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CJ Timiș are pagină web nouă. Interfață prietenoasă,
informații bine structurate, servicii online
v Timișenii

care accesează
pagina web a Consiliului
Județean vor fi întâmpinați
cu cele mai utile informații,
organizate pentru asigu
rarea accesului facil și
actualizate periodic. Instituția a lansat oficial noul
portal web.
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250 milioane lei, suma proiectelor depuse de CJ
pentru finanțare pe programul „Anghel Saligny”
v Nouă

drumuri și un pod din
Timiș ar putea fi reabilitate cu
finanțare prin programul
„Anghel Saligny”. Consilierii
Județeni au aprobat depunerea
ce re r i l o r d e f i n a n ța re .
Programul are un buget de 50 de miliarde de lei.

Timișul are hartă
de cicloturism
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v Traseele

propuse prin inter
mediul acestei hărți cuprind
cât mai multe obiective
turistice și oferă călătorilor și
turiștilor ocazia de a descoperi
Timișul și prin intermediul
acestei forme de turism.

Agenda CJT

www.cjtimis.ro
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Se distribuie gratuit

Consiliul Județean Timiș pregătește
primul Parc al Crăciunului din vestul țării

Se lucrează din nou pe șantierul
de modernizare a Liceului Iris
Se cere grijă față de cetățenii care locuiesc în vecinătatea șantierului
La Liceul Teoretic Special Iris, insti
tuție finanțată de CJ Timiș, se desfășoară
lucrări de reabilitare, consolidare, moder
nizare și accesibilizare a spațiilor educațio
nale. Administratorul județului, Marian
Constantin Vasile, s-a deplasat într-o vizită
de lucru pe șantier pentru a se asigura că
elevii cu deficiențe de vedere și deficiențe
senzoriale asociate vor beneficia cât mai
rapid de cele mai bune condiții de studiu.
Lucrările la liceu au fost reluate
recent, la jumătatea lunii septembrie, după
ce au fost puse pe pauză din cauza necesi
tății revizuirii proiectului tehnic. Au existat
situații neprevăzute și probleme structurale
care nu puteau fi identificate fără decapare,

însă, cu toate acestea, până la sfârșitul anu
lui, constructorul își asumă realizarea struc
turii metalice a acoperișului, montarea
instalației electrice, turnarea șapelor și fina
lizarea lucrărilor la două săli de clasă. La
acoperiș au avut loc cele mai ample lucrări,
astfel încât, pe viitor, clădirea să poată fi
mansardată, iar până atunci să găzduiască
panouri fotovoltaice și solare care să asi
gure întreg consumul pentru complexul
școlar format din corpul cu săli de clasă,
internat și clădirea administrativă.
„Am cerut atenție, în mod special la
asigurarea perimetrului de lucru în vederea
protejării elevilor care studiază la liceu. Am
solicitat, de asemenea, considerație față de
cetățenii care locuiesc în vecinătatea șantierului, constructorul să încerce să îi deranjeze cât mai puțin. Înțeleg că este un disconfort, însă 225 de copii așteaptă să învețe în
condiții mai bune”, a spus Marian Constantin
Vasile, administratorul județului.
Noul grafic de execuție prevede fina
lizarea lucrărilor în ianuarie 2023, însă con
structorul a promis o mobilizare exemplară
pentru încheierea șantierului cu 2-3 luni
mai devreme.

Muzeul Satului din Timișoara va găz
dui în luna decembrie o serie de eveni
mente culturale și de divertisment pentru
familie, cu tematică de iarnă, timp de 20
zile. Activitățile se vor desfășura în aer liber,
cu intrare gratuită, pe un teren care depă
șește 10 hectare, astfel încât pot fi respec
tate toate normele de prevenire a răspândi
rii coronavirusului. În organizarea eveni
mentului sunt implicate toate cele șase
instituții de cultură finanțate de Consiliul
Județean Timiș.
Conform conceptului de eveniment
dezvoltat de Consiliul Județean Timiș, copiii
vor avea acces gratuit la patinoarul special
instalat cu această ocazie, la spectacole de
teatru și ateliere de citit, pictură sau mește
șugărit, desfășurate într-un cort încălzit, sub
îndrumarea artiștilor de la Teatrul Merlin. Și
pasionaților de artă li se pregătește un loc
special, unde vor putea exersa reproduce
rea de icoane, tehnica mixtă pe pânză, rea
lizarea de cărți poștale sau chiar realizarea
de măști contemporane din deșeuri recicla
bile, cu ajutorul unui muzeograf al Muzeului
Național de Artă. Biblioteca Județeană
Timiș va veni cu trei 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.
„Pregătim activități care au în centru
familia și care încurajează participarea copiilor la programul artistic, sportiv și de divertisment, fără costuri suplimentare pentru
părinți. 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”,
a spus Alin Nica, președintele Consiliului
Județean Timiș.
Magia sărbătorilor de iarnă va fi
întregită de iluminatul festiv, photo cor
ner-ul lui Moș Crăciun și personajele de
poveste care vor îndruma participanții
către zona de interes aleasă spre a fi vizi
tată. Muzeul Satului va deveni un labirint
de iarnă, cu căsuțe ale etniilor amenajate
să primească oaspeți, cu aleea comercială
a meșteșugarilor, cu Biserica de lemn în
care vor răsuna colinde și scena mare unde
vor avea loc atât concerte folclorice, cât și
recitaluri pop. Una dintre cele mai intere
sante zone va fi „Ponton Lounge”, cea de
lângă lac, care urmează să fie amenajată cu
lumini, spații de relaxare și muzică mixată
de diferiți DJ. La programul artistic al eve
nimentului vor contribui Muzeul Național
al Banatului și Centrul de Cultură și Artă al
județului Timiș.
În Parcul Crăciunului se vor
îmbina, cu gust, oferta de mâncare tra
dițională cu bucătăria actuală de
Crăciun. Se va coace pâine în cuptorul
tradițional al Muzeului Satului, se va face
pomana porcului sub forma unei demon
strații culinare, vor fierbe ceaune, dar
vor fi prezente și tonete cu cârnați vie
nezi sau burgeri vegetarieni.
„Cultura și arta au un rol esențial în
păstrarea sentimentului de apartenență la
comunitate și pentru dezvoltarea armonioasă a tinerelor generații. Putem da un semnal de repornire a sectorului cultural, în
siguranță, cu respectarea realității epidemiologice. Ne gândim, planificăm și organizăm
din timp”, a adăugat Alin Nica.
Evenimentul, aflat în organizare la
Consiliul Județean Timiș, va fi unul de
anvergură, cu program de marți până
duminică, începând cu ora 17.00, iar în
weekend pe durata întregii zile.

Spitalul Județean din Timișoara va avea centrală proprie cu bani de la Consiliul Județean Timiș
În timpul crizei Colterm, Spitalul
Județean din Timișoara a fost una dintre
unitățile medicale rămase fără căldură,
situație în care, managerul Spitalului
Județean, Raul Pătrașcu, și președintele
CJ Timiș, Alin Nica, au luat măsuri de
urgență, astfel încât pacienții să nu stea
în frig. Au fost pornite toate aparatele de
climatizare și toate păturile electrice pen
tru a-i ajuta pe pacienți să reziste tempe
raturilor scăzute, iar Alin Nica a venit cu
soluția alocării de urgență a sumei de

bani necesară pentru punerea în funcți
une a centralei termice proprii spitalului.
„Consiliul Județean Timiș a alocat
bani pentru centrala de la Spitalul
Județean, iar conducerea Spitalului s-a
angajat să facă tot posibilul să urgenteze
lucrarea și să protejeze pacienții care nu
ar avea nicio șansă să lupte deopotrivă
cu boala și cu frigul”, a anunțat președin
tele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica.
„Este extrem de important pentru
pacienți, nu le putem oferi îngrijiri în ast

fel de condiții. Ne vom mișca repede pen
tru a putea proiecta și repara centrala
veche a Spitalului Județean, care nu mai
este folosită din anul 2006, și a putea
upgrada tehnic această centrală să poată
să fie utilizată și să nu mai depindem de
Colterm.
Un organism bolnav are nevoie de
homeostazie, de condiții statice. Nu se
poate lupta și cu frigul și cu boala în ace
lași timp”, a declarat Raul Pătrașcu,
managerul Spitalului Județean Timișoara.
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Regiunile și
orașele trebuie
să aibă o mai
mare putere
de decizie
Promotor al digitalizării, Consiliul
Județean Timiș a fost coorganizator al unui
webinar pe tema tranziției digitale
(Interoperabilitatea soluțiilor digitale), ală
turi de alți parteneri din Europa, în cadrul
„Săptămânii Europene a Regiunilor și
Orașelor”. Președintele Alin Nica a avut o
primă intervenție, în care a vorbit despre
digitalizare și colaborarea între administra
țiile publice, precum și de Piața Unică
Digitală: „Viitorul digital al Europei înseamnă
o societate alimentată de soluții digitale,
care pune oamenii pe primul loc, deschide
noi oportunități pentru companii și stimulează dezvoltarea tehnologiei sigure. Pentru
a atinge ambițioasele obiective de mediu ale
Europei până în 2050, este necesar să accelerăm tranziția digitală a Europei și printr-o
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Timișul dezvoltă
relațiile cu Ucraina

serie de acțiuni, proiecte și colaborări
trans-naționale”.
Un alt subiect abordat de Alin Nica a
vizat colaborarea europeană pentru spriji
nirea pieței muncii afectate de pandemie și
de schimbările aferente tranziției către era
digitală și automatizarea muncilor slab cali
ficate. În acest sens, a fost subliniată nevoia
includerii regiunilor, județelor și orașelor în
luarea deciziilor la nivel național, precum
și necesitatea unei finanțări sporite pentru

Noi oportunități pe relația
Timișoara – Szeged

Președintele Consiliului Județean
Timiș, Alin Nica, a primit vizita lui Tamás
Péter, consul onorific al Ungariei la
Timișoara. Liderul CJT și-a arătat interesul
pentru propunerea de cooperare în organi
zarea unui eveniment de ciclism între
Timișoara și Szeged, inițiată de Asociația
Bastion, al cărei președinte este chiar con
sulul onorific al Ungariei la Timișoara. Va fi
un eveniment de anvergură, organizat pe
parcursul a două zile (sâmbătă - duminică)
care să lege comunitatea de bicicliști de o
parte și de alta a graniței, inclusiv prin acți
uni culturale organizate pe traseu, la punc
tele de odihnă.

www.cjtimis.ro

Timișul dorește promovarea unor
proiecte noi împreună cu județul vecin
Csongrád-Csanád. Este vorba de o conexi
une mai rapidă a zonei de vest a județului
cu autostrada M43-A1, prin construirea
unui pod peste Mureș la Cenad, de crearea
unei piste de biciclete între Timișoara și
Szeged și de elaborarea studiului de feza
bilitate pentru refacerea căii ferate
Timișoara - Jimbolia - Kikinda – Szeged, în
vederea intensificării legăturilor în cadrul
Euroregiunii DKMT.
Aceste idei au fost agreate și de veci
nii din Ungaria. Pe de altă parte, Timișul
dorește să cunoască experiența părții
maghiare în domeniul prelucrării legume
lor și fructelor, în timp ce din județul vecin
există pentru investiții în dezvoltarea
domeniului hotelier, direcție în care
Consiliul Județean ar putea facilita relațiile,
prin intermediere, cu sectorul HORECA.
Președintele CJT a ținut să îl asigure
pe oaspetele maghiar de disponibilitatea
instituției județene în sprijinirea proiecte
lor culturale, invitând organizațiile civile
maghiare să depună cereri de finanțare pe
agenda culturală a județului.

sprijinirea forței de muncă. „Deși rolul
designului național și central în politicile de
ocupare a forței de muncă nu poate fi trecut
cu vederea, este incontestabil că regiunile și
orașele trebuie să aibă un anumit grad de
flexibilitate și autonomie în proiectarea și
implementarea politicilor de ocupare a forței
de muncă, mai ales că acestea sunt adesea
chemate în prima linie pentru a se confrunta
cu crize precum cea în care trăim în prezent.
Întrucât orașele și regiunile acționează ca
primi receptori în timp de criză, acestea trebuie să fie pregătite, bine informate și să
poată utiliza toate instrumentele UE disponibile. În cele din urmă, redresarea UE va
veni, în mare parte prin asigurarea unor
locuri de muncă bine plătite și de înaltă calitate pentru cât mai mulți oameni, iar autoritățile locale și regionale au un rol esențial
în generarea acestor locuri de muncă”, a
spus președintele CJ Timiș.
„Săptămâna Europeană a Regiunilor
și Orașelor” este cea mai mare manifestare
anuală organizată de Comisia Europeană şi
Comitetul European al Regiunilor, fiind
dedicată politicii regionale şi urbane şi,
implicit, inițiativelor locale favorabile unei
dezvoltări sustenabile în folosul comunită
ților şi al cetățenilor.
Anul acesta, cele peste 300 eveni
mente care au loc online sunt centrate pe
4 mari teme, în care organizații, regiuni și
orașe împărtășesc experiență și discută
subiecte și politici de actualitate: coeziune,
de la urgență la reziliență; tranziție verde,
pentru o redresare durabilă și ecologică;
tranziție digitală pentru oameni; angaja
mentul cetățenilor pentru o redresare inclu
zivă, participativă și echitabilă.

Președintele Consiliului Județean
Timiș, Alin Nica, a primit vizita unei dele
gații din Ucraina, condusă de Păun
Rohovei, în calitate de însărcinat cu afa
ceri ad - iterim al țării vecine în România,
sosită în scopul dezvoltării unor relații
între regiuni ale celor două state.
Oaspetele ucrainean a fost însoțit de Petro
Stoian, în calitate de secretar II al
Ambasadei Ucrainei în România, precum
și de Gheorghe Hleba, în calitate de pre
ședinte al Filialei Timiș a Uniunii
Ucrainenilor în România.

În cadrul discuțiilor purtate, au fost
abordate mai multe aspecte care pot con
duce la întărirea relațiilor bilaterale.
Astfel, una dintre problemele ridicate a
fost cea a schimbului de cadre didactice
dintre instituțiile de învățământ din
România și Ucraina. A fost adusă în discu
ție menținerea Festivalului etniilor în
cadrul Agendei culturale, precum și spri
jinirea financiară pentru pictarea în inte
rior a Bisericii Ucrainene din Timișoara.
Posibilitatea solicitării de fonduri de la
bugetul de stat alocat minorităților pentru
investiții în infrastructură, dar și implica
rea orașelor din Ucraina în inițiativa
emblematică a capitalelor europene ale
culturii au fost, de asemenea, subiecte ale
întâlnirii cu delegația din țara vecină.
O altă temă abordată a vizat parti
ciparea la licitații de infrastructură a fir
melor ucrainene cu experiență în dome
niul metrourilor și tunelurilor la proiecte
din România.

Cooperare cu Macedonia de Nord

Președintele Consiliului Județean
Timiș, Alin Nica, a primit vizita E.S. Gabriel
Atanasov, ambasadorul Republicii
Macedonia de Nord în România. Acesta a
fost însoțit de Silvana Ivanovska, adjunct
al șefului misiunii diplomatice, şi Pavel
Dupţa, consul onorific al Macedoniei de
Nord la Timişoara. În cadrul întâlnirii, au
fost abordate mai multe subiecte care pot
contribui la intensificarea cooperării bila
terale dintre cele două țări. Astfel, au fost
atinse aspecte culturale, referitoare la
oportunitatea realizării unor expoziții ale

www.facebook.com/cjtimis

artiștilor macedoneni în județul Timiș. S-au
abordat, totodată, și probleme ce țin de
mediul universitar, privind acordarea unor
burse pentru studii, în contextul în care la
Universitatea din Skopje există o catedră
de limba română, unde sunt înscriși între
30 și 50 de studenți.
Relația de prietenie dintre cele două
țări a constituit o altă temă a discuțiilor,
România fiind mereu un partener onest
pentru Macedonia de Nord. În această pri
vință, țara noastră este unul dintre cei mai
puternici susținători pentru ca Macedonia
să devină membră NATO și înțelege parcur
sul dificil care trebuie făcut pentru a accede
în Uniunea Europeană.
Nevoia introducerii unei linii aeriene
între București și Skopje, realizarea unei
misiuni economice care să stabilească posi
bilitățile de investiții, procesul de acordare
al cetățeniilor (încă foarte complicat în
România) și intensificarea cooperării bila
terale au fost, de asemenea, subiecte abor
date în cadrul întâlnirii.
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CJ Timiș are pagină web nouă
Interfață prietenoasă, informații bine structurate, servicii online

Timișenii care accesează pagina web a Consiliului
Județean vor fi întâmpinați cu cele mai utile informații,
organizate pentru asigurarea accesului facil și actualizate
periodic. Instituția a lansat oficial noul portal web și își
propune să depășească comunicarea online a majorității
instituțiilor publice din Timiș.
Portalul web poate fi accesat la aceeași adresă, www.
cjtimis.ro. Vechiul site va fi disponibil în continuare, prin
tr-un link propriu, conținutul nemaifiind însă actualizat.
„Noua pagină web a fost dezvoltată <<in house>>, cu
resurse proprii și fără costuri suplimentare, la nivelul echipei

IT a CJ Timiș. S-a pornit de la nevoile instituției și ale cetățenilor cu care interacționează și iată că avem astăzi un
produs la fel de bun ca oricare altul creat de un terț.
Rămânem deschiși optimizărilor constante și pregătim noi
servicii online care vor fi implementate pe pagina web, la
rândul ei, parte importantă din viitoarea platformă digitală
de lucru a instituției. Este, totodată, și un răspuns la situația
epidemiologică, noul site reducând necesitatea deplasării
la sediul CJ și interacțiunea față în față”, subliniază Marian
Constantin Vasile, administratorul public al CJ Timiș, cel
care a coordonat dezvoltarea și implementarea noului por
tal web.
Schimbarea este una complexă, atât din punct de
vedere al formei, cât și al conținutului, portalul îndeplinind
standardele unui instrument digital în anul 2021. A fost
schimbată nu doar interfața, ci și structura și conținutul
site-ului. Acesta este mult mai intuitiv, ușor de folosit și
prietenos cu utilizatorul. Pagina web este acum o „poartă”
deschisă a instituției, prin care toți cei interesați sunt ținuți

Ai drum la Consiliul Județean?

la curent cu activitatea Consiliului Județean, pot consulta
documente financiare, administrative, au acces la proiec
tele supuse votului și pot interacționa mai ușor cu aparatul
de specialitate.
Noua pagină web are o secțiune de formulare online,
smart, ușor de completat și de transmis către comparti
mentele responsabile. De asemenea, site-ul este respon
sive și scalabil, însemnând că permite adăugarea de
resurse adiționale. Trebuie menționat și modulul de inter
acțiune pentru persoanele cu dizabilități, cât și sistemul
de securitate instalat, astfel încât datele publicate, cât și
ale vizitatorilor, să fie în siguranță.
Pagina web a ieșit din versiune beta, după ce a fost
testată timp de două luni pentru eventuale dificultăți care
ar fi putut să apară la utilizare. Echipa Consiliului Județean
Timiș rămâne în continuare deschisă observațiilor și pro
punerilor venite din partea utilizatorilor, aceștia fiind
îndemnați să ofere feedback prin intermediul datelor de
contact furnizate pe pagina web.

Platforma digitală a CJ Timiș,
la a doua strigare
Cerințele au fost adaptate, iar licitația reluată

Condițiile de acces în clădire s-au modificat,
pentru sănătatea tuturor
Ținând cont de prevederile Hotărârii
de Guvern nr. 1.130/22.10.2021 pentru
modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea
Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungi
rea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 10 octombrie 2021,
precum și stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea
și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, Consiliul Județean Timiș infor
mează publicul interesat că începând cu
data de 25.10.2021 accesul în sediul insti
tuției este permis doar celor care fac
dovada vaccinării împotriva virusului SARSCoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare,
care prezintă rezultatul negativ al unui test
RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezul
tatul negativ certificat al unui test antigen
rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2
nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care
se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi
și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării
cu virusul SARS-CoV-2.
Toate audiențele la conducerea
Consiliului Județean Timiș se vor desfășura
exclusiv online, caz în care petenții vor
primi prin e-mail link-ul pentru conectare.
Recomandăm ca doar în cazuri de

urgență și dacă nu există o altă variantă de
transmitere a documentelor, acestea să fie
depuse la Registratura generală a instituției
- în intervalul 9,00 - 12,00 - cu limitarea pe
cât posibil, din motive de siguranță, a tim
pului petrecut la ghișeu. Pe toată perioada
prezenței în spațiile destinate relației cu
publicul din instituție purtarea măștii de
protecție este obligatorie.
Activitatea de primire a petițiilor va
fi asigurată prin intermediul trimiterilor
poștale, poșta electronică sau completare
a formularelor postate pe site-ul Consiliului
Județean Timiș, evitându-se primirea peti
țiilor direct de la cetățeni sau întocmirea
lor la sediul instituției.
Date de contact:
Adresa poștală: Consiliul Județean
Timiș, Timișoara, Bd. Revoluției din 1989
nr. 17, cod 300034, județul Timiș
Adresa web: www.cjtimis.ro
Formulare online: https://www.cjti
mis.ro/servicii-online/
Program de audiențe: https://www.
cjtimis.ro/contact/program-de-audiente/
E-mail: cjt@cjtimis.ro
Telefon: 0256.406.300, 0256.406.400,
0256.406.500
Telefonul Cetățeanului: 0256.406.406
Fax: 0256.406.306.

Consiliul Județean Timiș a reluat lici
tația publică prin care și-a propus să
găsească o firmă specializată în tehnologia
informației care să creeze și să implemen
teze o platformă digitală la nivelul institu
ției. Asta, după ce, într-o primă încercare,
nu s-au depus oferte.
Cerințele au fost adaptate în urma
feedback-ului primit. Astfel, acum se
acceptă, de exemplu, și soluții open source.
În schimb, nu s-a renunțat la prevederea
conform căreia firma contractată trebuie să
predea accesul la codul sursă. Platforma va
avea ca scop optimizarea procedurilor
administrative din cadrul Consiliului, prin
transpunerea în mediu digital a informați
ilor, fluxurilor și documentelor utilizate în
activitatea curentă. Astfel, se va introduce
un mod de lucru „paperless”, permițând
inițierea și circulația documentelor sem
nate 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, confi
gurare, până la punerea în funcțiune și
instruirea personalului, precum și furniza
rea serviciilor de mentenanță în perioada
de garanție.
De asemenea, platforma va constitui
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o parte din componenta back office pentru
portalul instituției, permițând interacțiunea
cu cetățenii, mediul de afaceri, organizații
non-guvernamentale, precum și alte insti
tuții publice.
„Am decis flexibilizarea cerințelor,
fără a face rabat la calitatea serviciilor. Am
prezentat un caiet de sarcini complex, am
cerut mult, dar consider că prețul oferit este
corect. Știm că sunt lucruri care probabil nu
s-au mai făcut într-o instituție publică, de
aici și reticența companiilor de profil, dar 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.
Cei interesați pot consulta caietul de
sarcini pe platforma de licitații publice
www.e-licitatie.ro. Ofertele au putut fi
depuse până pe 15 noiembrie, iar valoarea
maximă acceptată este de 1.05 milioane lei,
cu TVA inclus, cu 300 de mii mai mult față
de prima licitație. Ofertele depuse, în situ
ația în care vor exista, vor intra ulterior în
analiza aparatului de specialitate. Din
momentul în care firma câștigătoare va
începe lucrul, va avea la dispoziție 338 de
zile calendaristice pentru a duce la bun
sfârșit contractul.
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„Potențialul uman este adevărata bogăție a comunei noastre”
Interviu cu CORNEL VASILE GUI,
primarul comunei Teremia Mare
- Care sunt cele mai importante
proiecte implementate sau demarate în
ultima perioadă?
- În toată perioada scursă de la
momentul instalării în funcția de primar și
până la această dată, am căutat să fiu în
slujba comunității, să reflectez la proble
mele oamenilor și să vin cu soluții care ar
putea să le facă viața mai bună. Sper că am
reușit, prin ceea ce am realizat, să schimb
în bine imaginea comunei, iar lumea să
conștientizeze și să aprecieze transformă
rile produse în ultima perioadă. Desigur, nu
putem spune că am realizat chiar tot ceea
ce ne-am dorit, însă asta nu înseamnă că
am abandonat anumite domenii, ci doar că
ele trebuie să mai aștepte puțin, din dife
rite motive. Cele mai importante proiecte
ale comunei Teremia Mare sunt cele din
sistemul educațional și cel privind apa
potabilă. Acestea au fost deja implemen
tate, iar eu sunt convins că oamenii din
comună resimt din plin eficacitatea lor. Nu
trebuie să se înțeleagă că nu ar fi impor

tante și celelalte proiecte pe care comuna
urmează să le demareze, numai că nu a
venit încă vremea concretizării lor. Pentru
mine, ca primar, importante sunt toate pro
iectele care vin în întâmpinarea necesități
lor comunității și pot crește gradul de con
fort și siguranță al locuitorilor. Astfel, avem
în vedere domeniul sănătății, unul prioritar
pentru noi ca administrație, cu realizarea
unor cabinete medicale, un centru de per
manență cu cinci specializări, de care nu
încape nici o îndoială că este mare nevoie
în Teremia Mare. Pe de altă parte, nu tre
buie să pierdem din vedere nici aspectul
cultural. De aceea, punem un mare accent
pe realizarea unui cămin cultural în satul
Teremia Mică, un obiectiv foarte așteptat
de locuitorii de aici. Îmbucurător este fap
tul că avem aprobată, deja, finanțarea, așa
că avem motive de optimism pentru a
vedea, în curând, o construcție cu care să
ne putem mândri. De asemenea, o altă

satisfacție este data de realizarea unui alt
obiectiv important, e vorba de parcul din
localitatea Nerău, care este finalizat în pro
cent de 90%, și care este foarte apreciat de
cetățenii comunei Teremia Mare.
- Ce fel de dificultăți ați întâmpinat de-a lungul timpului?
- Sunt multe lucruri care nu funcțio
nează cum trebuie și unde ar trebui făcute
demersuri pentru corectarea lor. De pildă,
ne confruntăm cu o birocrație greoaie, greu
de înțeles, dar și de aplicat, o problemă cu
care se confruntă, din câte știu, o mare
parte din colegii mei primari. Aici, cred că
este nevoie de o fluidizare a lucrurilor, pen
tru că, altfel, multe proiecte trenează și
riscăm chiar să pierdem finanțarea. Din
păcate, nici legislația nu este clară, motiv
pentru care se creează multe confuzii, iar
fiecare susține că are dreptatea lui, ceea ce
nu numai că nu este în ordine, dar conduce
la apariția unor blocaje care împiedică
bunul mers al lucrurilor și derularea
firească a proiectelor.

- Prin ce se distinge comuna dumneavoastră?
- Mă mândresc să pot spune că avem
o comună frumoasă, curată, cu un parc natu
ral situat chiar în mijlocul localității, bine
întreținut, curat și iluminat pe timp de
noapte. Este un reper al locului și ne mân
drim cu asta, așa cum facem cu toate reali
zările noastre, dar eu consider că adevărata
bogăție a comunei Teremia Mare este dată
de potențialul uman, de calitatea oamenilor
de aici, bănățeni gospodari și așezați, care
știu să aprecieze valoarea lucrurilor și să păs
treze comuna curată, având mare grijă de
mediul înconjurător. Eu invit cu mare drag
pe oricine dorește să ne viziteze comuna,
pentru că sunt sigur că toți vor aprecia cali
tatea oamenilor din Teremia Mare. De aceea,
și noi ca autorități trebuie să ținem pasul cu
nevoile locuitorilor și să le oferim cele mai
bune condiții, pentru că le merită din plin.

- Am înțeles că la școala din
localitate se pune un mare accent pe
specializarea muzicală și că există chiar
o școală de muzică, înființată chiar de
dumneavoastră. Ce ne puteți spune
despre acest lucru?
- Da, este adevărat. Aceasta școală
de muzică am înființat-o tocmai pentru a
veni în sprijinul părinților și al copiilor, de
a umple timpul liber al celor mici. Am făcut
asta și în speranța de a descoperi noi
talente în rândul copiilor, dar și pentru a le
insufla cât mai multora dragostea pentru
muzică. De-a lungul timpului, am înțeles
că, dacă cei mici nu un program cât mai
apropiat de nevoile și cerințele vârstei,
mulți dintre ei ajung să aleagă drumuri gre
șite în viață, lucruri pe care mai târziu le
vor regreta. Iar noi, dacă nu le-am fost ală
turi pentru a le oferi drumul corect și sănă
tos, suntem direct responsabili. Așa e și cu
cei mari. De aceea, m-am implicat ca pri
mar în această activitate de la școală și
m-aș bucura nespus de tare ca la Teremia
Mare să existe o formație de muzică, așa
cum găsești în multe alte localități. De
aceea a fost înființată această școală, spre
binele copiilor, o școală care nu afectează
nici bugetul părinților, fiind suficientă doar
dorința de a trimite copiii aici. Sperăm să
le fim de folos, iar peste ani să fim mândri
că din localitatea noastră au pornit nume

cunoscute ale muzicii românești. Astfel de
artiști ar fi cei mai buni ambasadori ai
comunei și ar putea promova Teremia Mare
chiar și peste hotare. Să știți că am avut în
vedere și acest aspect atunci când am por
nit la drum cu această școală de muzică,
una care sper eu să devină de tradiție în
Teremia Mare.
- Ce proiecte pregătiți în următoarea perioadă?
- În următorul interval de timp, avem
mai multe proiecte de dezvoltare pentru
comuna Teremia Mare. Aș enumera: cana
lizarea, asfaltarea comunei, Școala cu cla
sele I-VIII, Drumul Comunal 9 – între Nerău
și Tomnatic, creșa, precum și proiectul
pentru introducerea gazului în comună.
Pe de altă parte, se află în lucru pro
iectul de reabilitare a sondelor geotermale
și de exploatare a lor, proiectul de încălzire
și colectare a gazului de sondă, baza spor
tivă, PUG și PUZ (industrial și rezidențial).
Mai avem în pregătire, de asemenea,
un azil de bătrâni, garsoniere sociale,
școala profesională cu clasele IX-XI (școală
de meserii), reabilitarea, modernizarea și
extinderea clădirii administrației publice,
un sistem de șanțuri pentru colectarea ape
lor pluviale, precum și intenția de a face un
sistem irigabil pe terenurile agricole din
comuna Teremia Mare.

Centru de îngrijire pentru
persoanele cu handicap la Tomești
Consiliul Județean a aprobat două proiecte prin care se schimbă organizarea
activității de îngrijire a persoanelor cu dizabilități. Astfel, centrul de la Ciacova se va
reorganiza, iar la Tomești va apărea unul nou.
Strategia este de nu a avea centre de mari dimensiuni. Cel de la Ciacova va fi
reorganizat pentru 50 de beneficiari, persoane cu handicap adulte. După reorgani
zare, de la 96 de posturi se va ajunge la 67, exact câte sunt ocupate în prezent. La
Colonia Tomești, pe strada Colonia Fabricii, se va înființa un centru pentru 18 bene
ficiari, care va avea 34 de angajați.
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250 milioane lei, suma proiectelor depuse de CJ
pentru finanțare pe programul „Anghel Saligny”
Nouă drumuri și un pod din Timiș ar
putea fi reabilitate cu finanțare prin progra
mul „Anghel Saligny”. Consilierii Județeni
și-au dat acordul pentru depunerea cererilor
de finanțare, suma totală solicitată ridicân
du-se la aproximativ 250 de milioane de lei.
Investițiile propuse spre finanțare:
• Pod pe DJ 593B la Parța, km1+500
• Modernizare DJ 691, sector Nod de
descărcare A1 – limita județului Arad
• Modernizare DJ 684 pe traseul DN
68A (Coşava) – Tomeşti – Luncanii de Jos
– limita județului Caraș Severin
• Reabilitare DJ 693B Ivanda – Halta

Cebza, L=5,6 km
• Reabilitare DJ 591 Timișoara – Utvin
– Sânmihaiu Român
• Modernizare DJ 609 Ohaba Română
– limita județului Arad
• Modernizare DJ 585 lim jud Caraș
Severin – Visag, L=2,34 km
• Modernizare DJ 693C Biled – Iecea
Mare (DJ 693A)
• Modernizare DJ 593C Șag (DJ 593)
– Sânmihaiu Român (DJ591A)
• Lărgire la patru benzi a DJ 692 sec
tor DN 69 – Sânandrei
Programul Național „Anghel Saligny”

are un buget de 50 de miliarde de lei și este
destinat investițiilor în comunitățile locale,
precum realizarea de drumuri, canalizări și
infrastructură de gaze.
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Traficul pe Calea
Timișoarei din Giroc
va fi fluidizat. Crește
și gradul de
siguranță
Calea Timișoarei din Giroc va
avea două sensuri giratorii, menite a
fluidiza traficul și a crește siguranța pe
șoseaua de patru benzi în cele mai aglo
merate intersecții. Consiliul Județean a

Noul drum de legătură între A1 și Aeroport
a primit finanțare pe fonduri europene
Într-o primă fază, 2.3 milioane
lei pentru documentație
Consiliul Județean Timiș a reușit să
obțină finanțare europeană pentru
șoseaua de mare viteză pe care dorește să
o construiască în zona aeroportului, o
legătură la patru benzi între Centura
Timișoarei și nodul de la Remetea de pe
A1. Suma obținută este aferentă docu
mentației, fiind vorba de peste 2.3 mili
oane lei. De altfel, serviciile de elaborare
a studiului de fezabilitate și a proiectului
tehnic se află deja în procedură de licitare
publică. Mai exact, ofertele depuse sunt
în analiză în cadrul aparatului de specia
litate al CJ Timiș.
Proiectul a primit finanțare euro
peană în urma eforturilor echipei de lucru
a Consiliului Județean, coordonată de

administratorul public, Marian Constantin
Vasile. „Suntem hotărâți să <tragem>
autostrada mai aproape de Timișoara,
pentru a repara greșelile trecutului, iar
noua șosea de viteză este un pas ferm în
această direcție. Pot spune că a fost o

cursă contra cronometru pentru a întocmi,
agrea și depune cererea de finanțare în

termenul solicitat. Am reușit să coordo
năm departamente multidisciplinare și să
impunem un ritm de lucru alert. În cate
goria eforturilor, pot adăuga inclusiv
vizite pe teren alături de reprezentanții
ADR Vest, cât și o strânsă și bună comuni
care cu factorii de decizie din cadrul orga
nismului intermediar”, a subliniat acesta.
Drumul va avea o lungime de apro
ximativ 8 km, cu două benzi pe sens.
Acesta se va construi la sud de Aeroport,
peste calea ferată secundară ce deser
vește aerogara, intersectând drumul
comunal DC62 (Remetea Mare – Ianova),
având ca punct terminus intersecția cu
drumul național DN6, nodul de descărcare
A1. Dincolo de beneficiile evidente, noua
șosea va reduce și poluarea din Ghiroda
și Remetea Mare, acționând ca o centură
de ocolire pentru cele două localități.

lansat în licitație publică serviciile de
realizare a Studiului de Fezabilitate
pentru construirea celor două girații.
Firmele interesate își pot depune
ofertele până în 15 noiembrie. Pentru
Studiul de Fezabilitate, CJ Timiș alocă
o sumă maximă de 83.775 lei fără TVA.
Intersecțiile supuse modernizării
sunt cele cu strada Jupiter, respectiv
Bulevardul Soarelui, împreună cu dru
mul de acces la locuințele ANL.
Intersecțiile vor avea raza insulei cen
trale de 11,00 m și benzi de circulație a
câte 5,50 m fiecare.

Solidaritate. Consiliul Județean a alocat bani pentru căldura timișorenilor
Consiliul Județean Timiș a venit în
sprijinul Primăriei Timișoara în problema
încălzirii din oraș. Instituția a alocat peste
1.2 milioane de lei din fondul de rezervă
al CJ Timiș pentru a acoperi o parte din
subvenția către societatea de termoficare.
Banii reprezintă majoritatea resur
selor financiare de care dispune CJ Timiș,
restul, câteva sute de mii de lei, rămâ
nând în continuare pentru a acoperi situ
ațiile neprevăzute generate de pandemie
sau de alte posibile evenimente.
„Din spirit de solidaritate cu
Timișoara și cu cetățenii Timișoarei care
trec prin momente dificile, am hotărât să
propun Consiliului Județean Timiș aloca
rea unui sume de 1.215.000 lei din fondul
de rezervă al instituției noastre către
Primăria Municipiului Timișoara în vede
rea acoperirii unei părți din subvenția
pentru societatea de termoficare
Colterm”, a spus Alin Nica, președintele
Consiliului Județean Timiș.

Soluțiile ignorate au condus la o
situație critică

Președintele CJ, Alin Nica, spune că
situația este foarte gravă, iar soluții dispo
nibile încă de la începutul anului au fost
ignorate: „Deși nu am spus-o public, eu am
venit încă din februarie cu una dintre solu
țiile la criza Colterm. Atunci când am fost la
Transgaz, pentru a rezolva problema con
ductei din zona Deta - Moravița, și l-am luat
și pe Dominic Fritz, pentru că am avut o
idee de a reduce cu 30% costurile cu apro
vizionarea cu gaz la CET Sud. Se putea, prin
realizarea unei bucle interne, locale, de
înțepare în rețeaua de transport națională,
eliminarea practic a distribuitorului. Se eco

nomisea în acest fel 30% din costul cu
gazul. Din păcate, din întâlnirile mele suc
cesive cu Transgaz, au venit aici CA de la
Transgaz, a venit de trei ori directorul gene
ral al Transgaz și l-am întrebat de fiecare
dată «Domnul Fritz v-a mai dai vreun tele
fon? V-a mai sunat în legătură cu această
investiție minoră, raportat la problemele cu
care Colterm se confruntă?» și răspunsul a
fost de fiecare dată «Nu».”, a transmis pre
ședintele Consiliului Județean Timiș.
O altă soluție, de termen lung, ar
rezolva și criza deșeurilor, consideră Nica:
„I-am dat ideea să facă un biocompostor

care să genereze gaz, energie, din resturile
menajere biologice care se pot descom
pune și care pot cogenera și acoperi o parte
din consumul energetic de la Colterm. Nu
a pus în aplicare nici această idee, deși încă
banii sunt la POIM și așteaptă să-i ia o
administrație responsabilă, care e gata să
facă un proiect european. Din păcate, s-ar
putea să ne-o ia Constanța înainte”, a sub
liniat Alin Nica.
Vă reamintim, timp de trei zile, în
prag de iarnă, Timișoara a rămas fără căl
dură și apă caldă, după ce E.ON a decis să
nu mai furnizeze gaz Coltermului.

CJ Timiș și Primăria Timișoara s-au înțeles.
O divergență istorică și-a găsit rezolvarea
Consiliul Județean Timiș a decis să
cumpere clădirile pe care Primăria
Timișoara le deține pe Aerodromul Cioca,
pe terenul CJ. Decizia vine după repetate
negocieri, prin care s-au căutat cele mai
bune variante de preluare a clădirilor.
Dacă și Consiliul Local va emite o hotărâre
prin care își dă acordul final de cedare a
clădirilor, CJ Timiș va plăti pe ele prețul de
inventar.
Divergențele pe subiect sunt vechi
de ani întregi, în contextul în care Consiliul
Județean deține terenul de sub clădiri, nu
și clădirile. Mai exact, vorbim despre un

hangar, un corp administrativ, aerogara și
alte anexe specifice.

Banii pe care Primăria i-ar primi ar
putea fi „o altă sursă de ajutor” pentru
Primărie, în problema Colterm, spune
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vicepreședintele instituției, Alexandru
Proteasa: „Am ajuns la un consens și le vom
achiziționa la prețul de inventar. Poate fi o
altă sursă de ajutor pentru PMT, să treacă
peste această perioadă critică, și este de
bun augur pentru investițiile pe care le va
face CJ.”
Preluarea clădirilor este impor
tantă în contextul strategiei Consiliului
Județean de dezvoltare a Aerodromului,
prin reabilitarea acestuia, realizarea unui
heliport, precum și a unei zone de spec
tacole pentru timișoreni, timișeni și nu
numai.
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Hotărârile Consiliului Județean Timiș din octombrie 2021
1. Hotărârea nr. 211/04.10.2021
privind modificarea statutului
Asociației
de
Dezvoltare
Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș
Centru și aprobarea cuantumului
cotizației pentru anul 2021.
2. Hotărârea nr. 212/04.10.2021
privind revocarea Hotărârii Consiliului
Județean Timiș nr. 189/31.08.2021 pri
vind aprobarea structurii organizato
rice a Muzeului Național al Banatului.
3. Hotărârea nr. 213/19.10.2021
privind aprobarea bugetului local rec
tificat al județului Timiș pe anul 2021.
4. Hotărârea nr. 214/19.10.2021
privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Județean Timiș în Comisia
de evaluare a probei de interviu, con
stituită la nivelul Inspectoratului
Școlar Județean Timiș, din cadrul con
cursului pentru ocuparea funcțiilor de
director și de director adjunct pentru
unitățile de învățământ special de la
nivelul județului Timiș.
5. Hotărârea nr. 215/19.10.2021
privind instituirea titlului onorific de
„Ambasador Cultural al județului
Timiș”.
6. Hotărârea nr. 216/19.10.2021
privind solicitarea de trecere a unor
bunuri imobile din domeniul public al
Comunei Uivar în domeniul public al
Județului Timiș.
7. Hotărârea nr. 217/19.10.2021
privind solicitarea de trecere a unor
bunuri imobile din domeniul public al
Orașului Gătaia, în domeniul public al
Județului Timiș.
8. Hotărârea nr. 218/27.10.2021
privind completarea anexei nr. 4 la

Hotărârea Consiliului Județean Timiș
nr. 206/28.10.2016 privind aprobarea
dării în administrare a unor bunuri
imobile aflate în domeniul public al
Județului Timiș, către unele instituții
publice de interes județean.
9. Hotărârea nr. 219/27.10.2021
privind solicitarea trecerii unor imo
bile din domeniul public al
Municipiului Timișoara în domeniul
public al Județului Timiș.
10. Hotărârea nr. 220/27.10.2021
privind actualizarea datelor tehnice
ale bunului imobil înscris în Cartea
funciară nr. 413357, localitatea
Timișoara, aflat în proprietatea
publică a Județului Timiș și adminis
trarea Centrului de Cultură și Artă al
Județului Timiș.
11. Hotărârea nr. 221/27.10.2021
privind acordul Județului Timiș prin
Consiliul Județean Timiș cu privire la
vânzarea de către Societatea Project
Business Aurora S.R.L. a imobilelor
înscrise în Cartea funciară nr. 408475
Timișoara către Societatea Profal
Industry S.R.L.
12. Hotărârea nr. 222/27.10.2021
privind aprobarea actului adițional nr.
1 la Convenția - Cadru de Colaborare,
anexă la Hotărârea Consiliului
Județean Timiș nr. 113/28.04.2021 pri
vind aprobarea introducerii Biletului
unic de vizitare valabil în cadrul
Muzeului Național al Banatului
Timișoara, Muzeului Național de Artă
Timișoara și Muzeului Satului
Bănățean Timișoara.
13. Hotărârea nr. 223/27.10.2021
privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a Muzeului

Satului Bănățean Timișoara.
14. Hotărârea nr. 224/27.10.2021
privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcționare a Teatrului
pentru Copii și Tineret „Merlin”
Timișoara.
15. Hotărârea nr. 225/27.10.2021
privind aprobarea componenței nomi
nale a Comisiei pentru Protecția
Copilului Timiș.
16. Hotărârea nr. 226/27.10.2021
privind aprobarea execuției bugetelor
secțiunii de funcționare și a secțiunii
de dezvoltare pentru bugetul local al
județului Timiș la 30.09.2021.
17. Hotărârea nr. 227/27.10.2021
privind aprobarea documentației teh
nico-economice, faza DALI și a princi
palilor indicatori tehnico-economici ai
proiectului de investiție publică
Extindere Clinica de Anestezie și
Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului
Clinic Județean de Urgență”.
18. Hotărârea nr. 228/27.10.2021
privind aprobarea componenței
Comisiilor de specialitate ale
Consiliului Județean Timiș.
19. Hotărârea nr. 229/27.10.2021
privind modificarea Anexei 1 la
Hotărârea Consiliului Județean Timiș
nr.72/2021 privind aprobarea Studiului
de Fezabilitate pentru obiectivul de
investiție „Construire Casă de Tip
Familial” în Lugoj, din cadrul proiec
tului „Înființare Centru de Zi și
Construire Casă de Tip Familial”.
20. Hotărârea nr. 230/27.10.2021
privind aprobarea bugetului local
rectificat al județului Timiș pe anul
2021.
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Regal folcloric la Timișoara

Timp de două zile, Timișoara a fost capitala folclorului româ
nesc. Ajuns la cea de-a VIII-a ediție, Festivalul Național de Folclor
„Tradiții la români” constituie un eveniment major în peisajul
cultural, reunind nume mari ale folclorului românesc.
Evenimentul a debutat la Sala Capitol a Filarmonicii Banatul din
Timișoara, cu un recital susținut de soliști cunoscuți din zona
Banatului, precum Mihaela Petrovici, Dumitru Teleagă și Stana
Stepanescu, dar și cei din noua generație: Lăzărică Imbrescu,
Andreea Chisăliță și Dorinel Gavriluț Pîrvoni.
Orchestra Ansamblului Profesionist Banatul, coordonată de
dirijorul Sebastian Roșca, a pregătit câteva suite de orchestră, în
care a fost prezentat spiritul multietnic al Banatului, precum și
un moment în memoriam Luca Novac.
Corpul de balet al Ansamblului Profesionist Banatul a adus
pe scena Sălii Capitol din Timișoara jocuri consacrate din zona
Banatului („Salbele”, „Zvoanele”, „Jocul Duminical”), dar și jocuri
ardelenești din Valea Șieului (Bistrița - Năsăud) în coregrafia
maeștrilor Brândușa și Nicolae Stănescu. Momentul coregrafic
„Zvoanele” a reunit personalități timișorene cu forță artistică,
coregrafia purtând semnătura cuplului Brândușa și Nicolae
Stănescu, precum și pe cea a maestrului Marius Ursu. „De-a lun
gul”, „De mână”, „Învârtita”, „De-amăgit”, „Așezata”, „Bărbuncul”,
„Deasa” sunt câteva jocuri ardelenești care au fost prezentate în
premieră.
Festivalul Național de Folclor „Tradiții la Români” s-a înche
iat cu un regal folcloric la Timișoara Convention Center, în care
tradițiile au fost aduse în inimile și sufletele spectatorilor de către
Andreea Voica, Liliana Laichici și Adrian Stanca. În recital a fost
Orchestra Fraților Advahov din Chișinău alături de invitații săi
Zinaida Julea, Adriana Ochișanu și Igor Cuciuc. Melodii cunos
cute cum ar fi: „Hangul”, „Hora mare” sau „Jocul moldovenilor”,
în interpretarea plină de talent a fraților Vasile și Vitalie Advahov,
au primit aplauze la scenă deschisă.

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 poş
tal 300172, Judeţul Timiş, România Tel.:0040 256
493049; 0356 101730
E-mail: office@teatrul-merlin.ro
Web: www.teatrul-merlin.ro
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Timișul are hartă de cicloturism
Ciclismul încurajează modele de călătorie mai durabile și aduce turiștii în noi destinații
Pista de biciclete care leagă Timișoara de Serbia,
EuroVelo 13, Eco Timiș, trasee care unesc lacuri și păduri,
sate și orașe, cetăți și mănăstiri - reprezintă oferta de ciclo
turism pe care județul Timiș o pune în valoare în acest
moment prin intermediul primei hărți de profil.

Aceasta a fost realizată în colaborare cu reprezen
tanți ai cluburilor regionale de profil, Club Sportiv Gratzu,
Liman Bike Race și Asociația Velocitas și cuprinde un
număr de 15 trasee desfășurate pe tot teritoriul județului.
În contextul actual, pandemic, și începutul unor
vremuri în care turismul verde prinde tot mai mult contur
în Europa, harta de cicloturism a județului Timiș repre
zintă un material de start ce poate oferi iubitorilor de
natură și mișcare destinații exacte, rute descrise coerent
și, mai ales, posibilitatea de a beneficia de ghidajul clu
burilor partenere. Harta, disponibilă și în format digital
pe aplicația Discover Timiș, la www.discovertimis.com, va
fi îmbunătățită și actualizată permanent în următorii ani,

în contextul în care Consiliul Județean Timiș pregătește o
strategie de dezvoltare a rutelor de cicloturism în județ,
iar parte dintre traseele menționate mai sus se află în
planul unor proiecte de dezvoltare turistică actuale.
Ne-am dorit ca traseele propuse prin intermediul
acestei hărți să cuprindă cât mai multe obiective turistice
și să ofere călătorilor și turiștilor ocazia de a descoperi
Timișul și prin intermediul acestei forme de turism.
Harta va fi distribuită în format fizic prin interme
diul centrelor de informare turistică din Timișoara și județ,
al cluburilor de cicloturism și al industriei ospitalității
locale.
„Consiliul Județean a finanțat și susținut acest
demers în contextul în care servește strategiei noastre de
valorificare a potențialului turistic al județului. Credem în
importanța diversificării profilului Timișului, dintr-o des
tinație de business, în una comprehensivă, care să
cuprindă și turismul ca o componentă principală. De
altfel, instituția noastră și-a propus să dezvolte o rețea
județeană de piste de biciclete. Lucrăm la o strategie, Velo
Timiș, în elaborarea ei fiind implicate toate părțile intere
sate, desfășurând mai multe întâlniri și dezbateri în acest
sens, cu primarii din județ, cu ONG-urile / cluburile de
profil. Pentru aceasta, Consiliul Județean a prevăzut în
bugetul din acest an suma de 250.000 lei”, a declarat vice
președintele CJ, Alexandru Proteasa.
Harta va fi distribuită în format fizic prin interme
diul centrelor de informare turistică din Timișoara și județ,
al cluburilor de cicloturism și al industriei ospitalității
locale. Materialul a fost tipărit în 10.000 de exemplare și
a costat 72.000 de lei, dintre care 25.000 lei au fost alocați
de Consiliul Județean Timiș, iar 47.000 de lei au fost plătiți
de APDT Timiș.

Timișoara ar putea avea un zbor direct spre Istanbul.
Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Alexandru
Proteasa, a primit vizita unei delegații a companiei Turkish
Airlines, reprezentată de Ali Armagan Otiak-sales&operation
manager și Valentin Nițu-marketing, sales &international
trafic officer.
Discuțiile au vizat oportunitatea operării de către
Turkish Airlines a unei rute directe din Timișoara către
Istanbul, cu posibilitatea de extindere a colaborării, ceea
ce ar constitui un suport binevenit atât pentru turiști, cât
și pentru mediul de afaceri.
În momentul de față, compania turcă analizează
avantajele oferite de trei aeroporturi din țara noastră
(Timișoara, Brașov și Iași), urmând să aleagă un singur oraș
din care va pleca noua cursă. Spre deosebire de celelalte
două aerogări, cea din Timișoara are avantajul deținerii
unei autorizații din partea Autorității Române de Aviație,
aspect ce ar putea cântări în luarea deciziei.
Vicepreședintele Alexandru Proteasa a prezentat
mai multe argumente în favoarea aeroportului din
Timișoara, dintre care cel mai important este titlul de
Capitală Culturală Europeană a Culturii în 2023, alături de
o altă destinație apropiată, Novi Sad (Serbia), lucru ce va
genera un potențial ridicat al numărului de turiști.

Totodată, la Aeroportul din Timișoara există un plan
de extindere care va aduce doar beneficii pentru eventu
alii operatori.
„Viziunea noastră de dezvoltare a aeroportului și a
județului, precum și poziția geografică, sunt principalele
argumente pentru alegerea Timișoarei de către compania
turcă”, a declarat Alexandru Proteasa la finalul întâlnirii.

Timișoara ar putea avea zbor direct spre Istanbul
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Premieră în promovarea
destinațiilor turistice

România are locuri în care putem descoperi frumu
seți nebănuite, zone încărcate de istorie, de tradiții, obi
ceiuri și de mistere, care pot deveni destinații turistice
foarte apreciate inclusiv la nivel internațional. Ele trebuie,
însă, să fie făcute cunoscute, pentru a putea fi vizitate și
puse în valoare conform potențialului de care dispun. În
acest sens, județul Timiș, alături de Caraș-Severin, a avut
parte de o promovare în premieră, în cadrul unui eveni
ment online, care a reunit profesioniști capabili să con
vingă publicul că „Banatul este fruncea” și că avem locuri
de poveste care merită a fi explorate. Este vorba de
„RePatriot Turism Talks”, o inițiativă de promovare a
României ca destinație turistică pe piața internațională
cu ajutorul românilor din întreaga lume.
Sub titlul „Hai în Banat!”, Asociația pentru
Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș,
alături de reprezentanți ai municipiului Timișoara și ai
Consiliului Județean Timiș, precum și ai ghizilor de turism
și industriei ospitalității din județ, au prezentat Timișul ca
destinație turistică sub forma unor intervenții live din Piața
Victoriei, dar și a unor filme de promovare transmise
online.
Evenimentul a fost deschis de Alexandru Proteasa,
vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș și președinte
al Asociației pentru Promovarea Turismului Timiș, care a
prezentat o imagine a oportunităților turistice, conside
rate de mare importanță în viziunea administrației jude
țene.
„Când vorbim despre județul Timiș, suntem tentați
să facem o listă de superlative, pentru că noi, bănățenii,
ne mândrim cu regiunea noastră, suntem făloși, spunem
că Banatu-i fruncea. E posibil ca prima impresie să fie că
asta nu se aplică și în ceea ce privește turismul. Potențialul
natural al județului este de multe ori minimalizat. Chiar
dacă în Timiș predomină relieful de câmpie, zonele coli
nare din nord și est și Munții Poiana Ruscă fac relieful mai
variat și mai atractiv decât ar putea părea la prima vedere
a hărții. Pietrele Cohului sau Via Ferrata - Turnul lui Liman,
Trasnluncaniul, zona Lacului Surduc sau Peștera
Românești, celebră pentru acustica deosebită și concer
tele care se organizează acolo în fiecare an, sunt doar
câteva obiective care merită atenția. Bisericile de lemn
din Țara Făgetului, evenimentele culinare autentice orga
nizate în gospodării tradiționale sau un tur al cramelor
din zona viticolă deosebit de prolifică a județului, sunt
mai degrabă experiențe decât simple excursii în care se
bifează că s-a vizitat ceva turistic. Sunt incursiuni în lumea
autentică a Banatului”, a spus Alexandru Proteasa.
RePatriot Turism este o inițiativă care își propune
promovarea României ca destinație turistică pe piața
internațională, precum și creșterea turismului de inco
ming cu ajutorul românilor de pretutindeni.

11 tone de deșeuri, 500 de km
drumuri igienizate
Campania de curățenie de toamnă pe drumurile județene, la final
Consiliul Județean Timiș a organizat o cam
panie de colectare a deșeurilor de pe drumurile jude
țene, cu implicarea primăriilor și cetățenilor care au
semnalat apariția unor aglomerări de gunoaie atât
de-a lungul drumurilor, cât și în parcările care le
deservesc.
Programul de curățenie s-a desfășurat în peri
oada 11 - 29 octombrie, în cele aproape 3 săptămâni
fiind colectate tone de deșeuri.

Acțiunea a acoperit cele mai circulate drumuri
județene ce străbat orașele și municipiile, totalizând
518 km din totalul de 1300 km administrați de
Consiliul Județean.
A fost înregistrat și un act de donație din par
tea unui agent economic, constând în 10 seturi a câte
150 de saci menajeri cu capacitatea de 160 litri, saci
care au fost puși la dispoziția celor care au adunat
deșeurile.
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Stadiul lucrărilor la noua maternitate și la cele de extindere a UPU
CJ Timiș și-a propus o monitorizare atentă și periodică a
lucrărilor pe care le are în derulare, astfel că administratorul jude
țului, Marian Constantin Vasile, a verificat stadiul execuției fizice
a lucrărilor de la noua Maternitate și pe cele de la șantierul de
extindere al Unității de Primiri Urgențe.
La UPU, constructorul este cu o săptămână înainte față de
graficul de lucrări și are o țintă optimistă: edificarea etajului I până
la sfârșitul anului. Cu certitudine, până în ianuarie 2022, va fi fina
lizat parterul, dar, fiindcă nu mai întâmpină probleme tehnice și
lucrează indiferent de condițiile meteo, constructorul crede că va
face mai mult decât e prevăzut în graficul de lucrări. Cu același
scop, acesta a suplimentat și numărul de muncitori.
În prima jumătate a lui noiembrie 2021, pe șantierul UPU,

Inspectoratul de Stat în construcții va verifica calitatea și confor
mitatea lucrărilor, iar imediat după, constructorul va putea turna
placa peste subsol. Peste iarnă, se vor executa lucrări la interiorul
structurii.
Nici pe șantierul noii Maternități nu sunt probleme în exe
cuție, conform graficului, a avut loc finalizarea armării radierului
și montarea instalațiilor aferente. Următorul pas este turnarea
radierului la corpul A și începerea montajului stâlpilor și pereților.
Până la Crăciun se dorește să fie placă peste demisol la ambele
corpuri de clădire, ceea ce ar însemna depășirea țintelor din con
tract care prevăd doar realizarea plăcii peste corpul A.
Pe viitor, nu sunt așteptate reduceri de ritm de lucru și nu
sunt probleme majore generate de Covid-19, muncitorii fiind vac
cinați.

Workshop de analiză multispectrală aplicată pe colecțiile
Muzeului Național de Artă Timișoara
Muzeul Național de Artă din
Timișoara a fost gazda unui workshop
aparte în peisajul cultural național și euro
regional. Între 21-23 octombrie 2021, spe
cialiști, cercetători și studenți în restaurarea
patrimoniului muzeal din universitățile și
centrele de cercetare timișorene și experți
din instituțiile de cultură din subordinea
CJT s-au reunit în Sala Barocă a MNArT
pentru a studia și discuta metode nedi
structive și neinvazive utilizate în analiza,
diagnosticarea și restaurarea lucrărilor de
artă, în prezența Conducerii ICOM-CC, dna
Kate Seymour, șef al departamentului
Conservation Educationde la SRAL
Maastricht. Ceea ce un ochi uman, fie și
unul de expert, nu distinge, poate fi oferit
acum de tehnologie. Imagistica multispec
trală aplicată în studierea patrimoniului
cultural se impune ca alternativă comple
mentară la mijloacele tradiționale de inves

tigare, generând un raport complex, multi
disciplinar asupra lucrării de artă, dar și al
procedurii de urmat în procesul de restau
rare profesionistă și durabilă.
Studiul acestor tehnologii este de
noutate în România, iar workshopul de la
Muzeul Național de Artă a constituit o pre
mieră națională. Reușita acestei acțiuni a

motivat participanții să gândească forme
de colaborare pe termen lung între resta
uratorii și conservatorii din centrele impli
cate, acordurile de parteneriat fiind acum
în curs de pregătire pentru anul Capitalei
Culturale Europene 2023. Faptul că speci
aliștii locali vor putea beneficia din plin
de expertiza restauratorilor din aceste
centre europene de prestigiu are potenți
alul de a pune procesul de conservare și
însănătoșire a patrimoniului cultural
într-o nouă lumină, de a coagula colabo
rarea instituțiilor de profil din regiunea
noastră în programe specifice de valorifi
care și salvare a moștenirii culturale.
Evenimentul organizat de Muzeul
Național de Artă Timișoara se întemeiază
pe Declarația comună a instituțiilor de
cultură din Timișoara, semnată la iniția
tiva Consiliului Județean Timiș, în 27 mai
2021.

Doar conștientizând că avem o problemă
ca societate, putem vorbi de rezolvarea ei

Ne pare rău să scriem aceste rânduri,
însă, din păcate, realitatea a ajuns să bată
filmul în cadrul campaniei „Curățenie de
toamnă pe drumurile județene”. În timp ce
echipele CJ Timiș adunau deșeurile aban
donate pe marginea drumurilor județene,

doi cetățeni au venit să arunce saci întregi
de gunoaie chiar în locațiile curățate. Unul
a fost surprins între Peciu și Giulvaz și altul
între Ciacova și Jebel.
În cadrul aceleiași campanii, mem
brii unei echipe CJ Timiș aproape au fost
luați la bătaie, după ce au atras atenția
unor persoane într-un caz asemănător
celor prezentate mai sus.
Autoritățile abilitate să ia măsuri au
fost anunțate de situațiile întâmpinate pe
teren, dar, chiar dacă vinovații vor ajunge
să plătească sub o formă sau alta pentru
comportamentul lor, ne temem că va fi
doar o picătură în ocean. Azi facem curat,
mâine mormanele sunt la loc. Trebuie să
ne întrebăm sincer dacă noi, ca și comuni
tate, ne dorim cu adevărat o lume mai
bună, mai curată, mai corectă. Dacă da,
soluția este în mâna fiecăruia dintre noi.
Vă încurajăm să nu rămâneți pasivi

când vedeți asemenea acte de lipsă de bun
simț și, vă rugăm, pledați pentru un com
portament civilizat în rândul apropiaților.
Doar conștientizând că avem o pro
blemă ca societate, putem vorbi de rezol
varea ei.

www.facebook.com/cjtimis

www.cjtimis.ro
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Noi contracte pentru
distribuirea în școlile și
grădinițele din Timiș a
fructelor și produselor
lactate și de panificație
CJ Timiș gestionează, la nivelul județu
lui nostru, Programul privind acordarea gra
tuită 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 lac
tate, fructe și produse de panificație.
Instituția administrației județene a
încheiat, în luna septembrie, contractele
pentru distribuirea în școlile și grădinițele
din Timiș a fructelor și produselor lactate și
de panificație, pentru anul școlar 20212022, după cum urmează:
1. LAPTE:
w C o n t ra c t u l s u b s e c v e n t n r.
78/20717/06.09.2021 – LOTUL 1 – ZONA 1 –
furnizare produse – LAPTE UHT (data înce
perii furnizării produselor: 15.09.2021);
Furnizor: SC SIMULTAN SRL SRL; Valoare:
2.438.452,80 lei (fără TVA);
w C o n t ra c t u l s u b s e c v e n t n r.
79/20718/06.09.2021 – LOTUL 2 – ZONA 2 –
furnizare produse – LAPTE UHT (data înce
perii furnizării produselor: 15.09.2021);
Furnizor: SC SIMULTAN SRL; Valoare:
793.968 lei (fără TVA);
w C o n t ra c t u l s u b s e c v e n t n r.
80/20719/06.09.2021 – LOTUL 3 – ZONA 3 –
furnizare produse – LAPTE UHT (data înce
perii furnizării produselor: 15.09.2021);
Furnizor: SC SIMULTAN SRL; Valoare:
809.961,60 lei (fără TVA);
w C o n t ra c t u l s u b s e c v e n t n r.
81/20720/06.09.2021 – LOTUL 4 – ZONA 4 –
furnizare produse – LAPTE UHT (data înce
perii furnizării produselor: 15.09.2021);
Furnizor: SC SIMULTAN SRL; Valoare:
661.449,60 lei (fără TVA);
w C o n t ra c t u l s u b s e c v e n t n r.
82/20721/06.09.2021- LOTUL 5 – ZONA 5 –
furnizare produse – LAPTE UHT (data înce
perii furnizării produselor: 15.09.2021);
Furnizor: SC SIMULTAN SRL; Valoare:
1.008.168 lei (fără TVA).
2. BISCUIȚI:
w C o n t ra c t u l s u b s e c v e n t n r.
73/20712/06.09.2021 – LOTUL 1 – ZONA 1 –
furnizare produse – BISCUIȚI USCAȚI (data
începerii furnizării produselor: 13.09.2021);
Furnizor: SC BISCOTTO SRL; Valoare:
2.641.657,2 lei (fără TVA);
w C o n t ra c t u l s u b s e c v e n t n r.
74/20713/06.09.2021 – LOTUL 2 – ZONA 2 –
furnizare produse – BISCUIȚI USCAȚI (data
începerii furnizării produselor: 13.09.2021);
Furnizor: SC BISCOTTO SRL; Valoare:
860.132 lei (fără TVA);
w C o n t ra c t u l s u b s e c v e n t n r.
75/20714/06.09.2021- LOTUL 3 – ZONA 3 –
furnizare produse – BISCUIȚI USCAȚI (data
începerii furnizării produselor: 13.09.2021);
Furnizor: SC BISCOTTO SRL; Valoare:
877.458,40 lei (fără TVA);
w C o n t ra c t u l s u b s e c v e n t n r.
76/20715/06.09.2021 – LOTUL 4 – ZONA 4 –
furnizare produse – BISCUIȚI USCAȚI (data
începerii furnizării produselor: 13.09.2021);
Furnizor: SC BISCOTTO SRL; Valoare:
716.570,40 lei (fără TVA);
w C o n t ra c t u l s u b s e c v e n t n r.
77/20716/06.09.2021 – LOTUL 5 – ZONA 5 –
furnizare produse – BISCUIȚI USCAȚI (data
începerii furnizării produselor: 13.09.2021);
Furnizor: SC BISCOTTO SRL; Valoare:
1.092.182 lei (fără TVA).
3. MĂR:
w C o n t ra c t u l s u b s e c v e n t n r.
83/20946/09.09.2021 – furnizare mere (data
începerii furnizării produselor: 20.09.2021);
Furnizor: SC AR LINIA TEA SRL; Valoare:
2.522.800 lei (fără TVA).

