moștenirile inițiale a doi indi-
vizi excepționali, doi mari binefăcători și 
faruri ai Epocii Luminilor – Sava Tekelije 
(1761-1842) și Zsigmond Ormós  (1813-
1894). Pe aceste motive, a fost creată o 
expoziție unică – colecția muzeului ima-
ginar al Capitalei Culturale Europene. 
Această colecție confirmă legăturile isto-
rice puternice dintre cele două orașe, 

asemănările în situații sociale și spațiul 
artistic în care s-au dezvoltat în secolele 
al XVIII-lea, al XIX-lea și al XX-lea.

Expoziția comună reunește 60 de 
lucrări de artă, inclusiv icoane, portrete, 
peisaje, naturi moarte și compoziții abs-
tracte ale unor artiști precum Stefan 
Tenecki, Teodor Ilic Češljar, Pavel 
Petrović, Konstantin Danilo, Stevan 
Aleksić, Uroš Predić, Zora Petrović și Vasa 
Pomorišac. Amploarea repertoriului de 
motive reflectă baza conceptuală extinsă 
acoperită de titlul expoziției. Muzeul 
Național de Artă Timișoara expune un 
portofoliu de 28 lucrări de pictură din 
patrimoniul propriu, ce cuprinde o 
lucrare clasată în categoria tezaur, o 
lucrare ce face parte din colecția de artă 
contemporană și 26 de lucrări clasate în 
2022 în categoria fond.   În realizarea 
expoziției a fost inclus și Tezaurul 
Eparhiei Ortodoxe Sârbe din Timișoara, 
o colecție de artă bisericească care moș-
tenește lucrări de artă semnificative și 
reprezintă legătura dintre cultura sârbă 
și cea românească.

După aproape un secol și jumătate 
de existență, aceste muzee distinse au 
devenit embleme ale orașelor lor. Prin 
urmare, ambele instituții joacă un rol 
cheie în promovarea titlului de Capitale 
Europene ale Culturii, acordat orașelor 
lor în același timp.

Consiliul Județean Timiș se pre-
gătește de iarnă. Instituția derulează o 
licitație pentru deszăpezirea drumurilor 
a cărei valoarea poate ajunge la 65 de 
milioane de lei. Serviciile vor fi prestate 
timp de 4 ani.

În baza contractelor subsecvente 
atribuite conform acordului cadru, vor fi 
prestate serviciile necesare pentru asi-
gurarea desfăşurării traficului rutier în 

condiţii de siguranţă şi continuitate pe 
drumurile şi podurile judeţene din jude-
țul Timiş, inclusiv pe perioada de iarnă.

Termenul limită de depunere a 
ofertelor este 30 august.

Expoziţia „Parallels/Paralele” - exemplu de bună 
colaborare în perspectiva „Timișoara 2023”

La sfârșitul lunii iulie, la Muzeul 
Național de Artă, instituție de cultură 
finanțată de Consiliul Județean Timiș, 
a avut loc lansarea catalogului de artă 
japoneză „Celebrities of the Floating 
World 2022”.

La festivitatea dedicată lansării, 
alături de colecționarul Av. George 
Șerban, au fost prezenți și curatorii dr. 
Alexandru Chituță și dr. Andreea 
Foanene. Expoziția a fost realizată prin 
parteneriate cu importante instituții, 
precum: Ambasada Japoniei în 
România, Muzeul Național Brukenthal 
din Sibiu, Muzeul Național Brașov, 
Societatea de Avocatură Șerban și 
Asociații, Universitatea de Vest din 

„Celebrities of the Floating World 2022”. Catalog de artă japoneză
Timișoara, Facultatea de Arte și Design 
din Timișoara, Universitatea Politehnica 
Timișoara, Asociația Pictor Octavian 
Smighelschi, Dinamica SRL, Clubul 
Sportiv Kendo-Iaido Sam-Sho Timișoara, 
Cramele Recaș, Librăriile Cărturești, etc. 

Cartea, proaspăt ieșită din tipar, 
este deschisă spre a fi parcursă, înțe-
leasă și admirată. Ea este un obiect des-
tinat cunoașterii artei japoneze din peri-
oada Edo, precum și un motiv de a călă-
tori în timp și spațiu, de a te simți inspi-
rat, liber și creativ. 

Expoziția a fost posibilă cu acor-
dul, finanțarea și susținerea Consiliului 
Județean Timiș.


