
Echipamente noi de la Consiliul Județean pentru ISU Timiș

Lucrările efectuate la cele două 
obiective investiționale din domeniul 
medical, administrate de Consiliul 
Județean Timiș, noua secție UPU și noua 
maternitate, avansează. Administratorul 
public al județului, Marian Constantin 
Vasile, s-a deplasat într-o vizită de lucru 
pe șantierele de la noua maternitate și de 
extindere a Unității de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean, pentru a verifica sta-
diul lucrărilor. 

La UPU, de la ultima vizită pe teren, 
lucrările continuă într-un ritm alert, s-a 
turnat atât placa peste subsol, cât și stâl-
pii de rezistență ai primului nivel, urmând 
ca luna aceasta să fie turnată placa peste 
parter și etajul I al clădirii. Lucrările în 
interiorul subsolului vor continua de ase-
menea pe toată perioada iernii.

Și pe șantierul noii maternități s-a 
turnat deja radierul general pentru 
ambele corpuri de clădire și s-au ridicat 
pereții exteriori ai corpului B, urmând ca, 
în luna ianuarie, să fie finalizat zidul exte-
rior al corpului A. Ambele șantiere au tre-
cut fără probleme de vizita Inspectoratului 
de Stat în Construcții de la sfârșitul lunii 
noiembrie, astfel că nu vor exista niciun 
fel de întârzieri neprevăzute.

În ciuda vremii reci, 
se lucrează la noua 

maternitate și la 
UPU de la Spitalul 

Județean Timișoara

Județul nostru va avea, la Bastionul 
Theresia din Timișoara, cel mai performant 
centru de informare turistică din țară, adap-
tat la cerințele și nevoile turiștilor. Inițiativa 
face parte dintr-un plan coerent de revitali-
zare culturală și socială a Bastionului.

Pe lângă centrul ultramodern de 
informare turistică pregătit pentru TM2023, 
va fi creat și un centru multifuncțional, care 
va fi pus la dispoziția actorilor culturali în 
baza unui regulament care să asigure func-
ționarea și închirierea în mod transparent 
și echitabil pentru toți cei interesați de 
infrastructura acestuia.

2023, anul în care Timișoara va fi 
Capitală Europeană a Culturii, va găsi cele 
două obiective de investiție perfect funcți-
onale, alături de o zonă a Bastionului revi-
gorată cultural și social, plină de turiști.

Timișul va avea cel 
mai performant 

infocentru din țară

Consilierii județeni au aprobat în 
luna decembrie documentația tehnico-eco-
nomică - faza Studiu de Fezabilitate cu prin-
cipalii indicatori tehnico-economici pentru 
punctul de trecere a frontierei cu Serbia, din 
cadrul proiectului „Repararea infrastructu-
rii de navigație a Canalului Bega”.

Acesta va fi amplasat în extravilanul 
comunei Uivar și va avea o suprafață totală 
construită - desfășurată a clădirii adminis-
trative de peste 340 de metri pătrați, des-
fășurată pe trei nivele și parțial pe al patru-
lea. Vor fi construite și două puncte de 
control.

Valoare totală a investiției, așa cum a 
reieșit din studiul de fezabilitate, se ridică la 
aproape 9 milioane lei, cu tot cu TVA. Durata 
efectivă de realizare a investiției este esti-
mată la 12 luni. Pașii următori sunt realiza-
rea proiectului tehnic și execuția pro-
priu-zisă. Totodată, în cadrul proiectului 
european au fost achiziționate de către cele 
două administrații bazinale echipamente 
specifice ce vor fi utilizate pe viitor pentru 
întreținerea căii navigabile.

Printre obiectivele generale ale pro-
iectului în cadrul căruia va fi realizat punc-

Punct de trecere a frontierei naval și pietonal, pe Bega

Consiliul Județean a aprobat indicatorii 
din studiul de fezabilitate

tul vamal se numără promovarea transpor-
tului sustenabil și dezvoltarea infrastructu-
rii de mobilitate în zona transfrontalieră. De 
asemenea, se are în vedere stimularea 
competitivității transfrontaliere, prin creș-
terea standardelor infrastructurii de mobi-
litate și transport, cât și promovarea area-
lului Canalului Bega ca destinație verde, 
deschisă turiștilor, recunoscută internațio-
nal.

Proiectul este cofinanţat prin 
Programul INTERREG IPA CBC de Cooperare 
Transfrontalieră România-Serbia, Axa prio-
ritară 3 - Mobi-litate sustenabilă și accesi-
bilitate, Măsura 3.1 - Mobilitate și infrastruc-
tură și servicii pentru transport.

Sfârșitul anului a venit cu noi echipa-
mente pentru salvatorii de la Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență Timiș, achizițio-
nate cu sprijinul Consiliului Județean.

Cea mai importantă achiziție o consti-
tuie autospeciala marca Ford Ranger din 
categoria mijloacelor de primă intervenție și 
comandă. Aceasta este dotată cu un rezervor 
de 200 litri de apă și o pompă de ultra înaltă 
presiune, echipament de descarcerare, insta-
lație de iluminat și echipamente de tăiere. 

Acest tip de autospeciale sunt foarte efici-
ente la misiunile de stingere a incendiilor la 
autovehicule, incendii de locuințe în fază 
incipientă și alte asemenea acțiuni.

Datorită dimensiunilor reduse, autos-
peciala va străbate cu eficiență aglomerația 
urbană, reducând considerabil timpul de 
răspuns la intervenție.

Totodată, au fost recepționate 10 
ambarcațiuni destinate salvării persoanelor 
din mediu acvatic. Având o masă redusă și 

o capacitate de patru persoane, acestea pot 
fi lansate cu ușurință la apă. Ambarcațiunile 
au fost distribuite celor șapte subunități ale 
Inspectoratului.

Nu în ultimul rând, în dotarea echi-
pajului CBRN (Chimic, Biologic, Radiologic 
și Nuclear), din cadrul Detașamentului 1 de 
Pompieri Timișoara, va intra un analizor de 
gaze și substanțe volatile. Acesta este un 
gazcromatograf FTIR portabil și este un 
model de ultimă generație, fiind unic în țară 
la momentul actual.

În ultimii ani, Consiliul Județean 
Timiș a fost un partener constant în înlocu-
irea autospecialelor vechi și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă pentru angajații 
Inspectoratului. Aceste dotări cresc efici-
ența în salvarea de vieți și protejarea bunu-
rilor cetățenilor județului Timiș. „Când se 
produc incendii, accidente, fenomene 
meteo periculoase sau pur și simplu avem 
o situație de urgență, ISU Timiș este alături 
de comunitate. La sfârșit de an, am fost și 
noi, Consiliul Județean Timiș, alături de ei. 
Sprijinul nostru va rămâne constant, întru-
cât eficientizarea muncii lor reprezintă sigu-
ranța tuturor cetățenilor”, a spus președin-
tele CJ, Alin Nica.
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vSuntem în sezonul rece, 
iar statistica arată că în 
această perioadă majori-
tatea incendiilor care s-au 
manifestat la gospodăriile 
populaţiei au fost cauzate 

de sistemele de încălzire exploatate fără 
respectarea normelor de prevenire a incendiilor.

Recomandări pentru siguranța casei în sezonul rece. 
Vigilență sporită a autorităților

„Bradului la munte-i place.” 
Campanie de colectare a brăduților în ghiveci

vTimișenii au putut aduce, 
până în 21 ianuarie, la 
Muzeul Satului Bănățean, 
brazii naturali, pentru a fi 
plantați, ulterior, într-o 
zonă montană, care să le 

asigure un climat potrivit pentru o viață lungă și 
fericită.

vConsiliul Județean Timiș 
a semnat contractul de 
proiectare și execuție 
pentru reabilitarea Cona-
cului Mocioni din Foeni. 
Firma care a câștigat lici-

tația publică are la dispoziție șase luni pentru 
proiectare și alte 22 pentru execuția lucrărilor.

Vești bune privind reabilitarea Conacului Mocioni 
din Foeni. Contractul a fost semnat
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Primii ambasadori culturali ai județului Timiș

Obiectivele turistice al Timișului 
sunt disponibile acum spre vizitare la doar 
câteva click-uri distanță. Consiliul Județean 
a lansat un tur virtual interactiv 360°, prin 
care prezintă lumii principalele destinații 
ale Timișului, fie că vorbim de monumente, 
conace, castele, muzee, case memoriale 
sau cascade, lacuri și alte comori ale natu-
rii. Inițiativa este menită a stimula turis-
mul, prin atragerea de vizitatori din țară 
sau de peste graniță, turul virtual fiind dis-
ponibil și în engleză și germană.

Pe lângă posibilitatea parcurgerii 
obiectivelor în regim de 360°, în tur au fost 
introduse și imagini, cât și texte de prezen-
tare, parcurgerea acestuia fiind intuitivă și 
facilă. În plus, aplicația permite generarea 
de indicații pe hartă către obiectivele pre-
zentate. Pe parcurs, va fi actualizată și o 

secțiune dedicată sectorului HORECA, pen-
tru a facilita planificarea sejururilor.

„Timișul are multe de oferit în dome-
niul turistic, însă, în numeroase cazuri, lip-
sește promovarea. Aceasta a fost și ideea 
turului virtual, care aduce în casele oame-

nilor o imagine apropiată de realitate a 
obiectivelor turistice. Profităm de noile 
tehnologii pentru a face destinațiile cunos-
cute unui număr mare de potențiali turiști. 
Am convingerea că pe mulți dintre aceștia 
parcurgerea turului virtual îi va convinge 
să-și petreacă timpul liber la noi în județ”, 
spune vicepreședintele CJT, Alexandru 
Proteasa.

Cine este dornic să descopere fru-
musețea Timișoarei prin lentila noilor teh-
nologii, o poate face de asemenea prin 
intermediul unui tur virtual interactiv, pus 
la dispoziție de Centrul de Cultură și Artă al 
Județului și finanțat de CJ Timiș. În cadrul 
acestuia, sunt prezentate 19 obiective 
turistice din Timișoara. Parcuri, biserici, 
clădiri, poduri, plimbări cu tramvaiul isto-
ric, Castelul Huniade, Opera, Turnul de 

Apă, plimbare pe Bega sunt doar câteva 
dintre obiectivele disponibile spre vizitare 
virtuală.

Tururile pot fi accesate la adresele 
www.cjtimis.ro/turvirtual/ și www.ccajt.ro/
tur-virtual.

(Re)descoperiți frumusețile Timișului

ConSIlIUl JUdEțEan 
a lansat un tur virtual interactiv

Am putea avea în județul Timiș o 
academie a excelenței în serviciile HoReCa, 
precum și un centru de practică în dome-
niul ospitalității, sub licența prestigioasei 
Ecole hôtelière de Lausanne.

La sediul Consiliului Județean Timiș, 
a avut loc o nouă întâlnire la care au parti-
cipat Alexandru Proteasa, vicepreședinte 
CJT, Alexandru Avram, directorul Direcției 
de strategii, diplomație, comunicare și cul-
tură, Delioara Barbu, directorul Asociației 
de Promovare și Dezvoltare a Turismului în 
Timiș, Călin Ile, președintele Federației 
Industriei Hoteliere din România, Sorin 
Munteanu primarul orașului Buziaș, pre-
cum și reprezentanți ai Grupul educațional 
elvețian Winsedswiss.

Orașul Buziaș a fost identificat ca o 
posibilă locație a noului obiectiv, stațiunea 
fiind recunoscută ca un centru balnear de 

tradiție, cu un potențial turistic care poate 
fi și mai mult valorificat. Au fost identifi-
cate, pe de-o parte, modalitățile prin care 
Consiliul Județean poate sprijini procesul 
de școlarizare, în timp ce, în paralel, repre-
zentanții grupului educațional urmează să 
găsească, la rândul lor, surse de finanțare 
din rândul partenerilor. Spațiul necesar 
rămâne în atribuția orașului Buziaș, care va 
identifica o posibilă locație. 

Totodată, dinspre Consiliul Județean 
a fost reiterată propunerea de accesare în 
comun a unor fonduri europene care să  
contribuie la dezvoltarea turismului timi-
șean.

Deschiderea unei academii în dome-
niul ospitalității sub licența prestigioasei 
Ecole hôtelière de Lausanne va dinamiza 
potențialul zonei, contribuind la dezvolta-
rea turismului local și regional.

Timișul ar putea avea o academie 
a excelenței în serviciile HoReCa, 

precum și un centru de practică în 
domeniul ospitalității

Dirijorul Cristian Măcelaru și muzicianul Ioan 
Holender, cel mai longeviv director al Operei de Stat din 
Viena, au fost desemnați primii ambasadori culturali ai 
județului Timiș. Nominalizările au fost făcute în cadrul 
unei ședințe ordinare a CJ Timiș, după ce, în toamna 
anului trecut, administrația județeană a introdus titu-
latura de „Ambasador Cultural”. În felul acesta, sunt 
răsplătiți cei care au contribuit la dezvoltarea și promo-
varea imaginii  Timișului. Nu în ultimul rând, este  și o 
recunoștință adusă pentru promovarea județului Timiș 
ca destinație culturală și turistică din perspectiva pro-
iectului „Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023”.

Județul nostru beneficiază de o viață cultural-ar-
tistică, științifică și sportivă extrem de intensă și bogată 
în performanțe. În același timp, dezvoltarea vieții cul-
turale la nivel european este un element definitoriu 
pentru afirmarea identității naționale.

Cristian Măcelaru
Născut la Timișoara în anul 1980, Cristian 

Măcelaru a studiat vioara la Liceul de Muzică „Ion Vidu” 
și apoi vioara și dirijatul în America, la Interlochen Arts 
Academy din Michigan, University of Miami din Florida 
și la Rice University din Houston.

Cariera de dirijor și-a început-o alături de 
Orchestra din Philadelphia, ansamblu pe care l-a dirijat 
începând cu anul 2010 de peste 100 de ori.

Cristian Măcelaru este recunoscut pe plan mon-
dial drept unul din cei mai importanți dirijori ai genera-
ției sale, colaborând cu orchestrele simfonice din 
aproape întreaga lume.

Câștigător în anul 2020 al Premiului Grammy la 
categoria „Cea mai bună interpretare instrumentală 
solo”, pentru albumul ce cuprinde lucrări de Wynton 
Marsalis înregistrat alături de Orchestra Simfonică din 
Philadelphia, având-o ca solistă pe violonista Nicola 
Benedetti.

Cristian Măcelaru este în prezent dirijorul princi-
pal al renumitei orchestre WDR Sinfonieorchester din 
Köln, director artistic al Orchestrei Naționale a Franței 
și, din acest an, director artistic al Festivalului 
Internațional „George Enescu”.

Ioan Holender
Ioan Holender s-a născut în anul 1935 într-o fami-

lie de evrei din Timișoara. După stabilirea în Viena 
împreună cu părinții săi, s-a înscris la Conservatorul de 
Stat din Viena unde a studiat muzica clasică, după care 
a început să cânte ca bariton la teatrele de operă din 
Viena, Klagenfurt și Sankt Pölten.

Începând cu anul 1966, a devenit agent de impre-
sariat artistic și manager muzical la Agenția de teatru 
„Starka”, pe care a făcut-o faimoasă în lumea artistică 
și pe care a preluat-o după câtva timp, devenind 
„Agenția de impresariat artistic Holender”.

A fost director al Operei de Stat din Viena între 1 
aprilie 1992 și 30 august 2010, fiind director al celebrei 
instituții pentru cea mai lungă perioadă din istoria ope-
rei vieneze. Personalitate marcantă a muzicii contem-
porane, a interpretat  diverse roluri în opere celebre, 
multe dintre acestea și pe scena Operei din Timișoara, 
locul unde a crescut și s-a format.

Cu toate că a trebuit să se dezvolte în cultura altei 
țări, Ioan Holender nu a încetat să promoveze cultura 
bănățeană în care a fost puternic înrădăcinat și a acți-
onat constant ca un veritabil ambasador al culturii 
românești, reprezentând Timișoara, Banatul, România 
și Europa valorilor muzicale. Acestea sunt doar câteva 
argumente care îl recomandă drept una dintre perso-
nalitățile definitorii ale culturii contemporane.
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Suntem în sezonul rece, iar statistica 
arată că în această perioadă majoritatea 
incendiilor care s-au manifestat la gospo-
dăriile populaţiei au fost cauzate de siste-
mele de încălzire exploatate fără respecta-
rea normelor de prevenire a incendiilor. 
Pentru a preîntâmpina producerea unor 
astfel de evenimente, care se pot sfârşi tra-
gic, cu pierderi de vieţi omeneşti şi pagube 
materiale importante, vă reamintim câteva 
măsuri ce trebuie respectate pentru sigu-
ranţa dumneavoastră.

vsobele vor fi obligatoriu verificate, 
curăţate şi reparate de persoane speciali-
zate şi autorizate;

vîn fața ușilor sobelor, pardoseala 
combustibilă va fi protejată cu o tablă cu 
dimensiunile de 50 x 70 cm, astfel se asi-
gură protecţia faţă de căderea accidentală 
direct pe podea, a jarului sau lemnelor 
aprinse;

vfocul în sobe va fi supravegheat în 
permanență;

v supravegheați permanent jocul 
copiilor;

vevitați supraîncălzirea sobelor;
vnoaptea nu se va încărca soba cu 

lemne, iar la sobele cu gaze naturale nu se 
va lăsa arzătorul aprins;

vcoșurile, burlanele și canalele de 
fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi 
reparate cel puțin o dată pe an;

vcoșurile, burlanele și canalele de 
fum vor fi izolate față de elementele com-
bustibile ale pereților, planșeelor și acope-
rișurilor;

vîn podul casei, coşul de fum va fi 
obligatoriu tencuit, pentru a nu prezenta 
fisuri prin care ar putea pătrunde scântei 
ce pot fi surse de aprindere;

vse vor utiliza întrerupătoare, prize 
sau cabluri electrice fără defecţiuni sau 
improvizații;

v se vor utiliza numai siguranţe 
omologate în tablourile electrice;

vevitați suprasolicitarea instalații-
lor electrice;

vaprinderea focului la aragaz sau în 
sobele alimentate cu gaze naturale se va 
face după principiul „gaz pe flacără”;

v cenușa și jarul provenite de la 
sobe vor fi depozitate într-un loc special 
amenajat și se va stinge cu apă;

vverificarea etanșeității buteliei de 

Recomandări pentru siguranța casei în sezonul rece

Vigilență sporită a autorităților
aragaz și a instalației de alimentare cu 
gaze se va face cu apă și săpun;

v se vor utiliza pentru încălzirea 
camerelor de locuit numai aparate elec-
trice omologate.

RECoMandĂRI PEnTRU adMI-
nISTRațIIlE PUBlICE loCalE

Anii anteriori ne-au arătat că în peri-
oada de iarnă se manifestă vulnerabilităţi 
şi riscuri ridicate, materializate prin înmul-
ţirea numărului de incendii produse la con-
strucţiile şi amenajările aflate în exploa-
tare, atât din sfera gospodăriilor individu-
ale, cât şi din sfera activităţilor economi-
co-sociale, precum şi prin apariţia avariilor 
tehnologice şi accidentelor generate de 
îngheţ, crearea unor poduri de gheaţă pe 
cursurile de apă, înzăpeziri etc.

Având în vedere aceste aspecte, 
pentru evitarea producerii unor eveni-

mente nedorite, în perioada următoare vă 
recomandăm să acţionaţi şi să orientaţi 
activitatea componentei preventive din 
SVSU spre executarea unor acţiuni preven-
tive care să vizeze asigurarea măsurilor de 
prevenire necesare, după cum urmează:

vverificarea sistemelor de înştiin-
ţare, avertizare şi alarmare a autorităţilor 
administraţiei publice şi a populaţiei din 
zonele cu risc mare de înzăpezire şi îngheţ;

vactualizarea planurilor de evacu-
are în situaţii de urgenţă, concomitent cu 
luarea tuturor măsurilor ce se impun pen-
tru asigurarea condiţiilor necesare cazării 
şi hrănirii persoanelor posibil evacuate/
sinistrate;

vmonitorizarea cursurilor de apă;
vacţiuni preventive, cu accent deo-

sebit pe conformarea centralelor termice 
din subordinea consiliilor locale şi siste-
mele de încălzire existente la nivelul gos-
podăriilor populaţiei, instituţiilor publice 
şi operatorilor economici din subordinea 
consiliilor locale;

vasigurarea rezervelor de carbu-
ranţi şi lubrifianţi necesari funcţionării 
autospecialelor şi utilajelor din dotarea 
serviciilor voluntare în vederea realizării 
unei intervenţii operative şi eficiente.

vasigurarea informării populaţiei 
asupra măsurilor pe care trebuie să le ia 
pentru protejarea locuinței împotriva 
incendiilor.

Guvernul României a adoptat 
Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea 
OUG nr. 42/2019 privind stabilirea unor 
măsuri financiare pentru susţinerea desfă-
şurării Programului cultural naţional 
„Timişoara – Capitală Europeană a Cul-
turii”.

Termenele cuprinse în actul norma-
tiv care reglementează modalitatea de 
implementare a Programului au fost adap-
tate atât ca urmare a deciziilor instituțiilor 
europene, cât și cu privire la măsurile 
necesare și oportune, pentru asigurarea 
unei implementări eficiente a acestei acți-

uni europene în 2023, a anunțat Ministerul 
Culturii.

În acest fel, se face un pas important 
pentru implicarea mai puternică a 
Ministerului Culturii. Urmează să fie pro-
pusă spre aprobare o ordonanță simplă, 
care să clarifice și mai mult rolul pe care îl 
vor avea Primăria Timișoara, Consiliul 
Județean Timiș și Ministerul Culturii. „Dacă 
nu există colaborare între cei trei finanța-
tori, vom avea trei capitale europene ale 
culturii. Fiecare își va face câte o capitală 
proprie, ceea ce mi se pare absurd. Sper să 
nu ajungem în această situație”, a declarat 
Alin Nica, președintele CJ Timiș. 

A  apărut  revista on-l ine 
Timisiensis, publicație a Centrului de 
Cultură și Artă al Județului Timiș, finan-
țată de Consiliul Județean Timiș. Cu 28 
de apariții editoriale neîntrerupte, 
revista își continuă periplul în arealul 
fascinant al tradițiilor și obiceiurilor 
bănățene, contribuind la promovarea 
culturală. Articolele sunt grupate în 
cinci teme principale: „Tradiții și obice-
iuri”, „Grai bănățean”, „Confluențe”, 
„Recuperări” și „Evenimente”, în care se 
regăsesc articole semnate de prof. dr. 

Ion Căliman, prof. dr. Ioan Viorel 
Boldureanu, Dinu Barbu, prof. univ. dr. 
Afilon Jompan. Obiceiuri străvechi 
„Strigarea peste sat”, graiul bănățean 
recuperat și transmis mai departe „Ioan 
Văcariu - Zestre întru năzuitoare”, 
„Fanfara din Dudeștii Noi”, „Conacul din 
urbe,” interviuri cu maeștrii Brândușa și 
Nicolae Stănescu și cu dirijorul 
Sebastian Roșca sunt subiectele pe care 
le puteți găsi în cuprinsul revistei. 

Revista on-line poate fi citită aici: 
https://ccajt.ro/timisiensis/

„Timisiensis”, pentru promovarea 
culturii bănățene

O singură capitală europeană a culturii

alin nica, semnal privind 
importanța colaborării între cei trei 

finanțatori
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16 restaurante timișene,
într-un proiect de promovare culinară

2. BISCUIȚI:

Consiliul Județean Timiș, în colabo-
rare cu Direcția Silvică Timiș, a organizat, 
în premieră, o acțiune ecologică de replan-
tare a brazilor de Crăciun cumpărați  în 
ghiveci. Timișenii au putut aduce, astfel, la 
Muzeul Satului Bănățean, în perioada 3 - 21 
ianuarie, pomii naturali, pentru a fi plan-
tați, ulterior, într-o zonă montană, care să 

Campanie de colectare a brăduților în ghiveci
„Bradului la munte-i place”

le asigure un climat potrivit pentru o viață 
lungă și fericită.

Campania de colectare a brăduților 
în ghiveci a venit  în întâmpinarea solicită-
rilor acelora care au cumpărat astfel de 
pomi și nu au știut ce să facă după sărbă-
tori cu ei, făcând parte din strategia CJT de 
păstrare a unui mediu curat, care să se 
bazeze pe o utilizare rațională a resurselor 
naturale. Brazii adunați la Muzeul Satului 
Bănățean urmează să fie replantați până 
în primăvară, în locuri indicate de specia-
liști ai Direcției Silvice Timiș. 

Campania de strângere a brazilor în 
ghiveci, inițiată în premieră în această 
iarnă, a urmărit să sensibilizeze cât mai 
multe persoane, care să opteze pentru 
pomi naturali, ecologici, în detrimentul 
celor tăiați.

Consiliul Județean a fost gazdă pen-
tru conferința EuroVelo, eveniment care 
promovează cicloturismul. La finalul discu-
țiilor a fost semnată o declarație comună, 
care va ajuta la dezvoltarea și promovarea 
pedalării în scop turistic.

Pe plan local, în prezent, CJ Timiș 
lucrează la dezvoltarea infrastructurii ciclis-
tice din Timiș, dar și la stabilirea unei stra-
tegii de dezvoltare în domeniu, a susținut 
președintele instituției, Alin Nica: „Turismul 
local și încurajarea mersului cu bicicleta 
sunt două direcții pe care le încurajez și în 
jurul cărora îmi propun să construiesc mai 
multe proiecte în următorii ani. În ciuda 
construcțiilor istorice valoroase și a bogăți-
ilor naturale pe care le avem în județ, sunt 
conștient că exploatăm doar o mică parte 
a potențialului nostru turistic, lucru pe care 
vreau să-l schimb. Cicloturismul și utilizarea 
bicicletei ca mijloc de transport poate con-
stitui o importantă parte a strategiei de 
dezvoltare a turismului, astfel că am făcut 
pași importanți în vederea implementării 
unei politici favorabile deplasării pe două 
roți. Am construit piste noi de biciclete și 
avem în pregătire Strategia pentru realiza-
rea pistelor de biciclete în județul Timiș.”

Una dintre concluziile conferinței 
EuroVelo a fost că doar acele orașe și zone 
care sunt prietenoase cu cicliștii atrag și un 
interes din partea turiștilor. „Doar acele 
orașe și regiuni care sunt «prietenoase» bici-
cliștilor sunt capabile să atragă un număr 
mare de turişti străini cu un potențial finan-
ciar mai însemnat. Pentru că suntem ferm 
deciși să valorificăm oportunitățile oferite 
de rețeaua EuroVelo, am aderat la Federația 
Europeană a Bicicliștilor, care ne va sprijini 
în demersul de interconectare a ceea ce 
există și de planificare integrată a tuturor 
inițiativelor locale. În prezent, România este 
traversată de două rețele de acest tip”, a 
spus vicepreședintele CJT, Cristian Moș.

În cadrul conferinței s-a semnat 
„Declarația de la Timișoara a Conferinței 
EuroVelo România” - un document prin 
care cele mai importante entități implicate 
în dezvoltarea traseelor cicloturistice din 
România au agreat ca în perioada imediat 
următoare să se implice în crearea unui 
grup de lucru la nivel național pentru dez-
voltarea și promovarea rețelelor EuroVelo 
13 și 6 care trec prin România.

Turismul local și încurajarea 
mersului cu bicicleta

Consilierii județeni au acordat  titlul 
de cetățean de onoare al județului Timiș, 
post mortem, interpretului de muzică 
populară Petrică Moise. Inițiativa a aparți-
nut consilierului județean Ioan Sorincău. 
Artistul s-a stins din viață în luna octom-
brie, la vârsta de 74 de ani, din cauza Covid-
19.

„Ne prețuim poate prea puțin valo-
rile în timpul vieții și ne amintim cât de 
valoroși au fost mulți de abia după ce nu-i 
mai avem printre noi. Este un lucru bineve-
nit  să conferim acest titlu de cetățean de 
onoare al județului Timiș, pentru că Petrică 
Moise a dus renumele Timișului și al 
Banatului de Pustă în întreaga țară. Fără 
îndoială, a fost întotdeauna un ambasador 
cultural de care s-a legat județul”, a spus 
Alin Nica, președintele Consiliului Județean 
Timiș.

Petrică Moise s-a născut la 19 iunie 
1947, în Chișoda, județul Timiș. A descope-
rit muzica la școala generală din Chișoda și 
a fost îndrumat spre Liceul de Muzică și 
Arte Plastice din Timișoara, unde a absolvit 
clasa de instrumente de percuție. A mers 
apoi la Conservatorul de Muzică Gh. Dima 
din Cluj și a fost component al Ansamblului 

Petrică Moise, cetățean de onoare al 
județului Timiș, post mortem

Mărțișorul al Casei Studenților din Cluj, dar 
a renunțat la Conservator. În 1971 a mers 
la Facultatea de Muzică a Institutului 
Pedagogic din cadrul Universității din 
Timișoara. Din 1971 a mers la Ansamblul 
Doina Timișului și la Ansamblul Timișul.

Un artist excepțional, dar de o 
modestie covârșitoare, Petrică Moise nu a 
fost numai un interpret, ci, mai ales, un 
talent creator. Cântecele sale au depășit de 
mult granițele Banatului și ale țării fiind 
preluate de generații de interpreți de pre-
tutindeni. El a oferit și imnul neoficial al 
Banatului, respectiv, cântecul „Iorgovan, 
frumoasă floare”.

Președintele CJ, Alin Nica, 
a primit vizita doamnei Elisabeta 
Lipă, președintele Federației 
Române de Canotaj, o sportivă 
emblematică a țării noastre și 
cea mai bună ambasadoare a 
canotajului românesc. A fost o 
discuție informală, despre 
importanța sportului de perfor-
manță, viitorul canotajului și 
modul în care autoritățile pot 
contribui la dezvoltarea infras-
tructurii sportive pentru a sti-
mula rezultatele frumoase pe 
care le așteptăm cu toții.

Asociația pentru Promovarea și 
Dezvoltarea Turismului în Județul Timiș și 
Asociația Patronală Horetim au încheiat pro-
iectul de promovare a patrimoniului cultural 
local „Gustă diversitatea în grai bănățean”, 
realizat cu sprijinul Consiliului Județean Timiș. 
Astfel, 16 restaurante din județul Timiș sunt în 
prezent incluse pe un traseu semnalizat al gas-
tronomiei bănățene. 

Proiectul a cuprins mai multe etape, 
printre ele numărându-se introducerea rețetelor 
tradiționale din Banat în meniurile restaurante-
lor din Timișoara, crearea unei hărți a locațiilor 
cuprinse în proiect și marcarea acestora cu sim-
boluri specifice ale obiectivului sintetizat într-un 
QR Code, realizarea de materiale de promovare, 
dar și editarea unui volum care cuprinde rețete 
tradiționale din Banatul de Câmpie, lucrare 
semnată de prof. Mărioara Pisat.

Locațiile incluse în proiect sunt marcate 
încă de la intrare, iar clienții pot consulta 
meniul produselor tradiționale din restaurant 

prin intermediul unui QR Code realizat de 
APDT Timiș și pus la dispoziția fiecărei locații 
partenere.

De asemenea, info-centrele turistice din 
Timișoara și din județ, precum și Asociația 
Horetim au primit materialele de promovare 
pentru turiști, hărțile cu detalii privind restau-
rantele incluse în proiect și volumele de gas-
tronomie bănățeană.

Proiectul a demarat în vara anului tre-
cut, cu scopul de a dezvolta oferta de servicii 
destinate turiștilor prin promovarea patrimo-
niului gastronomic local, dar și pentru a sprijini 
industria ospitalității în această perioadă mar-
cată de pandemia de COVID - 19.

De la demararea proiectului, s-au ală-
turat demersului 16 restaurante din întregul 
județ – Timișoara, Lugoj și Altringen, iar lista 
celor care doresc să introducă în meniurile lor 
produse tradiționale din Banat rămâne des-
chisă și poate fi accesată oricând, din întreaga 
lume, pe aplicația digitală Discover Timiș sub 
denumirea „Gustă diversitatea”.
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Consiliul Județean 
a scos la licitație documentația

Drumul de legătură dintre cele două localități timișene, Târgoviște și 
Babșa, va intra în modernizare. În acest moment, Consiliul Județean caută o 
firmă care să facă documentația necesară. Instituția oferă cel mult 260.000 de 
lei pentru aceasta. Drumul este în prezent pietruit și face parte din DJ 609H, 
Balinț - Ghizela.

Drumul dintre Târgoviște și Babșa va fi modernizat

Consiliul Județean Timiș a semnat 
contractul de proiectare și execuție pentru 
reabilitarea Conacului Mocioni din Foeni. 
Firma care a câștigat licitația publică are la 
dispoziție șase luni pentru proiectare și alte 
22 pentru execuția lucrărilor. La final, 
Timișul va avea un nou punct de atracție pe 
harta turistică.

Valoarea contractului se ridică la 9.8 
milioane lei + TVA, reabilitarea conacului 
fiind finanțată prin granturi norvegiene, pe 
programul RO-CULTURA, cu o sumă neram-

Vești bune privind reabilitarea 
Conacului Mocioni din Foeni

Contractul a fost semnat

bursabilă de peste 8 milioane lei. Obiectivul 
se află la o distanță de 42 km de Timișoara 
și 4.5 km de granița cu Serbia, fiind un 
monument istoric de importanță națională 
și universală, de o mare valoare arhitectu-
rală și simbolică.

Prin latura educativă, proiectul va 
contribui la activitățile culturale care amin-
tesc 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. 

Consiliul Județean Timiș a găzduit o 
întâlnire cu reprezentanții Companiei 
Naționale de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere (CNAIR) și ai Search Corporation, 
care au prezentat analiza multicriterială de 
traseu a Autostrăzii A9, Timișoara - 
Moravița.

Prima variantă a traseului, anunțată 
în martie, a fost modificată semnificativ, 
fiind luate în considerare construcțiile deja 
existente, PUZ-urile aprobate și nevoile 
comunităților afectate de autostradă. Încă 
din primăvară, Consiliul Județean Timiș a 
semnalat că traseul respectiv trece prin 
locuințele oamenilor din Moșnița și Bucovăț 
și s-a cerut proiectantului de la București 
să se deplaseze în teren.

„În cadrul întâlnirii am ridicat o  pro-
blemă importantă: modul în care CNAIR se 
coordonează cu Consiliul Județean Timiș în 
ceea ce privește traseul viitoarei autostrăzi. 
Instituția, al cărei vicepreședinte sunt, pe 
lângă interesul de a armoniza deciziile care 
privesc județul, are lucrări de infrastructură 
în derulare și atribuții legale. Tot CJ Timiș 
va elibera și certificatul de urbanism, astfel 
că este vital să eficientizăm comunicarea și 
să corectăm împreună anumite aspecte de 
pe traseu, atunci când trebuie, nu când este 
prea târziu. Sunt conștient că traseul și 
întreg proiectul au fost afectate de întârzi-
eri, însă tocmai de aceea nu ne mai permi-
tem sincope în comunicare. Nu sunt de 

Pasionaţii de drumeţii sunt invitați 
să descopere un loc mirific din judeţul 
Timiş: Peștera Albastră, cunoscută și sub 
denumirea de Peștera Pietroasa, este 
situată în Munții Poiana Ruscă, la 12 km 
de Făget, la o altitudine de 340 metri, 
având o lungime de 370 metri.

Denumirea de Peștera Albastră se 
datorează dominantei cromatice, numită 
de speologi „albastru de Pietroasa”. 
Intrarea în peșteră este strâmtă, dar pe 
măsură ce se înaintează, spațiul se lăr-
gește descoperind stalagmite şi stalactite 
scăldate în nuanţele unui albastru unic.

Peştera are o coloană de șapte m 
înălţime, numită „Tibia şi Peroneu”. 
Localnicii spun că săpăturile arheologice 
au scos la iveală un depozit de cereale, 
ceramică neolitică şi chiar resturi schele-
tice ale ursului de peşteră. În peșteră tră-
iesc specii diferite de lilieci. La acest 

obiectiv se poate ajunge pe jos, din 
Pietroasa, pe lângă postul de poliţie şi 
apoi coborând valea. Drumul durează în 
medie o oră; la un moment dat, valea se 
îngustează, se trece de pârâu, drumul 
continuându-se apoi pe partea stângă a 
versantului.

Pentru a ajunge în Pietroasa, se va 
circula pe următoarele căi de acces: pe 
DN6, ce leagă Timişoara de Lugoj, pe DN 
68A Lugoj - Făget - Margina, DC 108 
Margina - Curtea, şi continuând cu DJ 684 
Curtea - Pietroasa - Poieni şi cu DC 111 
Curtea - Fărăşeşti.

Peştera este vizitată anual de mii 
de turişti localnici şi din ţară, pasionaţi 
de speologie şi de drumeţiile montane. 
Iar pentru cei care iubesc legendele, 
povestea poate continua cu o imaginară 
poartă spre o altă lume care ascunde 
taine încă nedescoperite.

Traseul autostrăzii  TIMIșoaRa – MoRaVIța,
modificat după intervenții din județ

CJ Timiș își reconfirmă poziția de coordonator al UAT-urilor

lucrările de reabilitare 
a liceului Teoretic „Iris” continuă

sunt mobilizate pentru montarea structurii 
metalice a acoperișului, cea mai amplă 
parte a lucrării, astfel încât, pe viitor, clădi-
rea să poată fi mansardată, iar până atunci 
să găzduiască panouri fotovoltaice și solare 
care să asigure întreg consumul pentru 
complexul școlar format din corpul cu săli 
de clasă, internat și clădirea administrativă.

Pentru luna ianuarie, constructorul 
și-a luat angajamentul de încheiere a lucră-
rilor la acoperiș, precum și finalizarea a 
două săli de clasă și turnarea șapelor. 
Conform noului grafic de execuție, termenul 
de finalizare al proiectului este ianuarie 
2023.

La Liceul Teoretic „Iris”, instituție 
finanțată de CJ Timiș, pe lângă lucrările de 
reabilitare termică și de realizare a unui sis-
tem de asigurare a energiei electrice și ter-
mice cu ajutorul panourilor solare, se mon-
tează rampe pentru persoane cu dizabilități 
la toate căile de acces, o casă de lift în exte-
riorul clădirii și o scară metalică de evacu-
are pentru toate nivelele.

destinația: Timiș. Peștera albastră 
din comuna Pietroasa

acord ca lucruri atât de importante să fie 
stabilite în grabă. Autostrada este un pro-
iect major, iar Consiliul Județean Timiș 
poate și va contribui în continuare la ajus-
tarea strategică a traseului”, a spus 
Alexandru Proteasa, vicepreședintele CJ 
Timiș.

În cadrul întâlnirii, și-au mai expri-
mat punctele de vedere Primăria Timișoara, 
Primăria Moșnița, Primăria Giroc și Primăria 
Bucovăț. Împreună, în perioada imediat 
următoare, se va ajunge la un consens care 
să permită trecerea traseului final prin 
Comisia tehnico-economică a CNAIR și îna-
intarea proiectului, pentru a se putea lucra 
efectiv la autostradă, nu doar la acte.

În ciuda situațiilor neprevăzute și a 
problemelor apărute în decursul acestui an, 
constructorul a reușit să avanseze cu reabi-
litarea și consolidarea școlii pentru elevii cu 
deficiențe de vedere și deficiențe senzoriale 
asociate. În prezent, echipele de muncitori 
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Conducerea CJ Timiș 
v Alin Adrian Nica – președintele Consiliului 

Județean Timiș 
vVicepreședinte: Alexandru Constantin Proteasa 
vVicepreședinte: Cristian Alin Moș 
vSecretar general al județului Timiș: Ioan Dănuț 

Ardelean 
vAdministrator public: Marian Constantin Vasile

Instituțiile subordonate
SERVICII PUBlICE 
direcția Generală de asistență Socială și 

Protecția Copilului Timiș
 Piața Regina Maria nr. 3, Timișoara, cod poștal 

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

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

direcția Prestări Servicii Timiș
Piața Regina Maria nr. 3, Timișoara, cod poștal 

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

direcția de Evidență a Persoanelor Timiș
 Str. Franz Liszt nr. 3, Timișoara, cod poștal 300081 

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

CUlTURĂ 

Biblioteca Judeţeană Timiş ,,Sorin Titel”

Info CJ Timiș

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

Judeţean Timiş - Compartimentul de 
comunicare

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

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

Pre-press & print:

ISSn: 1842-323X

Piaţa Libertăţii nr. 3, Timişoara cod poştal 300077, 
Judeţul Timiş, România Tel. 0040 256 430746 

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

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

300079, Judeţul Timiş, România Tel.: 0040 256 435158 
E-mail: ccajt@ccajt.ro 
Web: www.ccajt.ro

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

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

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

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

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara 
Aleea Avram Imbroane nr. 31, Timişoara, cod poştal 

300136, Judeţul Timiş, România Tel.:0040 256 225588 
E-mail: contact@ muzeulsatuluibanatean.ro
Web: www.muzeulsatuluibanatean.ro

Teatrul pentru Copii şi Tineret ,,Merlin”
Bulevardul Regele Carol I nr. 3, Timişoara, cod poş-

tal 300172, Judeţul Timiş, România Tel.:0040 256 
493049; 0356 101730 

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

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

Cod poștal 300034, Județul Timiș, România 

Telefonul cetățeanului: 
0256 406406 /Tel: 0040 0256 406300 

Tel: 0040 0256 406400
 Tel: 0040 0256 406500
E-mail: cjt@cjtimis.ro
Web: www.cjtimis.ro

1. Hotărârea nr. 263/17.12.2021 pri-
vind repartizarea sumelor din fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Timiș pen-
tru unitățile administrativ-teritoriale din 
județul Timiș pe anul 2021.

2. Hotărârea nr. 264/22.12.2021 pri-
vind aprobarea trecerii unui bun imobil 
din domeniul public în domeniul privat al 
Județului Timiș, în vederea demolării.

3. Hotărârea nr. 265/22.12.2021 pri-
vind aprobarea Actului constitutiv, a 
Organigramei și Statului de funcții ale 
societății RUWATIM SMDP S.R.L.

4. Hotărârea nr. 266/22.12.2021 pri-
vind modificarea Hotărârii nr. 1/2016 a 
Consiliului Județean Timiș privind stabili-
rea unor măsuri privind blocul de locuințe 
situat în Timișoara, str. Martir Marius 
Ciopec, nr. 3.

5. Hotărârea nr. 267/22.12.2021 pri-
vind aprobarea modificării Anexei nr. 1 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.

6. Hotărârea nr. 268/22.12.2021 pri-
vind aprobarea neexercitării dreptului de 
preemțiune din partea Județului Timiș, 
asupra intențiilor de înstrăinare a imobi-
lelor monument istoric cu destinația de 
locuințe, care intră sub incidența Legii nr. 
422/2001 privind protejarea monumente-
lor istorice.

7. Hotărârea nr. 269/22.12.2021 pri-
vind aprobarea atribuirii directe a servici-
ilor de curățenie pentru unele imobile din 
domeniul public și privat al județului 
Timiș, către Societatea SERVICE CONS 
PREST S.R.L.

8. Hotărârea nr. 270/22.12.2021 pri-
vind respingerea cererilor de cumpărare a 
parcelelor de teren concesionate în Parcul 
Tehnologic și Industrial Timișoara, propri-
etatea privată a Județului Timiș.

9. Hotărârea nr. 271/22.12.2021 pri-
vind aprobarea modificării Anexei nr. 2 a 
Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 
97/28.04.2021 privind declanșarea procedu-
rii de expropriere pentru obiectivul de 
investiție publică „Lărgire la 4 benzi a DJ 
692, sector DN 69 – Sânandrei”.

10. Hotărârea nr. 272/22.12.2021 pri-
vind modificarea contractului de închiriere 
nr. 10825/28.08.2014, încheiat între 
Județul Timiș, prin Consiliul Județean 
Timiș, și societatea DTA CORPORATION 
S.R.L.

11. Hotărârea nr. 273/22.12.2021 pri-
vind aprobarea tarifelor de interes jude-
țean pentru anul fiscal 2022.

12. Hotărârea nr. 274/22.12.2021 pri-
vind aprobarea taxelor locale de interes 
județean pentru anul fiscal 2022.

13. Hotărârea nr. 275/22.12.2021 pri-
vind avizarea normelor de venit pentru 
anul fiscal 2022 pentru contribuabilii care 
realizează venituri din activități indepen-
dente.

14. Hotărârea nr. 276/22.12.2021 pri-
vind aprobarea prețurilor medii ale unor 
produse agricole pentru anul fiscal 2022.

15. Hotărârea nr. 277/22.12.2021 pri-
vind acordarea titlului onorific de 
„Ambasador Cultural al județului Timiș” 
domnului Cristian Măcelaru.

16. Hotărârea nr. 278/22.12.2021 pri-
vind acordarea titlului onorific de 
„Ambasador Cultural al județului Timiș”, 
domnului Ioan Holender.

17. Hotărârea nr. 279/22.12.2021 pri-
vind conferirea post mortem a titlului de 
„Cetățean de Onoare al Județului Timiș” 
domnului Moise Petru.

18. Hotărârea nr. 280/22.12.2021 pri-
vind aprobarea Regulamentului de orga-
nizare și funcționare a serviciului public 
de salubrizare din județul Timiș.

19. Hotărârea nr. 281/22.12.2021 pri-
vind aprobarea achiziționării directe a 
serviciului de specialitate prestat de către 
societatea RUWATIM SMDP S.R.L. privind 
strategia și soluțiile de operaționalizare a 
obiectivului de investiții Centru de colec-
tare legume – fructe în jud. Timiș – Proiect 
pilot pe amplasamentul din comuna 
Tomnatic, jud. Timiș.

20. Hotărârea nr. 282/22.12.2021 pri-
vind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii 
Consil iului  Județean Timiș nr. 
191/23.12.2020 privind stabilirea compo-
nenței Consiliilor de Administrație și 
Consiliilor administrative ale instituțiilor 
publice de cultură de interes județean.

21. Hotărârea nr. 283/22.12.2021 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 196/2020 privind 
desemnarea reprezentanților Consiliului 
Județean Timiș în Consiliile de adminis-
trație și Comisiile pentru evaluarea și asi-
gurarea calității ale unităților de învăță-
mânt preuniversitar special din județul 
Timiș.

22. Hotărârea nr. 284/22.12.2021 pri-
vind nominalizarea membrilor comisiei de 
evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale Secretarului general al 
județului Timiș pe anul 2021.

23. Hotărârea nr. 285/22.12.2021 pri-

vind aprobarea valorii totale a obiectivului 
investițional „Construirea drumului jude-
țean de legătură pentru conectarea 
Aeroportului Internațional Traian Vuia 
Timișoara la Autostrada A1.

24. Hotărârea nr. 286/22.12.2021 pri-
vind aprobarea actului adițional nr. 2 la 
Protocolul de Colaborare între Județul 
Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, 
Ministerul Sănătății și Spitalul Clinic 
Județean de Urgență „Pius Brînzeu” 
Timișoara.

25. Hotărârea nr. 287/22.12.2021 pri-
vind aprobarea asocierii Centrului Școlar 
pentru Educație Incluzivă “Constantin 
Păunescu” Recaș cu Universitatea de 
Științe Agricole și Medicină Veterinară a 
Banatului Timișoara (lider de proiect) și 
partenerii Liceul Tehnologic Jimbolia și 
Liceul Tehnologic „Traian Grozăvescu” 
Nădrag pentru cofinanțarea proiectului 
EduOutDoors - Program de activități out-
door pentru reducerea abandonului școlar 
în județul Timiș.

26. Hotărârea nr. 288/22.12.2021 pri-
vind aprobarea bugetului local rectificat 
al județului Timiș pe anul 2021.

27. Hotărârea nr. 289/22.12.2021 pri-
vind aprobarea documentației tehnico-e-
conomice - faza Studiu de Fezabilitate 
(SF) cu principalii indicatori tehnico - eco-
nomici pentru obiectivul de investiție 
publică Realizare punct de trecere a fron-
tierei din cadrul proiectului „The 
repairing of the navigation infrastructure 
on Bega canal” („Repararea infrastructu-
rii de navigație a Canalului Bega”), cod 
eMS RORS 15.

Hotărârile Consiliului Județean Timiș din decembrie 2021
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Județul nostru va avea o săptămână dedicată la Expoziția Mondială de la Dubai

Bani mai mulți 
pentru cultură

                                   în 2022 și 2023

Timișul va fi singurul județ din țară 
care va avea o săptămână dedicată la 
Expoziția Mondială de la Dubai. Vor avea loc 
reprezentații artistice, prezentări de pro-
iecte de investiții, cu ce poate fi Timișul dife-
rit în context european și global, astfel încât 
să fie atrăgător pentru oamenii de artă, fiind 
promovat și proiectul Timișoara Capitală 
Europeană a Culturii 2023, dar și pentru 
investitori, întrucât două proiecte foarte 
importante vor fi prezentate, terminalul 
cargo de la Aeroportul Timișoara și o pistă 
de testare pentru automobile autonome.

Practic, la începutul lunii martie și 
România va avea o zi dedicată ei. Va fi și 
președintele Klaus Iohannis acolo și astfel 
că proiectele Timișului pot profita de 
această expunere maximă, pe care țara 
noastră o va avea la expoziția mondială.

„Vom avea un program artistic care 
va arăta tradițiile și cultura locală din mai 
multe zone ale județului Timiș, am lansat 
invitații primăriilor din județ, universităților, 
centrelor de cultură, instituțiilor de artă și 
artiștilor și vom avea o reprezentare pe 

oPoRTUnITĂțIlE dE aFaCERI șI CUlTURa loCalĂ, În PRIM-Plan

măsură. Încercăm să identificăm finanțator. 
Deja am fost la Dubai, la expoziția mondială 
în luna noiembrie, și am discutat de termi-
nalul cargo cu mai mulți potențiali investi-
tori care s-au arătat interesați de investiție. 

Eu zic că sunt interese foarte mari de a dez-
volta această componentă cargo, nu doar 
din Orientul Mijlociu, ci și din Germania, 
Turcia, SUA, pentru că am discutat și cu 
ambasadori și cu oameni de afaceri din 

aceste țări și sper să stârnim cât mai mult 
interes, astfel încât să obținem cea mai 
bună soluție de investiții în acest terminal, 
care este important pentru noi”, a declarat 
președintele CJ, Alin Nica.

Județul are potențialul de a deveni 
un hub regional, european, în domeniul 
comerțului electronic, a subliniat șeful CJ: 
„Timișoara se situează pe locul doi, după 
București ca și marfă transportată pe calea 
aerului. Practic, Aeroportul Timișoara este 
sursă pentru 5.000 de tone anual de trans-
port de marfă către diverse destinații din 
Europa și din lume. Bucureștiul transportă 
20.000 de tone anual, iar toate celelalte 
aeroporturi din țară abia dacă ajung la cât 
transportă Timișoara. Pe calea aerului se 
transportă marfă de obicei de volum redus, 
dar de o valoare adăugată mare. 
Componentele electronice sunt cele vizate 
cel mai mult, pentru că viteza de transport 
e importantă. Ceea ce dorim să facem din 
acest terminal cargo e să devenim un hub 
regional, european de comerț electronic.”

În acest an, conducerea Consiliului 
Județean Timiș își dorește să crească 
semnificativ sumele acordate pentru 

cultură prin programul Tim Cultura, iar 
pentru 2023, când Timișoara devine 
capitală europeană a culturii, banii alo-
cați ar fi și mai mulți.

„Ne-am încălzit cu Parcul 
Crăciunului și cu alte activități pe care 
le-am organizat anul acesta. Vom crește 
anul acesta  sumele alocate pentru cul-
tură, prin programul Tim Cultura, iar în 
2023 le vom mări din nou. 

Vrem să menținem ulterior un 
nivel al finanțării care să facă din cultură 
și din turism un motor de dezvoltare 
economică pentru județul Timiș. Vom 

organiza, astfel, evenimente de anver-
gură, pentru că avem această capaci-
tate, dar și evenimente unice la nivel 

național, cum este expoziția Brâncuși, 
cea mai mare expoziție Brâncuși organi-
zată în România, sau expoziția Victor 
Brauner. 

De asemenea, dorim să aducem, 
așa cum a anunțat ministrul Culturii, o 
secțiune a Festivalului «George Enescu» 
la Timișoara”, spune președintele CJ 
Timiș, Alin Nica.

În acest an, Consiliul Județean a 
pus la dispoziție, prin programul Tim 
Cultura, peste 4,4 milioane de lei din 
bugetul instituției, sumă de care au 
beneficiat  232 de proiecte.

Odată cu preluarea clădirilor de la 
Aerodromul Cioca, Consiliul Județean are 
cale liberă în dezvoltarea acestuia atât pe 
segmentul implicit, cât și pe alte servicii, 
precum cele de heliport, găzduire festivaluri 
sau chiar școală de pilotaj.

„După zeci de ani de ping-pong între 
Primărie și Consiliul Județean, în care nu s-a 
întâmplat nimic acolo și clădirile sunt în 
paragină, în sfârșit am reușit să ajungem la 
un acord cu Primăria Timișoara și să cum-
părăm efectiv clădirile, deși ei puteau să ni 
le cedeze gratuit, fiind domeniu public, și 
legea permite acest lucru. Înțelegem dificul-
tățile financiare prin care trece Primăria, 
mai ales cu Colterm, și acest lucru poate să 
fie un ajutor și în acest sens, de a mai astupa 
anumite găuri făcute în ultimele luni la com-
pania de termoficare”, a spus președintele 
CJ, Alin Nica.

În primul rând, se dorește reabilitarea 
clădirilor, aerodromul având posibilitatea să 
devină un aeroport de rezervă pentru 
Aeroportul Internațional Traian Vuia. „Vom 
construi un heliport pentru situații de 
urgență, în caz că e nevoie de transportat 

bolnavi critici din întreaga zonă a Banatului, 
suntem în curs de certificare a pistei, am 
luat toate avizele, momentan pista va 
rămâne înierbată, însă dorim să o moderni-
zăm și să o facem permanentă din asfalt, 
astfel încât avioanele de mici dimensiuni să 
poată să aterizeze pe această pistă, eventual 
chiar să o prelungim”, a adăugat Alin Nica.

Aerodromul poate fi gazdă bună și 
pentru festivaluri de mari dimensiuni. Acolo 
are deja loc anual Flight Festival, iar planu-
rile în această direcție sunt mari, subliniază 
șeful CJ: „În 2023 vrem să facem ceva impre-
sionant acolo. Avem deja experiență cu 
Parcul Crăciunului, care a avut un succes 
remarcabil, ne-a depășit toate așteptările. 
Asta arată că oamenii au nevoie și de astfel 
de activități, însă organizate profesionist și 
în consonanță cu nevoile și așteptările timi-
șenilor. Vom continua astfel de manifestări 
cum au fost cele de la Muzeul Satului, pe 
care, practic, l-am deschis către cetățeni. 
Mulți nici nu știau că acolo există un muzeu 
atât de frumos și care nu a fost pus în 
valoare la adevăratul potențial.”

Școală de pilotaj, festivaluri mari și heliport
Servicii noi 

vor fi oferite la aerodromul Cioca
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Consiliul Județean ia în calcul acce-
sarea unui credit pentru reabilitarea 
Castelului Huniade, ca soluție pentru rezol-
varea unei probleme ce trenează de mai 
mulți ani. Aceasta nu este însă singura vari-
antă de lucru. În analiză se află și posibili-
tatea accesării de fonduri europene, având 
în vedere suma mare necesară investiției.

„Castelul Huniade e una dintre prio-
ritățile noastre strategice și avem deja mai 
multe variante. Vom reabilita acest castel, 
chiar dacă va fi nevoie să luăm un credit 
pentru el, deși acum sunt câteva variante. 
Costul realizării acestui element de 
infrastructură culturală e de vreo 50 mili-
oane de euro. Avem varianta pe Programul 
România - Ungaria, putem accesa cel mult 
10 milioane de euro”, spune președintele 
Consiliului Județean, Alin Nica.

O soluție ar fi realizarea acestuia prin 
Compania Națională de Investiții, adaugă 
șeful CJ: „L-am și depus spre finanțare și 
execuție acolo, dar avem probleme cu 
Institutul Național al Patrimoniului, care de 

Se caută soluții de finanțare pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

lizarea acestor lucrări. (...) Vrem sa luăm de 
la București documentația asta, nu mai 
acceptăm să facem și proiectul tehnic cu ei. 
Îl facem noi, l-am inclus deja în bugetul 
județului, dar iată că nu ni s-a transmis 
această documentație, ca să nu o luăm din 
nou de la zero cu Castelul Huniade. Ambiția 

Bani de la Guvern 
pentru serviciile de 

asistență socială
Guvernul a aprobat alocarea a 6,5 

milioane de lei pentru CJT și cinci milioane 
de lei pentru Primăria Timișoara.

În total, la nivel național, Guvernul a 
alocat peste 400 de milioane de lei, din 
Fondul de rezervă bugetară, unităților admi-
nistrativ-teritoriale. Printre beneficiari se 
numără și Consiliul Județean Timiș, dar și 
Primăria Timișoara.

Sumele alocate consiliilor județene 
sunt destinate acoperirii costurilor servicii-
lor de asistență socială și de protecție a 
copiilor.

CJ Timiș este dispus să preia proiec-
tul centurii de vest a municipiului, pentru a 
accelera lucrările, în contextul în care lucra-
rea ar avea parte de un constructor puternic, 
serios, care să aibă atât capacitate mare de 
lucru, cât și bună credință în activitatea sa.

„Finanțarea lucrărilor ar urma să fie 
asigurată de Ministerul Transporturilor, însă 
ar fi util ca aceasta să fi controlată de 
Consiliul Județean, pentru a lucra mai rapid 
și bine cu constructorul”, consideră preșe-
dintele CJ, Alin Nica.

Ministerul a avizat varianta de traseu, 
din cele patru propuse inițial. Acesta are o 
lungime de aproximativ 14 kilometri și traver-
sează unitățile administrativ-teritoriale 

Consiliul Județean ar putea prelua centura de vest a Timișoarei

Locuitorii din Jebel, Liebling, Ciacova 
și Voiteg vor beneficia de 41 de km de noi 
conducte pentru apă potabilă și canalizare. 
Contractul de execuție a fost semnat în 
decembrie la Consiliul Județean. Investiția 
aduce servicii publice de calitate, demne de 
un județ european.

Rețelele vor fi executate în termen de 
24 de luni, valoarea investiției ridicându-se 
la aproape 30 de milioane de lei.

Cele patru localități vizate de con-
tract vor beneficia de peste 15.5 km de con-
ducte noi pentru apă potabilă, precum și de 

Condiții de viață mai bune pentru mii de timișeni 

Patru localități vor avea noi km de rețea
de apă și canal

Documentația pentru noul stadion al 
Timișoarei va fi finalizată până în primăvară. 
Ulterior aprobării acesteia la nivel guverna-
mental, se va trece la următoarea fază, de 
licitare a proiectului tehnic și execuție pro-
priu-zisă. Arena va avea 30.000 de locuri și va 
fi construită prin Compania Națională de 
Investiții, pe locul actualului stadion, pe un 
teren de aproximativ de 58.000 mp. Se pro-
pune demolarea actualului stadion și apoi 
construirea unui complex sportiv cu tribune 
acoperite. Demolarea va intra în sarcina 
Consiliului Județean. De asemenea, CJ Timiș 
se angajează să realizeze utilitățile necesare.

„Am depășit faza de proiect, de studiu 
de prefezabilitate, se lucrează la studiul de 
fezabilitate în prezent și sperăm ca în 2-3 luni 
să se finalizeze și acesta și să se treacă la avi-
zarea în comisiile tehnice din Ministerul 
Dezvoltării, respectiv la Compania Națională 
de Investiții. Din păcate, s-au pierdut 2-3 luni 
de zile cu această criză politică și s-a amânat 
foarte mult avizarea studiului de prefezabili-

Studiul de fezabilitate pentru noul stadion 
al Timișoarei, pe ultima sută de metri 

Actuala arenă va fi demolată în acest an

o nouă gospodărie de apă, la Voiteg. În ceea 
ce privește canalizarea, rețelele se vor 
extinde pe o lungime de peste 25.4 km, se 
vor monta 10 stații de pompare a apei uzate 
și peste cinci km de conducte de refulare.

Investiția este coordonată de 
Aquatim printr-un proiect pe fonduri euro-
pene în valoare totală de 180 de milioane 
de euro, în cadrul căruia CJ Timiș este par-
tener cofinanțator. ADI Apă - Canal Timiș, al 
cărui președinte este vicele CJ Alexandru 
Proteasa, va monitoriza investiția.

Timișoara, Săcălaz și Utvin. Sunt prevăzute 
patru noduri rutiere: la intersecția cu DN 69 
(Timișoara - Arad) și centura de ocolire 
Timișoara Nord, la conexiunile cu DN 6 
(Timișoara - Cenad), cu DN 59A (Timișoara - 

noastră este să deschidem în 2023, în a 
doua jumătate a anului, măcar o parte din 
castel către public, fiindcă e un simbol al 
Timișoarei.”

Castelul Huniade este o clădire 
monument istoric, cea mai veche din 
Timișoara, fiind martora celor mai impor-
tante evenimente din viața cetății, de-a lun-
gul a sute de veacuri. Având în vedere fră-
mântările politice din Ungaria secolului al 
XIV-lea, regele Carol Robert de Anjou și-a 
mutat reședința la Timișoara, construind 
aici un castel puternic fortificat. Construcția, 
ridicată pe o insulă, a fost finalizată în anul 
1315, înconjurând o curte imensă de formă 
patrulateră și fiind legată de restul orașului 
printr-o punte mobilă. Din anul 1947, clădi-
rea Castelului Huniade servește drept sediu 
al Muzeului Banatului, găzduind secțiile de 
istorie și de științele naturii. 

În prezent, Castelul Huniade aflân-
du-se în reparații, Muzeul Național al 
Banatului este găzduit de Bastionul 
Theresia.

un an de zile nu ne dă documentația teh-
nică de avizare a lucrărilor de intervenție, 
să putem merge mai departe cu acest pro-
iect. Era inclus încă din 2019 în Programul 
Național de Reabilitare a Monumentelor 
Istorice, dar se pare că Bucureștiul, deși 
insistăm lunar, e total dezinteresat de rea-

Jimbolia) și cu Timișoara printr-un drum de 
legătură. În această perioadă au loc şi alte 
activități necesare pentru finalizarea Studiului 
de Fezabilitate, contractul având ca termen 
de predare luna ianuarie a acestui an.

tate. Dacă lucrurile merg cum trebuie și se 
realizează Studiul de Fezabilitate, urmează 
hotărârea de guvern de alocare a fondurilor 
necesare trecerii la etapa de proiectare și exe-
cuție efectivă a stadionului și sper ca cei de la 
CNI să facă licitația pentru proiectare și exe-
cuție”, a declarat președintele CJ, Alin Nica. 

Noua arenă va fi construită prin 

Compania Națională de Investiții, beneficiar 
fiind Consiliul Județean. Actualul stadion, Dan 
Păltinișanu, construit în perioada anilor 1960, 
se află într-o stare precară și nu mai prezintă 
siguranță în exploatare.


