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Revitalizarea Bastionului Theresia,
punct de atracție al Timișoarei

Curtea Bastionului
Theresia din Timișoara, mai
exact, partea administrată
de CJ Timiș, va trece prin
mai multe reparații, astfel
încât, după finalizarea
lucrărilor, obiectivul turistic își va schimba
înfățișarea.
v
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Primul mare festival de iarnă din vestul țării,
„Parcul Crăciunului”, și-a deschis porțile
v Două

mari concerte, ale
Andrei și Deliei, au avut loc
deja pe scena Parcului
Crăciunului. Urmează ca
alte două vedete îndrăgite
de români să facă show în
zilele următoare, Irina Rimes și Adda.
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Drumurile județene, pregătite de intrarea în iarnă.
Firmele vor fi plătite în funcție de cât lucrează
v Rețeaua

de drumuri
județene este acoperită
din punct de vedere al
ser viciilor de deszăpezire. Consiliul Județean a contractat firme
pentru toate cele șase zone în care este împărțită
activitatea.
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Drum de balast și piatră, asfaltat de
Consiliul Județean
Legătură mai rapidă și sigură cu A1 pentru timișenii din zona Secaș
Investiție importantă pentru nord-estul Timișului. Consiliul Județean a recepționat lucrarea de asfaltare a drumului dintre localitățile Crivobara și Vizma. Anterior
investiției, structura acestuia era din balast
și piatră.
Sectorul nou asfaltat își are originea
în drumul județean DJ 609A, la intrarea în
localitatea Crivobara dinspre localitatea

Secaș, făcând legătura cu intravilanul localității Vizma, comuna Secaș. Drumul modernizat are o lungime de 4.4 km, iar valoarea
contractului a fost de aproximativ 6.7 milioane lei inclusiv TVA, finanțarea fiind asigurată din bugetul județului. În urma investiției, accesul timișenilor din zona Secaș la
DN6 și A1 este mai facil.
„Noi, în Timiș, avem una dintre cele
mai mari rețele de drumuri județene din
țară, de aproape 1300 km. În proporție
covârșitoare, acestea sunt asfaltate, însă

mai avem zone unde se circulă pe drumuri
de piatră. Îi asigurăm pe timișenii care încă
nu au asfalt că vom ajunge și la ei în localitate. Prioritizăm investițiile în funcție de
impactul lor în comunitate, însă ne dorim
să ajungem peste tot unde nu avem încă o
infrastructură potrivită unui județ european”, spune președintele Consiliului
Județean, Alin Nica.

Pentru siguranța rutieră, în curbele
periculoase și pe anumite zone cu risc crescut de accidente s-a montat parapet metalic. În plus, s-au realizat 12.10 km de marcaje rutiere și s-au amplasat indicatoare
rutiere. De asemenea, podețele existente,
deteriorate, au fost demolate și înlocuite cu
unele noi, s-au amenajat accesuri către
locuințe, s-au decolmatat și reprofilat șanțurile existente, iar unde a fost necesar,
acestea au fost demolate și reconstruite.
Garanția de bună execuție este de 36 luni.

Se distribuie gratuit

CJ Timiș cumpără aproape 300 de
laptopuri și 450 de tablete pentru elevii
din școlile speciale
Trecerea cursurilor în online nu va
mai ridica probleme pentru sute de elevi
din școlile speciale din județ administrate
de CJ Timiș. Instituția a semnat un contract
de achiziționare a 282 de laptopuri care vor
servi în primul rând elevilor cu dizabilități
fără posibilități financiare. În plus, școlile
vor fi dotate cu 56 de stații de lucru fixe,
zeci de proiectoare, camere web, table
interactive și routere wireless. De asemenea, printr-un contract separat, au fost
achiziționate 437 de tablete, cu abonament
lunar la internet inclus pentru o perioadă
de minimum 24 de luni.
Investiția se ridică la peste 2.000.000
lei, bani din bugetul județului. Achizițiile au
fost efectuate în urma unor licitații publice.
„Investiția ne ajută să creștem nivelul de reziliență în fața șocurilor produse
de pandemie. Știm cât de greu poate fi
pentru o familie cu copii sănătoși să le
pună la dispoziție calculatoare pe care să
studieze. Efortul este cu atât mai mare în
cazul copiilor din școlile speciale, unde
povara bolii aduce după sine și una financiară. Vom continua să investim în aceste
școli, nu numai în aparatură, ci și în dotarea corespunzătoare a spațiilor de învățământ, pentru a da o șansă în plus la o viață
normală celor mai puțin norocoși dintre
noi”, a subliniat administratorul public al
județului, Marian Constantin Vasile.
Echipamentele vor deservi elevii și
profesorii din următoarele unități de învățământ:
- Centrul Școlar pentru Educație

Incluzivă „P.P. Neveanu” Timișoara;
- Centrul Școlar pentru Educație
Incluzivă „Constantin Pufan” Timișoara;
- Centrul de Resurse și Asistență
Educațională „Speranța” Timișoara;
- Centrul Școlar pentru Educație
Incluzivă „Dumitru Ciumăgeanu”
Timișoara;
- Liceul Teoretic „Iris” Timișoara;
- Centrul Școlar pentru Educație
Incluzivă „C. Păunescu” Recaș;
- Centrul Școlar pentru Educație
Incluzivă „A. Roșca” Lugoj;
- Școala Profesională „Gh. Atanasiu”
Timișoara;
- Școala Specială Gimnazială Buziaș.
Trebuie menționat că pe bugetul din
acest an Consiliu Județean a alocat
aproape 15 milioane de lei pentru investiții
în școlile speciale din Timiș, una dintre cele
mai importante dintre acestea fiind reabilitarea, consolidarea, modernizarea și accesibilizarea Liceului Teoretic Special „Iris”.

Blocajele de pe Calea Buziașului trebuie să dispară
Accesul dinspre Moșnița
Nouă, un calvar
pentru mii de timișeni
Nervi, claxoane, noxe și timp pierdut. Așa arată diminețile celor care vin la
serviciu sau își aduc copiii la școală din
Moșnița Nouă, pe Calea Buziașului din
Timișoara. CJ Timiș a extins drumul județean la patru benzi. Primăria a lărgit și ea
segmentul de șosea ce risca să gâtuiască
traficul. Se circulă bine, chiar și înainte de
închiderea totală a celor două șantiere,

însă a mai rămas în picioare o singură
„barieră” în calea unui trafic fluent: sensul
giratoriu cu strada Siemens din Calea
Buziașului.
„Intersecția respectivă este răspunzătoare pentru cozi de 2 km aproape în
fiecare dimineață, pe sensul de intrare în
Timișoara. În acest context, am transmis
dlui primar, Dominic Fritz, o adresă prin
care am sesizat situația și am propus
regândirea intersecției, ca soluție pe termen mediu și lung”, spune vicepreședintele
CJ, Alexandru Proteasa.

Ca măsură pe termen scurt, vicepreședintele Consiliului a solicitat
Inspectoratului de Poliție analizarea oportunității trimiterii de echipaje pentru dirijarea traficului, în zilele lucrătoare, în intervalul 07.00 - 09.00.
„Am speranța că există disponibilitate la nivelul Primăriei pentru rezolvarea
problemei. În plus, noi, la Consiliul
Județean, vom susține cu toată deschiderea orice demers în această direcție”, a
adăugat Proteasa.
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Se apropie Crăciunul, moment în
care ne întoarcem acasă, alături de familie. Vă doresc să vă bucurați de căldura
căminului vostru, să aveți sărbători în
tihnă și cu sănătate.

2021 a fost un an plin de provocări
și de nescunoscute, dar cu multă răbdare, empatie și perseverență am reușit
să depășim momentele critice.
A fost un an în care mulți dintre
noi am fost supuși unor încercări greu
de imaginat - sunt cu gândul la toate
familiile care au pierdut oameni dragi,
la cei care au pierdut mai mult decât
și-au imaginat și pentru care viața de azi
nu mai seamănă cu cea de acum un an.
Sper că perioada sărbătorilor de
iarnă să aducă multă liniște în casele
timișenilor și îmi doresc ca 2022 să ne
aducă vești bune, echilibru, armonie și
multă putere de muncă.
În calitate de vicepreședinte al
Consiliului Județean Timiș vă asigur că
și în 2022 voi face, zi de zi, tot ce stă în
puterile mele pentru dezvoltarea județu-

Am avut cu toții parte de un an plin
de provocări, dar acum, la moment de
bilanț, pot spune că avem motive de
bucurie, iar în județ vedem rezultate concrete ale administrației pentru cetățeni.
În 2021 am gestionat implementarea a 14 proiecte cu finanțare europeană
în valoare de peste 300 de milioane de
lei. Am alocat mai mult de șapte milioane
de lei pentru cultură și sport, finanțând
astfel 250 de proiecte. Am investit sume
importante în calitatea vieții timișenilor,
pentru un grad de siguranță sporit, servicii educaționale pentru copiii cu dizabilități și dezvoltarea spitalelor publice.
Îmi place să privesc sfârșitul fiecărui an ca pe un prilej de speranță, un
moment să fim mai uniți ca oricând, să ne
întoarcem acasă, să ne regăsim părinţii,
fraţii, copiii, nepoţii, dar mai ales pe noi
înșine. Fie ca Nașterea Domnului să ne
aducă sănătate, prosperitate și gânduri
curate pentru cei din jur.
Președintele CJ Timiș, Alin Nica

lui nostru și îmi doresc să rămâneți
aproape de noi la fiecare pas.

Vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș,
Cristian Moș

www.cjtimis.ro

Acum, în pragul Crăciunului și al
Anului Nou, gândurile mele se îndreaptă
către toți timișenii care au trecut prin
această perioadă plină de provocări, dar
și încărcată de multe satisfacții. Nu a
fost un an ușor, pentru că ne-am conTragem în curând linie peste un
an atipic, în care cu toții am încercat
să ne adaptăm la noi și noi provocări.
Avem însă și motive semnificative de
bucurie.
La Consiliul Județean, am reușit
să avansăm cu proiectele majore ale
Timișului, care vor influența pozitiv
viața tuturor locuitorilor regiunii. În
acest sens aș menționa noua maternitate pe care o construim în Timișoara,
dar și de extinderea Unității de Primiri
Urgențe. Am obținut finanțarea documentației pentru un nou racord la
autostrada A1 în valoare de 2.3 milioane lei și am executat într-un singur
an trei sferturi din modernizarea cu
fonduri europene a drumului interjudețean dintre Cărpiniș și limita cu județul Arad. Am sprijinit școlile speciale cu
peste 800 de echipamente IT. De asemenea, am lucrat la eficientizarea și
digitalizarea aparatului de specialitate
și la multe altele.
A fost un an productiv și am speranța că 2022 ne va depăși așteptările.

2

fruntat, iarăși, cu restricții pandemice,
care au continuat să ne afecteze calitatea
vieții. Important este, însă, că am reușit
să trecem împreună peste toate obstacolele apărute, iar acum putem privi lucrurile cu optimism și cu speranța unui nou
început. Am încredere că și în 2022 vom
găsi energia necesară pentru a îndeplini
toate obiectivele și că vom avea înțelepciunea de a aprecia fiecare zi, cu satisfacțiile mai mari sau mai mici care ne sunt
oferite. Fie ca bucuria și căldura
Crăciunului să ne aducă pe toți timișenii
mai aproape, să fim mai buni, mai generoși, mai veseli, iar farmecul acestor
minunate zile să ne lumineze toată ființa.
Vă doresc să vă bucurați de adevărata
semnificație a acestor sărbători, alături
de toți cei pe care îi iubiți și să simțiți
emoția Crăciunului prin dragoste, bunătate și speranță. Crăciun fericit și un An
Nou plin de reușite!
Vicepreședinte
al Consiliului Județean Timiș,
Alexandru Proteasa

La fel vă doresc și vouă, dragi timișeni.
Să aveți un an nou sănătos, plin de împliniri și un Crăciun fericit și liniștit, înconjurați de familie și prieteni.
Administrator Public,
Marian Constantin Vasile

Prieteni la bine și la greu. Israelul, interesat de proiecte importante
în județul nostru
România este o țară cu mulți prieteni și aliați, dar
atunci când vorbim despre cele mai puternice legături,
Israelul este și va rămâne un exemplu de partener special al țării noastre.
Președintele Consiliului Județean, Alin Nica, a
fost onorat de vizita E.S. dl David Saranga, ambasador
al Statului Israel la București, la exact un an de la prima
întâlnire de lucru.
„Am conturat atunci câteva idei despre ce am
putea face împreună în direcția digitalizării în agricultură
și în domeniul sănătății, iar acum ne-am bucurat să continuăm colaborarea și să constatăm că ce am stabilit în
2020 a depășit stadiul unei discuții diplomatice. În ceea
ce privește sănătatea, am căzut de acord asupra importanței digitalizării și ne-am propus să identificăm spitale,

clinici și medici de familie dornici să se implice într-un
proiect pilot de acest gen, care, odată implementat cu
succes, poate fi replicat cu ușurință la scară largă”, a
declarat președintele CJ, Alin Nica.
Dl Saranga a transmis, de asemenea, că țara sa
va finanța consultanți pentru regiunea noastră, cu scopul de a dezvolta capacitatea antreprenorială a IMMurilor, dar și a unui ecosistem adecvat pentru inovare.
De asemenea, un proiect pilot ar putea fi
implementat în domeniul orașelor inteligente, de
interes pentru județul nostru fiind soluțiile smart
pentru servicii publice. În Timiș, dincolo de ceea ce
poate fi făcut în Timișoara, vor fi explorate și alte
localități, precum Sânnicolau Mare, Lugoj, Buziaș
sau chiar o comună.

www.facebook.com/cjtimis
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Revitalizarea Bastionului Theresia, punct de atracție al Timișoarei
Curtea Bastionului Theresia din Timișoara, partea
administrată de CJ Timiș, va trece prin mai multe reparații, astfel încât, după finalizarea lucrărilor, obiectivul turistic își va schimba înfățișarea, devenind mult mai atractiv.
În acest sens, se înlocuiesc corpurile de iluminat cu unele
pe bază de LED, ocazie cu care va fi revizuită și instalația
electrică. În plus, se vopsește gardul la pasajul pietonal de
sub Bastion, se schimbă anumite trepte de lemn cu unele
din piatră și se restaurează aproape 200 metri liniari de
plăci de alamă. De asemenea, zona tomberoanelor și a
generatorului electric va fi îngrădită cu panouri de lemn
potrivite din punct de vedere estetic cu zona în care se
află. Investiția se ridică la 210.000 lei. Trebuie menționat însă că lucrările de reparații majore, suplimentare
celor menționate mai sus, vor fi făcute anul viitor, la ieșirea din iarnă.

„Intervenim acum, cât putem, revenind apoi la primăvară cu alte lucrări, mult mai mari. Facem ceea ce am
promis. Revitalizăm Bastionul, îl transformăm într-un
obiectiv turistic important. Am început cu un nou regulament de administrare, mai potrivit, prin care permitem
doar activități care atrag public, 50% cultură, 50% HoReCa.
Acum, lucrăm și la partea vizuală, conștienți fiind că atât
cei care își deschid afaceri în zonă, cât și turiștii nu pot fi
atrași de un loc în paragină.
Mai multe spații comerciale au fost deja închiriate
în urma adoptării noului regulament de organizare și valorificare a Bastionului Theresia, existând toate premisele
pentru ca acesta să devină un real punct de atracție al
Timișoarei”, a spus Alexandru Proteasa, vicepreședintele
CJ Timiș.

„The show must go on”
Povestea merge înainte pentru Conacul Mocioni
Vreme de câțiva ani, după 1990, în
subsolul conacului a funcționat o discotecă. Câteva picturi murale, cu vedete ca
Madonna și Queen, amintesc de această
utilizare. Pentru Conacul Mocioni, povestea merge înainte.
Reabilitarea acestuia a intrat în linie
dreaptă, investiția beneficiind de finanțare
europeană.
Mai exact, proiectul derulat de

Consiliul Județean Timiș are o valoare
totală de 16.969.459 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile (85% Grant SEE și
15% bugetul național) este de 9.521.000
lei.

Popescu, șef Serviciu Implementare, și
Monica Drăgan, coordonatorul Programului
RO-CULTURA, prin intermediul căruia
monumentul istoric din Foeni va fi restaurat și revitalizat.
Obiectivul va trebui să fie restaurat
și revitalizat până în luna aprilie 2024.
Acesta se află la o distanță de 42 km de
Timișoara și este un monument istoric de
importanță națională și universală, de o

mare valoare arhitecturală și simbolică.
Prin latura educativă, proiectul va
contribui la activitățile culturale care amintesc vizitatorilor de viața familiei Mocioni.
Cel mai important membru al familiei, care
a locuit aici, a fost Andrei Mocioni de Foen,
strănepot al preotului aromân Constantin.
Proiectul va fi patronat de Michael
de Styrcea, urmașul familiei Mocioni, care
va acționa ca ambasador, maximizându-i
astfel impactul.

CJ Timiș dezvoltă cooperarea
cu investitorii germani
Președintele Consiliului Județean
Timiș, Alin Nica, a primit vizita Excelenței
Sale dr. Peer Gebauer, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii
Federale Germania în România. Oficialul
german a fost însoțit de soția sa, Sonja
Gebauer, şefa Secției Cultură din cadrul
Ambasadei Germaniei la București, și de
Regina Lochner, consul al Germaniei la
Timișoara.
Ambasadorul a evidențiat dorința
de aprofundare a cooperării, pentru a dezvolta în continuare relații bilaterale în toate
domeniile de interes comun, mai ales că
Germania este cel mai important investitor
în economia românească, iar Timișul este
unul dintre județele unde aportul investițiilor germane se resimte puternic.
Unul dintre subiectele abordate a
vizat dezvoltarea terminalului cargo al
Aeroportului Traian Vuia, pentru sporirea
capacităților aeroportului pe zona de
marfă, împreună cu toată infrastructura
necesară.
S-a discutat și despre o pistă de testare pentru automobile autonome la pro-

punerea unei firme germane, precum și
referitor la îmbunătățirea infrastructurii
căii ferate pentru creșterea vitezei de circulație la valori de viteză cuprinse între
120 și 160 km/h, pe întregul tronson
Timișoara – Caransebeș. Acesta este propus spre finanțare prin Planul Național de
Reconstrucție și Redresare (PNRR), alături
de introducerea locomotivei cu hidrogen
pe tronsonul Timișoara - Reșița, în scopul
de a asigura o mai bună conectare a zonei
montane cu cea de câmpie a Banatului.
Promovarea la Berlin a unui proiect
comun al Muzeului Național al Banatului
cu Muzeul din Berlin a fost un alt subiect
abordat, în contextul în care cercetarea
arheologică sistematică de la Cornești a
unei fortificații din epoca bronzului târziu
a fost inițiată de arheologi germani, iar
Consiliul Județean Timiș a avut o importantă contribuție financiară.
Discuțiile au făcut referire și la proiectul ,,Timișoara Capitală Culturală - 2023”,
în cadrul căruia orașul și județul vor beneficia de o multitudine de oportunități în
domeniul culturii și cel al turismului.

Plăți efectuate în cadrul Programului pentru școli
Conacul a fost vizitat, în 24 noiembrie, de reprezentanți ai Ministerului
Culturii. Din delegație au făcut parte
Bogdan Trîmbaciu, directorul Unității de
Management a Proiectului, Elena-Lorena

CJ Timiș gestionează, la nivelul județului nostru, în
concordanță cu prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
640/2017, Programul privind acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat
autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii
din învățământul primar și gimnazial de stat și particular de
lapte și produse lactate, fructe și produse de panificație.

www.facebook.com/cjtimis

Către toate instituțiile de învățământ de la nivelul județului Timiș au fost livrate produse lactate (lapte UHT), produse panificație (biscuiți uscați) și mere, fiind achitate facturile emise pentru luna septembrie, după cum urmează:
Lapte UHT – valoare facturi: 365.276,44 lei
Biscuiți uscați – valoare facturi: 419.692,16 lei
Mere – valoare factură: 120.289,27 lei.
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Primul mare festival de iarnă din vestul țării,
„Parcul Crăciunului”, și-a deschis porțile la Muzeul Satului
Dar de suflet pentru timișeni de la Consiliul Județean.
Au cântat Andra și Delia. Urmează Irina Rimes și Adda

mixată de diferiți DJ. La programul artistic
al evenimentului contribuie Muzeul
Național al Banatului și Centrul de Cultură
și Artă al județului Timiș.

10 hectare amenajate festiv și
atracții pentru toate vârstele
Programul Parcului este unul echilibrat, cu momente artistice și atracții pentru
toate vârstele, iar intrarea și participarea la
activități sunt gratuite. Concerte & spectacole tematice, party-uri pe ponton, ateliere
de creație pentru copii, spectacole de
lasere, teatru, demonstrații culinare tradiționale, patinoar, mașinuțe, carusel și trenulețul copiilor sunt doar câteva din activitățile gratuite de care vă puteți bucura
împreună cu cei mai mici din familie.
Pentru ca experiența să fie cu adevărat inedită, pentru prima dată în istoria sa,
Muzeul Satului Bănățean este iluminat și
decorat festiv.

Parcul Crăciunului a luat naștere din
fanteziile copiilor și dorința de a crea un loc
potrivit pentru petrecerea timpului liber cu
cei dragi. Patinoar, carusel, trenuleț, mașinuțe, toate gratuite, așa cum visează copiii.
Ateliere de artă, teatru, spectacole și mișcare în aer liber, tot gratuite. În „laboratorul” primului festival de iarnă, pe lângă
activitățile de familie, au fost pregătite
petreceri la Ponton Lounge, cu DJ cunoscuți
și băuturi alese, pentru tineri și amatori de
distracție. Atmosfera, pentru toți participanții, este întregită de delicatese culinare,
pofte dulci și produse tradiționale.
„Parcul Crăciunului este un loc al
făuririi de amintiri frumoase alături de cei
dragi. Avem șase instituții de cultură care
au semnat o declarație comună de implicare și care vor oferi cele mai frumoase
programe artistice, culturale și tradiționale.
Scopul nostru nu este să aducem oamenii
să cheltuie bani, nu am vrut un mall în aer
liber și nici să scoatem bani de pe comercianți.” - Președintele CJ, Alin Nica.
Două mari concerte, ale Andrei și
Deliei, au avut loc deja pe scena Parcului
Crăciunului. Urmează ca alte două vedete
îndrăgite de români să facă show în zilele
următoare, Irina Rimes și Adda, în 18,
respectiv 23 decembrie.

Bucurie mare pe copii.
Toate activitățile sunt gratuite
Copiii au acces gratuit la patinoarul
special instalat cu această ocazie, la spectacole de teatru și ateliere de citit, pictură

Hop în Jingle-Bus și ne vedem la
Parcul Crăciunului!

sau meșteșugărit desfășurate într-un cort
încălzit, sub îndrumarea artiștilor de la
Teatrul Merlin. Și pasionații de artă au un
loc special unde pot exersa reproducerea
de icoane, tehnica mixtă pe pânză, realizarea de cărți poștale sau chiar de măști contemporane din deșeuri reciclabile. În plus,
Biblioteca Județeană Timiș a pregătit experimente culturale inedite: poeme rostite de
statui vivante pe aleile Muzeului Satului,
lectură „aprinsă” în lumină neconvențională, precum torțe sau faruri de motociclete
și Text concerto - muzică live întreruptă,
imprevizibil, de scurte recitaluri literare.
„Ne-am gândit să valorificăm
Muzeul Satului, aflat în patrimoniul
Consiliului Județean Timiș, deoarece este
situat în Pădurea Verde și poate fi locația
perfectă pentru evenimente care aduc
oamenii împreună fără a crea aglomerații.
Cele peste 10 ha de teren pot fi folosite
creativ, astfel încât publicul să se poată
bucura de activități, cu respectarea distanțării fizice” - președintele Consiliului
Județean Timiș, Alin Nica.
Magia sărbătorilor de iarnă este
întregită de iluminatul festiv, photo corner-ul lui Moș Crăciun și personajele de
poveste care îndrumă participanții. Muzeul
Satului a devenit un labirint de iarnă cu
căsuțe ale etniilor amenajate să primească
oaspeți, cu aleea comercială a meșteșugarilor, cu Biserica de lemn în care răsună
colinde și scena mare unde au loc atât concerte folclorice, cât și recitaluri pop. Una
dintre cele mai interesante zone este
„Ponton Lounge”, cea de lângă lac, amenajată cu lumini, spații de relaxare și muzică

Pentru ca tu să ai toate motivele să
ajungi la Parcul Crăciunului, transportul
către locația evenimentului și retur este asigurat în mod gratuit, prin curse regulate.
Plecările au loc din centrul orașului
pe ruta: Piața Iancu Huniade → Strada
Hector/Bastionul Maria Theresia →
Bulevardul Take Ionescu → Strada Simion
Bărnuțiu → Strada Gheorghe Adam → Strada
Avram Imbroane → Muzeul Satului Bănățean
și ← retur. De marți până vineri în intervalul
orar 16.30 - 22.30, câte o cursă/oră, sâmbătă și duminică în intervalul orar 10.00 22.00, câte o cursă/oră.

Killa Fonic, DJ K-lu și 10 artiști
Drum&Bass, la Parcul Crăciunului
Primul festival de iarnă din vestul țării
are o ofertă artistică diversă. Iubitorii de
muzică urbană și nu numai au avut parte la
Muzeul Satului Bănățean de un concert care
l-a avut ca invitat pe unul dintre cei mai
cunoscuți artiști Trap ai momentului - Killa
Fonic, iar în warm-up-ul evenimentului invitat a fost Dj Gaga. Momentele de muzică și
cultură au fost asigurate în cadrul celei de-a
șasea ediții a VEST FEST, găzduită în acest
an de Parcul Crăciunului. De asemenea, în
8 și 9 decembrie, artiști naționali și locali din
domeniul muzical al stilului Drum&Bass,
precum: FREQAX, APUS, MEMPHYS,
MADLIQUID, NOTSOCOMMON DJ, PHOBE 1,
RO/A, SK!NNY, NOIZE și SOULDR!P au performat în cadrul MAGNETIC festival, de asemenea găzduit de Parcul Crăciunului.
Vineri, 10 decembrie, de la ora 19, în
cadrul Text Concerto, concept dezvoltat de
Biblioteca Județeană Timiș, DJ K-lu a mixat
contrapunctat de scurte inserturi literare.
Și acest moment cultural inedit din cadrul
festivalului LitVest s-a desfășurat tot pe
scena Parcului Crăciunului de la Muzeul
Satului Bănățean.

Cadou de suflet pentru timișeni
Finanțat de Consiliul Județean,
Parcul Crăciunului este o sărbătoare a
comunității timișene, un cadou de suflet, la
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care și-au adus aportul șase instituții de
cultură: Muzeul Național al Banatului,
Muzeul Național de Artă Timișoara, Muzeul
Satului Bănățean Timișoara, Teatrul pentru
Copii și Tineret „Merlin”, Centrul de Cultură
și Artă al județului Timiș, împreună cu
Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”. În
eveniment este implicată și Asociația pentru

Promovarea și Dezvoltarea Turismului, alături
de Centrul Multifuncțional Bastion și Biroul
de Cultură al Consiliului Județean Timiș.
Parcul Crăciunului este deschis de
marți până duminică, între orele 11:00 21:00, în perioada 4 - 23 decembrie 2021,
mai puțin în zilele de luni. Aleea comercianților este deschisă de la ora 17:00 în timpul săptămânii și de la ora 15:00, sâmbăta
și duminica. Patinoarul, caruselul și trenulețul sunt gratuite și accesibile de marți
până duminică, între orele 11:00 - 21:00.

14 DECEMBRIE
Scena mare:
17:00 - Organic Movement: Clasă de
mobilitate și flexibilitate a corpului adresată tuturor, atât copiilor, cât și adulților;
Zona Copiilor:
17:00 - 18:00 - Animație pentru copii
cu personaje de Crăciun. Deschideți inimile
pentru bucurie și joacă, iar telefoanele pentru fotografii de pus pe Facebook!;
18:00 - 18:30 - A cincea poveste pentru copii din cufărul Teatrului Merlin;
18:00 - 19:00 - Moș Crăciun ascultă
poezii, gânduri și chiar dorințe din partea
fiecărui copil.

15 DECEMBRIE
Scena mare:
17:00 - Spectacol muzical vocal cu
elevii Incubatorul de Arte;
18:00 - Iubitorii de sport se vor
antrena împreună, în aer liber la cel mai
complex antrenament sportiv coordonat de
binecunoscutul antrenor Alex Miu;
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Zona Copiilor:
17:00 - 18:00 - Animație pentru copii
cu personaje de Crăciun. Lăsați zâmbetele
să curgă, chiar și pe sub mască!;
18:00 - 18:30 - A șasea poveste pentru
copii scoasă din cufărul Teatrului Merlin;
18:00 - 19:00 - Ho...Ho..Ho..Moș
Crăciun își face apariția și ascultă poezii,
gânduri și chiar dorințe din partea fiecărui
copil.

Sania lui Moș Crăciun:
16:00 - 19:00 - Moș Crăciun ascultă
poezii, gânduri și chiar dorințe din partea
fiecărui copil;

16 DECEMBRIE
Scena mare:
17:00 - Spectacol muzical vocal cu
elevii Incubatorul de Arte;
19:00 - BLACKOUT. Text concerto, cu
DJ K-LU;
Zona Copiilor:
17:00 - 18:00 - Animație pentru copii
cu personaje de Crăciun. Fiecare zi poate fi
o poveste de iarnă, cu cele mai frumoase
amintiri!;
18:00 - 18:30 - A șaptea poveste pentru copii scoasă din cufărul Teatrului Merlin;
18:00 - 19:00 - Ho...Ho..Ho..Moș
Crăciun își face apariția și ascultă poezii, gânduri și chiar dorințe din partea fiecărui copil;
18:30 - 19:30 - La Colindat: Grup de
Copii - Arhiepiscopia Timișoara.

17 DECEMBRIE
Scena mare:
19:00 - Lecturi „aprinse”. Partitura
unei revoluții interpretată la lumina lumânărilor electrice. Remember muzical-literar
în comemorarea martirilor căzuți la
Revoluție. Chitara și text, muzică și literatură, recital și testimonial. Invitat special
Marius Iacovania;
Zona Copiilor:
17:00 - 18:00 - Personajele de Crăciun
își fac apariția în parc. Copiii se vor putea
bucura de ele și mai ales vor realiza multe
fotografii;
17:00 - 19:00 - Atelier creativ de pictat
și realizat figurine de Crăciun din ipsos pentru micii artiști începători. Atelierul cuprinde
toate consumabilele necesare;
18:00 - 18:30 - A opta poveste pentru
copii scoasă din cufărul Teatrului Merlin;
18:00 - 19:00 - Moș Crăciun și cel mai
năstrușnic spiriduș discută cu copiii despre
cum a fost și ce au învățat la școala online.
În întregul Parc:
17:00 - 19:00 - Tărâmul de poveste va
fi completat de apariția statuilor vivante. Te
vor îndemna să le faci jocul, să le fotografiezi, dar ai grijă să nu te lași păcălit!;
17:00 - 19:00 - Apusul face ca personajele bine-cunoscute de Crăciun să își facă apariția și presară praf magic de iarnă peste copii.

18 DECEMBRIE
Scena mare:
17:00 - Reprezentații artistice;
20:00 - Concert Irina Rimes;
Parcare Interioară:
11:00 - 12:00 - Moș Crăciun va urca
din nou pe motocicletă la Timișoara și vom
porni în obișnuita cursă anuală dinaintea
sărbătorilor-ediția XV. Pornirea va avea loc
din Parcul Crăciunului și vor parcurge câțiva

km costumați în Moș Crăciuni și Crăciunițe;
Zona Copiilor:
16:00 - 18:00 - Atelier creativ de pictat
și realizat figurine de Crăciun din ipsos pentru micii artiști începători. Atelierul cuprinde
toate consumabilele necesare;
18:00 - 19:00 - Piesă de teatru: Veselie
la cutie;
Sania lui Moș Crăciun:
16:00 - 17:30 - Moș Crăciun și cel mai
năstrușnic spiriduș discută cu copiii despre
ce înseamnă distracție în zilele noastre;
Cortul de Arte:
14:00 - 15:50 - Atelier de cărți poștale
cu reproduceri după picturi clasice din
colecția Muzeului Național de Artă
Timișoara. Toate materialele sunt puse gratuit la dispoziția copiilor. Vârsta: de la 5 ani;
16:30 - 18:20 - Atelier de măști tradiționalo-contemporane din materiale reciclabile, sub îndrumarea unui specialist al
Muzeului Național de Artă Timișoara. Vârsta:
de la 5 ani;
În întregul Parc:
15:00 - 17:00 - Mascotele Gigant aducătoare de zâmbete dau târcoale parcului
pentru cele mai reușite poze. Uriașele
Mascote vor deveni rapid cei mai buni prieteni ai copiilor;
17:00 - 19:00 - Tărâmul de poveste va
fi completat de apariția statuilor vivante. Te
vor îndemna să le faci jocul, să le fotografiezi, dar ai grijă să nu te laşi păcălit! ;
17:00 - 19:00 - Personajele de Crăciun
dau tonul petrecerii pentru întreaga familie;
Zona Etniilor
15:00 - 17:00 - Reprezentații de
muzică, dans și prezentare porturi populare: Etnia Bulgară;
Moment special:
19:30 - 20:00 - Fire Show - lăsarea
întunericului va permite aprinderea focului
pentru un spectacol inedit de jonglerii cu
foc și alte elemente „incendiare”. Artiști profesioniști pun în scenă un show grozav;
Ponton Lounge:
19:00 - 21:00 - Take Off Winter Edition
by ESD.

19 DECEMBRIE
Scena mare:
12:30 - Călușarii de la Sintești cu tradiții de iarnă din Țara Făgetului;
14:00 - Spectacol Folcloric cu Miruna
Lazea/Simona Nicolae;
15:00 - Ansamblul Folcloric din
Cheveres;
15:15 - Ansamblul Folcloric din
Nițchidorf;
15:30 - Ansamblul Folcloric din
Giarmata;
16:15 - Ansamblul Folcloric Junii
Timișului;
18:15 - Ansamblul Profesionist
Banatul și invitații săi: Ramona și Georgiana
Vița, Nicu Novac, Bogdan Toma și
Colindătorii din Țara Pădurenilor; Dirijor:
Sebastian Roșca; Coregrafia: Brândușa și
Nicolae Stănescu; Prezintă: Felicia Stoian;
Zona Copiilor:
16:00 - 18:00 - Atelier creativ pentru
copii de pictat figurine ipsos;
18:00 - 19:00 - Piesă de teatru: Visul
Omului de Zăpadă;

Cortul de Arte:
14:00 - 15:50 - Atelier de colaj și tehnică mixtă pe pânză cu fragmente de reproduceri după picturi cu imagini sau obiceiuri
de Crăciun, sub îndrumarea unui specialist
al Muzeului Național de Artă Timișoara.
Vârsta: de la 5 ani;
În întregul Parc:
15:00 - 17:00 - Mascotele Gigant aducătoare de zâmbete dau târcoale parcului
pentru cele mai reușite poze. Uriașele
Mascote vor deveni rapid cei mai buni prieteni ai copiilor;
17:00 - 19:00 - Tărâmul de poveste va
fi completat de apariția statuilor vivante. Te
vor îndemna să le faci jocul, să le fotografiezi, dar ai grijă să nu te laşi păcălit! ;
17:00 - 19:00 - Personajele de Crăciun
dau tonul petrecerii pentru întreaga familie;
Live Cooking Show
12:00 - 19:00 - Demonstrații culinare
legate de sacrificarea porcului și realizarea
preparatelor tradiționale pentru sărbătoarea de Ignat cu participarea publicului și cu
degustare;
13:00 - 15:00 - Demonstrații culinare
de pregătit pâine la cuptor cu degustare;
Zona Etniilor:
14:00 - 17:00 Reprezentații de dans,
muzică și degustare de specialități, precum
și prezentarea costumelor tradiționale:
Etnia Rromă și Etnia Ucraineană.

21 DECEMBRIE
Scena mare:
17:00 - Spectacol muzical vocal cu
elevii Incubatorului de Arte;
Zona Copiilor:
17:00 - 18:00 - Animație pentru copii
cu personaje de Crăciun. Zâmbetele se
citesc în ochi iar starea de bine în joacă! ;
18:00 - 18:30 - A noua poveste pentru
copii din cufărul Teatrului Merlin;
18:00 - 19:00 - Moș Crăciun ascultă
poezii, gânduri și chiar dorințe din partea
fiecărui copil;
Bradul Crăciunului:
17:00 - 17:30 - Colinde și Cântecele cu
Grădinița Tom și Jerry.

22 DECEMBRIE
Scena mare:
19:00 - 21:00 - Lecturi aprinse în
comemorarea celor care au luptat eroic în
Decembrie ‘89. Parcul Crăciunului în colaborare cu Timișoara Bikers aduc un omagiu
oamenilor care merită să se numească eroi.
Respect ‘89. Eroii nu mor niciodată!;
Zona Copiilor:
17:00 - 18:00 - Animație pentru copii
cu personaje de Crăciun. Eroii favoriți ai
micuților învață părinții să se joace!;
18:00 - 18:30 - A zecea poveste pentru
copii din cufărul Teatrului Merlin;
18:00 - 19:00 - Moș Crăciun ascultă
poezii, gânduri și chiar dorințe din partea
fiecărui copil.
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23 DECEMBRIE
Scena mare:
16:00 - Concert Chitară - Asociația
Culturală Beg’Art;
17:00 - Spectacol muzical vocal cu
elevii Incubatorului de Arte;
18:00 - Program artistic;
20:00 - Concert Adda;
Zona Copiilor:
17:00 - 18:00 - Atelier creativ de pictat
și realizat figurine de Crăciun din ipsos pentru micii artiști începători. Atelierul cuprinde
toate consumabilele necesare;
17:00 - 18:00 - Animație pentru copii
cu personaje de Crăciun. Ne pregătim pentru Ajunul Crăciunului cu multă veselie și
încredere că vin clipe magice de sărbătoare!

;18:00 - 19:00 - “Poveste de iarnă”, piesă pentru copii adusă de Teatrul Merlin. Cel mai
drăguț iepuraș din lume, guralivul Urechilă,
constată că nu are niciun prieten. Și pentru
că nu vrea să rămână singur în seara minunată a sosirii lui Moș Crăciun, pornește în
căutarea acestuia. Vârsta: de la 5 ani;
În întregul Parc:
17:00 - 19:00 - Moș Crăciun ascultă
poezii, gânduri și chiar dorințe din partea
fiecărui copil;
17:00 - 19:00 - Mascotele Gigant aducătoare de zâmbete dau târcoale parcului
pentru cele mai reușite poze. Uriașele
Mascote vor deveni rapid cei mai buni prieteni ai copiilor;
17:00 - 19:00 - Tărâmul de poveste va
fi completat de apariția statuilor vivante. Te
vor îndemna să le faci jocul, să le fotografiezi, dar ai grijă să nu te laşi păcălit!;
17:00 - 19:00 - Personajele de Crăciun
dau tonul sărbătorilor de iarnă;
Moment special:
17:00 - „Laser Show”, spectacol cu
efecte speciale laser vizibile de la mare distanță, show sincronizat pe muzică și pe o
perdea de ceață și fum;
Ponton Lounge:
17:00 - 21:00 - Christmas Party.
Vă invităm să consultați întregul program la adresa www.parculcraciunului.ro.
Intrarea este liberă și se face doar în baza
certificatului verde, conform legislației în
vigoare.
Ia-ți familia sau prietenii și vino în
cea mai nouă locație „must-see” a
Timișoarei!
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Hotărârile Consiliului Județean Timiș din noiembrie 2021
1. Hotărârea nr. nr. 231/02.11.2021 privind
aprobarea reorganizării Centrului de Îngrijire și
Asistență Ciacova prin înființarea Centrului de
Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Ciacova în structura Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.
2. Hotărârea nr. 232/02.11.2021 privind aprobarea înființării Centrului de Îngrijire și Asistență
pentru persoane adulte cu dizabilități Tomești în
structura Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Timiș.
3. Hotărârea nr. 233/02.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ”Pod pe DJ
593B la Parța, km1+500” în vederea includerii la
finanțare prin Programul național de investiții
„Anghel Saligny”.
4. Hotărârea nr. 234/02.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ”Modernizare
DJ 691, sector Nod de descărcare A1 - lim. jud. Arad”
în vederea includerii la finanțare prin Programul
național de investiții „Anghel Saligny”.
5. Hotărârea nr. 235/02.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ”Modernizare
DJ 684 pe traseul DN 68A (Coșava) - Tomești Luncanii de Jos - lim. jud. Caraș Severin” în vederea
includerii la finanțare prin Programul național de
investiții „Anghel Saligny”.
6. Hotărârea nr. 236/02.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare DJ
693B Ivanda - Halta Cebza, km 6+700-12+300, L=5,6
km” în vederea includerii la finanțare prin
Programul național de investiții „Anghel Saligny”.
7. Hotărârea nr. 237/02.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare DJ
591 Timișoara - Utvin - Sânmihaiu Român” în vederea includerii la finanțare prin Programul național
de investiții „Anghel Saligny”.
8. Hotărârea nr. 238/02.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ”Modernizare
DJ 609 Ohaba Română - lim. jud. Arad” în vederea
includerii la finanțare prin Programul național de
investiții „Anghel Saligny”.
9. Hotărârea nr. 239/02.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ”Modernizare

DJ 585 lim. jud. Caraș-Severin - Visag, km.36+200 38+540, L=2,34 km” în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții „Anghel
Saligny”.
10. Hotărârea nr. 240/02.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ”Modernizare
DJ 693C Biled - Iecea Mare (DJ 693A)” în vederea
includerii la finanțare prin Programul național de
investiții „Anghel Saligny”.
11. Hotărârea nr. 241/02.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ”Modernizare
DJ 593C Șag (DJ 593) - Sânmihaiu Român (DJ591A)”
în vederea includerii la finanțare prin Programul
național de investiții „Anghel Saligny”.
12. Hotărârea nr. 242/02.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ”Lărgire la 4
benzi a DJ 692 sector DN 69 - Sânandrei” în vederea
includerii la finanțare prin Programul național de
investiții „Anghel Saligny”.
13. Hotărârea nr. 243/02.11.2021 privind aprobarea bugetului local rectificat al județului Timiș pe
anul 2021.
14. Hotărârea nr. 244/02.11.2021 privind aprobarea neexercitării dreptului de preemțiune din partea Județului Timiș, asupra intenției de înstrăinare a
unui imobil cu altă destinație decât cea de locuință.
15. Hotărârea nr. 245/02.11.2021 privind solicitarea trecerii unor imobile situate în Timișoara,
Calea Torontalului , km 3, din domeniul privat al
Municipiului Timișoara în domeniul privat al
Județului Timiș.
16. Hotărârea nr. 246/24.11.2021 privind aprobarea racordării Societății Flextronics România
S.R.L. la sistemul de canalizare din Parcul
Tehnologic și Industrial Timișoara.
17. Hotărârea nr. 247/24.11.2021 privind
modificarea Contractului de închiriere încheiat între
Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și societatea DIADI CAFE S.R.L.
18. Hotărârea nr. 248/24.11.2021 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.
19. Hotărârea nr. 249/24.11.2021 privind aprobarea completării Anexei nr. 4 la Hotărârea
Consiliului Județean Timiș nr. 206/28.10.2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri

imobile aflate în domeniul public al Județului
Timiș, către unele instituții publice de interes județean.
20. Hotărârea nr. 250/24.11.2021 privind acordarea dreptului de acces către Societatea Orange
România S.A. la zona drumului județean DJ 595 D
pe tronsonul 4 de la km 2+096 la km 3+800.
21. Hotărârea nr. 251/24.11.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Timiș.
22. Hotărârea nr. 252/24.11.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
a Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș.
23. Hotărârea nr. 253/24.11.2021 privind aprobarea arondării comunei Foeni, la Serviciul Public
Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Otelec.
24. Hotărârea nr. 254/24.11.2021 privind aprobarea completării Anexei nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Județean Timiș nr. 200/23.12.2020 privind aprobarea tarifelor de interes județean pentru
anul fiscal 2021.
25. Hotărârea nr. 255/24.11.2021 privind participarea Județului Timiș ca membru afiliat la
Societatea Bursa Română de Mărfuri.
26. Hotărârea nr. 256/24.11.2021 privind aprobarea înființării serviciului social - Casa de tip familial Sf. Iosif, în localitatea Covaci, jud. Timiș.
27. Hotărârea nr. 257/24.11.2021 privind aprobarea Actului constitutiv al societății Service Cons
Prest S.R.L. și numirea administratorului provizoriu.
28. Hotărârea nr. 258/24.11.2021 privind aprobarea neexercitării dreptului de preemțiune din partea Județului Timiș, asupra intenției de înstrăinare a
unui imobil cu altă destinație decât cea de locuință.
29. Hotărârea nr. 259/24.11.2021 privind aprobarea aderării Județului Timiș la European Cyclists’
Federation.
30. Hotărârea nr. 260/24.11.2021 privind aprobarea finanțării unor structuri sportive în anul 2021,
Sesiunea a II-a.
31. Hotărârea nr. 261/24.11.2021 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Institutul
Național al Patrimoniului și Consiliul Județean
Timiș, pentru implementarea proiectului de restaurare și punere în valoare a imobilului monument
istoric Castelul Huniade, prin Programul Național
de Restaurare.
32. Hotărârea nr. 262/24.11.2021 privind aprobarea bugetului local rectificat al județului Timiș pe
anul 2021.
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Trei oferte pentru platforma
digitală a CJ Timiș
Consiliul Județean se pregătește să devină paperless
Consiliul Județean Timiș a reluat recent
licitația publică prin care și-a propus să găsească
o firmă specializată în tehnologia informației
care să creeze și să implementeze o platformă
digitală la nivelul instituției. Asta, după ce într-o
primă încercare nu s-au depus oferte. Acum, trei
firme s-au arătat interesate să creeze platforma.
Aceasta va avea ca scop optimizarea procedurilor administrative din cadrul Consiliului,
prin transpunerea în mediu digital a informațiilor,
fluxurilor și documentelor utilizate în activitatea
curentă. Astfel, se va introduce un mod de lucru
„paperless”, permițând inițierea și circulația
documentelor semnate digital, cât și arhivarea
lor în centrul de date al instituției. Caietul de sarcini prevede întregul proces, de la analiza cerințelor, proiectare, codare, integrare, testare, instalare, configurare, până la punerea în funcțiune și
instruirea personalului, precum și furnizarea
serviciilor de mentenanță în perioada de garan-

ție. Platforma va constitui o parte din componenta back office pentru portalul instituției, permițând interacțiunea cu cetățenii, mediul de
afaceri, organizații non-guvernamentale, precum
și alte instituții publice.
„Am prezentat un caiet de sarcini complex, am cerut mult, dar consider că prețul oferit
este corect. Îi asigur că la Consiliul Județean vor
găsi un partener onest, competent, care să-i sprijine în implementarea platformei”, a subliniat
administratorul public, Marian Constantin Vasile.
Din momentul în care firma câștigătoare
va începe lucrul, va avea la dispoziție 338 de zile
calendaristice pentru a duce la bun sfârșit contractul.

Info CJ Timiș
Conducerea CJ Timiș
v Alin Adrian Nica – președintele Consiliului
Județean Timiș
vVicepreședinte: Alexandru Constantin Proteasa
vVicepreședinte: Cristian Alin Moș
v Secretar 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
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

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

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

www.facebook.com/cjtimis
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Drumurile județene sunt pregătite de intrarea în iarnă
Firmele vor fi plătite în funcție de cât lucrează

Rețeaua de aproape 1300 de km de drumuri județene este acoperită din punct de vedere al serviciilor de
deszăpezire. Consiliul Județean a contractat firme specializate pentru toate cele șase zone în care este împărțită
activitatea.
Important de menționat este că plata firmelor contractate se face pe bază de decont, strict pe lucrările efectuate și materialele utilizate în procesul de deszăpezire.
„Ne dorim să ținem toate drumurile județene deschise și să asigurăm condiții de siguranță în trafic pe toată
durata iernii. Voi insista ca dincolo de curățarea drumurilor de zăpadă, să se acționeze prompt în zonele unde se

poate forma poleiul, fenomen extrem de periculos pentru
șoferi. Clauzele din contracte sunt clare, nu există motiv
să nu se intervină în momentul în care iarna își intră în
drepturi”, spune președintele CJ Timiș, Alin Nica.
Activitatea de deszăpezire la nivelul județului este
împărțită după cum urmează:
- zona I - Sânnicolau Mare - SC GROUP DCM SRL;
- zona II - Pișchia - SC MNG TRANS SRL;
- zona III - Gătaia - SC AXELA CONSTRUCŢII SRL;
- zona IV - Buziaș - SC AXO UTIL SRL.
- zona V - Bethausen - SC AXO UTIL SRL.
- zona VI - Făget - SC AXO UTIL SRL.
Sunt pregătite de intervenție 80 de utilaje de deszăpezire, 2750 de tone de nisip, 600 de tone de sare și 9
tone de clorură de calciu și inhibitor. Toate cantitățile de
materiale urmează să fie suplimentate în cazul în care
situația meteorologică o va cere. Întreg personalul din
cadrul bazelor de deszăpezire va fi instruit corespunzător
pe baza activităţii pe care o va desfășura.
În plus, s-a instituit o comisie, la nivelul Consiliului
Județean Timiș, abilitată să verifice pregătirea acţiunilor
pentru iarnă, conform programelor întocmite. Totodată,
comisia va verifica obligatoriu stadiul pregătirilor de iarnă
la fiecare bază de deszăpezire.

Noi investiții în comunele timișene
Vom avea servicii publice de calitate în mai multe
localități ale județului. În acest scop, Aquatim a semnat
contractul de lucrări „Proiectare și execuție stații tratare
Giulvăz, Mașloc, Liebling, Sacoșu Turcesc, Tormac”.
Localitățile vizate vor beneficia de următoarele
investiții: Giulvăz: reabilitarea și extinderea sursei subterane de apă, o stație de tratare nouă, cu dotări moderne
și sistem SCADA, o conductă de transport a apei brute de
la noul foraj la stația de tratare, cu lungimea de cca 600m;
Mașloc: reabilitarea stației de tratare existente și automatizarea acesteia, precum și conectarea la sistemul SCADA;
Liebling: reabilitarea sursei subterane de apă, o stație de
tratare nouă, performantă, cu sistem SCADA și o conductă
de aducțiune cu lungimea de peste 1 km; Sacoșu Turcesc:
reabilitarea sursei subterane de apă, execuția unei conducte de legătură între foraje, execuția unei conducte de
aducțiune de cca 1 km, extinderea și modernizarea stației
de tratare Sacoșu Turcesc, conectarea acesteia la sistemul
SCADA.
În același registru al proiectelor implementate în
comunele timișene se înscrie și o altă investiție, de
aproape 30 de milioane de lei, prin care Aquatim S.A. va

construi sau extinde stații de tratare a apei potabile pentru alimentarea localităților Gottlob, Vizejdia, Cenei,
Satchinez, Hodoni, Bărăteaz, Uivar, Pustiniș, Răuți, Checea
și Sânpetru Mare. Contractul de proiectare și execuție a
fost semnat la Consiliul Județean.
Mai exact, investiția prevede, printre altele, extinderea și modernizarea stației de tratare a apei potabile

Demersuri pentru un
transport feroviar
european
„În județul Timiș avem proiecte ambițioase pentru
perioada următoare: cale ferată regională cu hidrogen,
conexiuni euroregionale de trenuri de mare viteză, hub
intermodal și alte proiecte de mobilitate inteligentă”, a
spus Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, în
cadrul unei conferințe care a avut loc la Bruxelles, privind
rolul și importanța transportului feroviar în regiunile europene.
Pentru realizarea acestor obiective, președintele CJ
Timiș a cerut condiții de acces la finanțare adaptate diferitelor realităţi teritoriale, asistență tehnică și consiliere
din partea Comisiei Europene, stimulente pentru transferul modal și îmbunătățirea mobilității în zonele rurale sau
îndepărtate.
Totodată, Alin Nica a evidențiat necesitatea alocării
de fonduri suplimentare UE sau rezervării unui anumit
procent pentru autoritățile locale și regionale.
Conferința de la Bruxelles este organizată în cadrul
Anului European al Feroviarului, al cărui scop principal
este de a încuraja eforturile Uniunii Europene, ale statelor
membre, autorităților regionale și locale și ale altor organizații pentru a crește ponderea transportului feroviar de
călători și mărfuri în sistemul european de transport.
pentru alimentarea localităților Gottlob și Vizejdia, extinderea celei de la Bobda, pentru Cenei, cât și o nouă stație
pentru alimentarea localităților Satchinez, Hodoni și
Bărăteaz. În plus, se va extinde și moderniza stația Uivar
pentru alimentarea localităților Uivar, Pustiniș și Răuți, cât
și extinderea celei care va deservi Checea. În Sânpetru
Mare se va construi o nouă stație.
Banii sunt asigurați printr-un proiect european în
valoare totală de 180 de milioane de euro, derulat de
Aquatim, în cadrul căruia CJ Timiș este partener cofinanțator. Monitorizarea investiției va fi efectuată de ADI Apă
- Canal Timiș, al cărui președinte este Alexandru Proteasa,
de asemenea vicepreședinte al Consiliului Județean.

Drumul spre aeroport, adus la standardele anului 2021
Susținerea dezvoltării Aeroportului Internațional Traian Vuia Timișoara a fost și
rămâne o prioritate a Consiliului Județean Timiș, cu obiectivul pe termen mediu de a-l
transforma într-un hub regional de transport aerian de persoane și de marfă.
În acest context, drumul spre aeroport a fost adus la standardele anului 2021.
Consiliul Județean se pregătește deja să recepționeze lărgirea la patru benzi a acestuia,
de la Centura Timișoarei la aerogară. Nouă șosea nu mai are nicio legătură cu ceea ce
era înainte. Avem acum patru benzi de circulație, trotuar, piste de biciclete și iluminat
public.
Investiția se ridică la peste 14 milioane lei, cu finanțare prin PNDL, și aparține
Consiliului Județean, drumul fiind modernizat pe o distanță de 2,5 km.
Pe lângă lucrările principale, s-a realizat și o canalizație subterană pentru relocarea rețelelor de telecomunicații. Pentru a se evita spargerea ulterioară a drumului, la
intersecții s-a prevăzut realizarea unor subtraversări pentru rețelele de telecomunicații.
Pentru sporirea siguranței circulației rutiere, pietonale și a cicliștilor, s-au amplasat stâlpi de iluminat public pe ambele părți a platformei drumului, pe întreaga lungime
a traseului modernizat.
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Acțiune ecologică a CJ Timiș de replantare a brazilor din ghiveci
Ai vrea să-ți cumperi un brăduț de Crăciun în ghiveci, dar stai la bloc*?

CJ Timiș îl replantează pentru tine!

Pasul 1: cumpără un brăduț ecologic, natural, cu
rădăcini.
Pasul 2: împodobește-l și bucură-te de Crăciun!
Pasul 3: adu-l la Muzeul Satului în perioada
3-21 ianuarie 2022.
Pasul 4: așteaptă invitația noastră la replantare!

*Disclaimer: suntem de treabă, acceptăm și de la casă,
dacă nu poți planta in curte!

Angajații CJ Timiș,
respect pentru
mediu
Consiliul Județean Timiș are
angajați gospodari, cărora le pasă de
mediul înconjurător și dau dovadă de
spirit civic.
Au dovedit asta atunci când au
adunat frunzișul umed de toamnă de
pe pavajul și aleile din jurul instituției,
deoarece ar fi putut forma un covor

alunecos, riscant pentru cei care ar fi
călcat pe el. Frunzele căzute au fost
îndepărtate și de pe iarbă și plante,
întrucât acestea din urmă puteau
putrezi din cauza stratului jilav.
Frunzișul strâns a fost transportat și apoi compostat pentru a fi utilizat ca fertilizator ecologic. Asta nu
înseamnă că au fost reciclate toate
frunzele, pentru că, acolo unde a fost
posibil, s-a lăsat un strat controlat
pentru menținerea căldurii și izolarea
pământului din jurul copacilor.
Mulțumim colegilor de la
Serviciul administrativ și logistic pentru gestul frumos de a îngriji din proprie inițiativă mediul înconjurător!

CONSILIUL JUDEȚEAN
TIMIȘ

Cei care doreau de mai mult timp să cumpere, de Crăciun, un brad în ghiveci, dar
renunțau, întrucât nu știau ce vor face ulterior cu pomul, au acum motive de satisfacție.
Consiliul Județean Timiș, în colaborare cu Direcția Silvică Timiș, a demarat o acțiune
ecologică de replantare într-o zonă montană a brazilor de Crăciun cumpărați în ghiveci,
care le va asigura astfel un climat potrivit pentru o viața lungă și fericită. ,,Fiecare nou
an îl începem cu imaginea dezolantă a brazilor de Crăciun uscați, aruncați la colțurile
străzilor. Știu că în ultimii ani mulți dintre voi ați ales brazii ecologici, naturali, cu rădăcini în ghiveci, în detrimentul celor tăiați - o încercare de a face lucrurile altfel. Consider
că este un gest care trebuie susținut și încurajat. Acesta este motivul pentru care anul
acesta le-am propus colegilor mei din Consiliul Județean Timiș, în colaborare cu Romsilva
- Direcția Silvică Timiș, să organizăm la finalul sărbătorilor de iarnă o campanie de
strângere a brazilor în ghiveci, la Muzeul Satului Bănățean, în perioada 3-21 ianuarie, iar
replantarea acestora să aibă loc (până la primăvară) într-o zonă din județ, indicată de
colegii din Direcția Silvică, în funcție de numărul brazilor care se vor strânge. În acest
fel, le răspundem timișenilor care în anii trecuți au cumpărat brazi în ghiveci și n-au știut
ce să facă după sărbători cu ei, dar și acelora care n-au cumpărat (încă) brazi în ghiveci,
tot din același motiv”, a spus Cristian Moș, vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș.

Se impun măsuri concrete pentru controlul fenomenului migranților

Alin Nica a avut intervenții la nivel european
Alin Nica, președintele Consiliului
Județean Timiș, a avut două intervenții în
cadrul Comisiei CIVEX a Comitetului
European al Regiunilor (Comisia pentru
cetățenie, guvernanță, afaceri externe și
instituționale).
Prima luare de poziție a fost pe tema
integrării migranților la nivel subnațional,
în care președintele CJT a insistat pe necesitatea unor măsuri concrete pentru a
putea controla fenomenul migranților, care
ridică amenințări la adresa securității
comunităților:
„Cred că integrarea migranților este
un efort pe termen lung și o prioritate pentru Europa și teritoriile sale, dar, în același
timp, îndemn factorii de decizie de la toate
nivelurile să se concentreze pe abordarea
migrației ilegale cu măsuri mai adaptate și
să demareze acțiuni adecvate și resurse

financiare directe pentru a ajuta teritoriile
de impact”.
De asemenea, Alin Nica a intervenit
și în cadrul dezbaterii tematice asupra
Conferinței privind Viitorul Europei, în care
președintele CJT a militat pentru creșterea
rolului autorităților locale în procesul decizional:

„Susțin cu tărie un rol sporit al autorităților locale, intermediare și regionale în
viitorul UE, pentru a asigura o participare
mai echilibrată la procesul decizional și
pentru a-i aduce mai multă legitimitate
democratică. Acest lucru este deosebit de
relevant mai ales pentru regiunile fără
puteri legislative”.

Artă la înălțime. Turistii, încântați cu un plus de culoare pe
„Transfăgărășanul” Timișului

Cei care aleg să parcurgă Transluncaniul vor avea parte de
un nou punct de atracție. O pictură de artă murală poate fi admirată pe drumul considerat „Transfăgărășanul” Timișului. Opera
are 12 metri lungime pe șase lățime și ilustrează doi țărani care
încarcă un car de fân.
Deși necunoscută publicului larg din România, pictura
murală poate stimula turismul deoarece are componente sociale,
culturale, economice și chiar de mediu. Prin lucrarea lui Flaviu
Roua, Țara Făgetului intră pe traseele supranumite „street art” și
este promovată ca o interesantă experiență turistică alternativă.
„Ca președinte al Asociației de promovare și dezvoltare a
turismului, dar mai ales în calitate de vicepreședinte al CJ Timiș,

www.facebook.com/cjtimis

încurajez abordările inedite și proiectele care redefinesc contextul
clasic, uneori încremenit în timp.
Îmi plac acțiunile de revitalizare a spațiilor: am început cu
Bastionul din Timișoara, continui cu strategia de gestionare a
patrimoniului județului, iar acum am mai marcat o premieră, prin
această lucrare de artă murală pe Transluncani”, spune vicepreședintele CJ, Alexandru Proteasa.
Destinația aleasă pentru pictura murală nu este nici întâmplătoare și nici izolată: de la Mănăstirea Românești până la Vârful
Padeș ori Vârful Rusca, traseul sinuos de pe Transluncani ori
muzeul sticlei de Tomești constituie atracții turistice care merită
vizitate atât de timișeni, cât și de oaspeți din străinătate.

