
Proiectul „Repararea infrastructu-
rii de navigație pe Canalul Bega”, derulat 
pe fronduri europene, a ajuns la final. Cu 
această ocazie a fost inaugurat și Nodul 
hidrotehnic Sânmihaiu Român.

În cadrul proiectului au fost efec-
tuate lucrări de reabilitare a ecluzei și 
stăvilarului de la Sânmihaiul Român și, 
pe partea sârbă, repararea nodurilor 
hidrotehnice de la Srpski Itebej și Klek. 
Totodată, partenerul sârb a finalizat exe-
cuția pistei de biciclete până la graniță, 
astfel că, în viitor, după deschiderea 
punctului de trecere a frontierei de pe 
canalul Bega, traseul cicloturistic va avea 
peste 70 de km.

Circulația se va putea face cu 
ambarcațiuni de agrement pe cei 114 km 
ai Canalului Bega de pe teritoriul româ-
nesc și cel sârbesc (și mai departe pe 
sistemul navigabil dunărean). Pentru ca 
transportul să se desfășoare în cele mai 
bune condiții, în perioada următoare vor 
începe lucrările pentru deschiderea unui 
punct de trecere a frontierei naval și pie-
tonal pe canal. În acest moment, este 
finalizată documentația tehnică și a fost 
obținută autorizația de construire. Acesta 

va fi amplasat pe o parcelă cu suprafața 
de 1.000 mp din domeniul public al jude-
țului Timiș, pe teritoriul comunei Uivar, 
în afara digului de apărare al canalului 
Bega, în vecinătatea frontierei cu 
Republica Serbia. Proiectul prevede o 
clădire P+2E și terasă de observație, o 
zonă de control acoperită și un cheu de 
acostare pentru ambarcațiunile de agre-
ment. Punctul va permite controlul atât 
al persoanelor care folosesc pista de bici-
clete, cât și al pasagerilor ambarcațiuni-
lor care navighează pe canal.

„Consiliul Județean a alocat deja 
banii în bugetul de anul acesta pentru 
execuția a ceea ce ține de partea româ-
nească a punctului de trecere a frontie-
rei. Partea sârbă trebuie să facă în 
oglindă același lucru. Construcția pe care 
noi o vom finanța din bugetul CJT se 
ridică la aproape 600.000 euro, o contri-
buție importantă. Sperăm să fie gata 
această construcție până la finele anului 
viitor. Sperăm ca și cei de pe partea sârbă 
să se miște la fel de rapid și să avem ope-
rațională întreaga investiție până la fina-
lul anului 2023. Cu atât mai mult cu cât 
ne dorim ca pe parcursul anului în care 
Timișoara va deține titlul de Capitală 
Europeană a Culturii să dăm turiștilor și 
această facilitate de transport pe malul 
Begăi. Și să unim, practic, Timișoara și 
Novi Sad, cele două Capitale Culturale 
ale Europei din cele două state, și pe 
calea apei”, a transmis președintele CJ, 
Alin Nica.

Operaționalizarea ecluzei de la 
Sânmihaiul Român va permite circulația 

pe canal a ambarcațiunilor de agrement 
de la Timișoara până în Serbia și mai 
departe pe Tisa și Dunăre, fie spre Marea 
Neagră, fie spre sistemul Main-Rin-Marea 
Nordului.

Totodată, în cadrul proiectului au 
fost achiziționate de către cele două 
administrații bazinale echipamente spe-
cifice ce vor fi utilizate pe viitor pentru 
întreținerea căii navigabile. De aseme-
nea, au fost organizate activități de pro-
movare a rezultatelor proiectului și creș-
terii a vizibilității canalului Bega.

„Mă bucur că am putut personal 
pune umărul la realizarea acestui obiec-
tiv și țin să subliniez că eforturile CJT nu 
se vor opri aici. Conducerea instituției a 
asumat dezvoltarea economico-socială 
către granița cu Serbia, scopul nostru 
fiind apropierea comunităților din 
Banatul istoric și stimularea prosperității 
în euroregiune”, a spus Marian Constantin 
Vasile, administrator public al județului.

Proiectul, cu o valoare de peste 13 
milioane de euro, a fost cofinanțat de 
Uniunea Europeană prin Programul 
INTERREG IPA CBC de Cooperare 
Transfrontalieră România-Serbia.

După mai bine de 50 de ani, se poate relua 
navigația între România și Serbia

Promovarea județului printr-un 
brand economic puternic este importantă 
pentru Consiliul Județean Timiș. Un ase-
menea brand contribuie la întărirea iden-
tității și creșterea notorietății județului. 
Efectele benefice se vor vedea în competi-
tivitate, vânzări și turism, dezvoltarea 
investițiilor autohtone și străine, relansa-
rea investițiilor de capital, acoperirea defi-
citului forței de muncă și îmbunătățirea 
condițiilor de viață.

Dezvoltarea unui brand economic 
local/județean/regional este o provocare 
în sine. Acesta poate fi descris ca un mix 
între elementele brand-urilor de produs și 
cele locale/regionale, fiind definit ca o arie 
geografică delimitată, pentru care se iden-
tifică și se consolidează un set de caracte-
ristici, cunoștințe și practici diferenția-
toare.

În acest context, Consiliul Județean 
a invitat timișenii să completeze un ches-
tionar care va ajuta la configurarea brand-
ului. Rezultatele acestuia vor descrie per-
cepția comunității privind caracteristicile 
definitorii ale economiei județului Timiș.

În plus, Consiliul Județean Timiș 
elaborează o strategie pentru economia 
circulară a județului Timiș și un plan de 
acțiune pentru integrarea modelelor spe-
cifice. Conform definiției UE, economia 
circulară este un model de producție și 
consum care implică partajarea, reutiliza-
rea, repararea, renovarea și reciclarea 
materialelor și produselor existente cât 
mai mult posibil. În acest fel, ciclul de viață 
al produselor este extins. În practică, eco-
nomia circulară implică reducerea la mini-
mum a deșeurilor, dar și a consumului de 
materii prime și energie. 

Pentru promovarea cu succes a eco-
nomiei circulare în județul nostru, este 
importantă implicarea și contribuția  între-
gii comunități. Instituția a consultat și în 
acest caz operatorii economici, instituțiile, 
organizațiile și persoanele interesate prin-
tr-un chestionar specific.

„Sunt demersuri normale pentru o 
comunitate sustenabilă. Asemenea iniția-
tive, dacă îți dorești să conducă la rezultate 
relevante, nu pot fi făcute fără implicarea 
tuturor actorilor din societate. Feedback-ul 
beneficiarilor direcți și indirecți este vital 
în orice strategie, cu atât mai mult când 
vorbim de economie, un sector cu impact 
major în viața fiecăruia”, spune Marian 
Vasile, administrator public al județului.

ISU Timiș va fi dotat cu o autospeci-
ală, o cisternă, o motopompă, o bucătărie 
mobilă, un buldo-excavator pentru riscul 
de cutremur și 14 coturi, iar Jandarmeria 
va primi două microbuze și două bărci 
pneumatice. Dotările sunt posibile prin 
intermediul unui proiect cu finanțare euro-
peană de monitorizare a riscurilor produ-
cerii situațiilor de urgență în aria de coope-
rare România-Serbia. Acesta a fost semnat 
la sediul Consiliului Județean Timiș și are o 
valoare de peste 1,2 milioane de euro.

În cadrul proiectului se va realiza și 
un program comun de pregătire profesională 
pentru unitățile de intervenție și de protec-
ție civilă. În plus, vor avea loc programe 
comune de exerciții și aplicații tactice.

„Pe lângă echipări, sunt impor-

tante și celelalte activități, faptul că se 
fac aplicații tactice comune e un lucru 
grozav. Putem să fim extraordinari de 
bine pregătiți la noi acasă, foarte bine 
dotați, dar să nu știm să acționăm împre-
ună pentru că nu avem protocoale, pen-
tru că nu avem proceduri”, a declarat 
Sergiu Bălașa, directorul ADIVEST.

Președintele CJ Timiș, Alin Nica,  
spune că ISU Timiș și Inspectoratul de 
Jandarmi nu au mai colaborat în concret, 
până acum, în cadrul unui proiect cu finan-
țare europeană: „De data aceasta avem și 
Jandarmeria alături de noi, care va bene-
ficia de bani pentru a reuși să se doteze și 
ei cu anumite echipamente neapărat nece-
sare în activitatea lor curentă”. Trebuie 
spus că ISU Timiș beneficiază în mod con-
stant de finanțare pentru dotări specifice.

Contractul de finanțare europeană 
„Monitorizarea în comun a riscurilor pro-
ducerii situațiilor de urgență în aria de 
cooperare transfrontalieră România - 
Serbia” va fi implementat în următoarele 
20 de luni.

Dotări pentru pompieri și jandarmi, în cadrul unui proiect 
european de peste 1 milion de euro

Consiliul Județean 
s-a consultat cu 
timișenii privind 

brand-ul economic și 
economia circulară
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v Timișenii pot depune 
până la finalul lunii mai 
proiecte de îmbunătățire 
a comunității locale, în 
cadrul celei de-a doua 
ediții a programului de 

bugetare participativă derulat de Consiliul Județean 
Timiș.

De trei ori mai mulți bani pentru bugetarea 
participativă în acest an

Atmosferă fantastică întreținută de decor
și personaje nemaiîntâlnite

vParcul primăverii a atras 
mii de timișeni în cadrul 
primei ediții. Aceștia au 
avut acces liber și gratuit 
l a  toa te  a c t i v i tă ț i l e 
culturale, de divertisment 

și de încurajare a petrecerii timpului liber în 
familie.

vTimișoara va găzdui o 
amplă expoziție Constantin 
Brâncuși, unul dintre cele 
mai importante eveni-
mente culturale din Europa 
Centrală și de Est în 2023 și 
punct culminant al pro-

gramului cultural Timișoara 2023 - Capitală 
Europeană a Culturii.

Expoziție - eveniment. „Brâncuși: surse 
românești și perspective universale”
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Timișenii pot depune până la 
finalul lunii mai proiecte de îmbunătă-
țire a comunității locale, în cadrul celei 

de-a doua ediții a programului de 
bugetare participativă derulat de 
Consiliul Județean Timiș. Încurajat de 
interesul public, cât și de beneficiile 
acestuia, forul județean a alocat pentru 
2022 un buget triplu, de 3 milioane de 
lei.

„Am dezvoltat o platformă 
dist inctă,  pe s ite -ul  inst ituț iei , 
bugetarparticipativa.cjtimis.ro, unde 
cei interesați vor găsi toate informațiile 
și documentele necesare și vor putea 
vota proiectele depuse. Am simplificat 
pe cât posibil procesul, proiectele pot 
fi depuse online, dar am păstrat și posi-
bilitatea de depunere fizică a acestora, 
nu toată lumea având abilități tehnice”, 
spune președintele CJ Timiș, Alin Nica.

Bugetul participativ încurajează 
cetățenii să se implice în luarea decizi-
ilor privind dezvoltarea comunității 
locale. Pe scurt, Consiliul Județean 
alocă banii, timișenii vin cu propuneri 
de proiecte, iar după validarea lor de 

către o comisie, tot cetățenii vor 
decide, prin vot public, proiectele cu 
impact pozitiv pentru comunitate ce 
vor fi implementate de către instituție.

Proiectele trebuie să se înca-
dreze în domenii precum educație, 
sănătate, servicii sociale, mediu / pro-
tecția animalelor / ecologizare, urba-
nism și arhitectură, turism, infrastruc-
tură de stimulare a economiei și aface-
rilor, infrastructură IT și de telecomu-
nicații. Fiecare persoană fizică sau 
juridică poate formula o singură pro-
punere pentru fiecare dintre domeniile 
de mai sus. Proiectele câștigătoare vor 
fi selectate în ordinea numărului de 
voturi, indiferent de domeniul din care 
fac parte, până la epuizarea sumei pre-
văzute. Limita maximă a bugetului pen-
tru un proiect propus este de 1.500.000 
lei, incl. TVA.

Consiliul Județean Timiș va 
supune fiecare proiect primit unei ana-
lize primare în cadrul unei comisii con-
stituite în acest scop, care va stabili 
proiectele care pot fi publicate pe site 
și pot intra în procesul de votare. 
Acestea nu vor fi publicate dacă nu 
sunt suficient de clar definite sau dacă 
obiectivul sau limbajul folosit instigă la 
discriminare, violență, ură etc.

Proiectele pot fi depuse până 
în 31.05.2022, prin e-mail, la adresa 
bugetareparticipativa@cjtimis.ro, sau 
în format fizic, la registratura instituției.

De trei ori mai mulți bani pentru 
bugetarea participativă în acest an

Repararea asfaltului, refacerea 
marcajelor și înlocuirea corpurilor de 
iluminat, cu led-uri, sunt lucrări majore 
efectuate, în luna aprilie, în parcarea 
din Centrul TImișoarei administrată de 
Consiliul Județean. Acestea au fost rea-
lizate prin Direcția de prestări servicii 
a CJ Timiș.

Lucrările nu se vor opri însă aici, 
subliniază vicepreședintele CJ, 
Alexandru Proteasa: „Este o măsură de 
normalitate, de respect față de cetă-
țeni. Reducem factura la energie elec-
trică și dăm un aspect plăcut obiectivu-
lui din centrul Timișoarei. În același 
context, vom demola gardul de beton 

dinspre strada Sfântul Ioan, iar în locul 
acestuia amenajăm un spațiu verde. 
Deschidem astfel acea zonă sufocată de 
betoane inestetice și complet inutile.”

Schimbări importante în parcarea din 
punctul zero al Timișoarei administrată 

de Consiliul Județean

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

Către toate instituțiile de învăță-
mânt de la nivelul județului Timiș, au 
fost livrate produse lactate (lapte UHT), 
produse panificație (biscuiți uscați) și 
mere, fiind achitate facturile emise 

pentru luna februarie, după cum 
urmează: Lapte UHT - valoare facturi: 
475.978,57 lei; Biscuiți uscați - valoare 
facturi: 515.039,82 lei; Mere - valoare 
factură: 218.936,75 lei. 

Tot în luna martie a fost întoc-
mită și depusă la Agenția de Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură cererea 
de plată cu privire la acordarea spriji-
nului financiar pentru Programul pen-
tru școli al României - distribuție gra-
tuită a produselor lactate și a fructelor 
aferente semestrului I al anului școlar 
2021 - 2022, în vederea acordării ajuto-
rului financiar FEGA.

Putem avea performanță spor-
tivă în județul Timiș! Consiliul Județean 
Timiș are deplină încredere în potenți-
alul existent și susține dezvoltarea acti-
vității sportive, sprijinind disciplinele 
de tradiție la nivel local, cu rezultate 

meritorii la concursurile naționale și 
internaționale. De aceea, se pun la 
bătaie sume consistente care să poată 
fi folosite pentru creșterea competiti-
vității și obținerea unor rezultate care 
să reprezinte motive de mândrie la 
nivel județean și chiar național. 

Astfel, pentru a încuraja practi-
carea și dezvoltarea sportului de per-
formanță, structurile sportive de drept 
privat și asociațiile din ramura de sport 
județeană vor beneficia în acest an de 
o finanțare nerambursabilă în valoare 
de 1.500.000 de lei. Banii sunt alocați 
în cadrul „Agendei Sportive”, program 
derulat anual de CJ Timiș. Cei intere-
sați pot depune proiecte la Registratura 
Consiliului Județean Timiș până în 31 
mai, între orele 9:00 – 16:00. 

Suma de 1,5 milioane lei este 
doar o parte din bugetul alocat sportu-
lui, pentru că valoarea totală a 
„Agendei Sportive” în 2022 este de 
3.700.000 lei. Restul banilor, adică   
2.200.000 lei, este destinat structurilor 

sportive de drept public. Apelul în 
acest caz urmează să fie lansat la o 
dată ulterioară.

Cei interesați trebuie să știe că 
pentru a primi finanțare, proiectele tre-
buie să respecte mai multe criterii. De 
exemplu, acestea trebuie să fie per-
soane juridice fără scop patrimonial 
care desfășoară activități neeconomice 
sau care desfășoară activități econo-
mice care nu depășesc 20% din totalul 
activității desfășurate anual, respectiv: 
cluburi sportive de drept privat înfiin-
țate și cu sediul pe raza unității admi-
nistrativ – teritoriale, constituite ca 
persoane juridice fără scop patrimo-
nial, deținătoare ale certificatului de 
identitate sportivă; asociații județene 
pe ramuri de sport cu sediul în județul 
Timiș, afiliate la federațiile sportive 
corespondente; federațiile sportive 
naționale pentru programele sportive 
ce se desfășoară pe raza județului 
Timiș; Comitetul Olimpic Sportiv 
Român pentru programele sportive 
derulate pentru înaltă performanță, ce 
se desfășoară pe raza județului Timiș.

„Susținerea și dezvoltarea ramu-
rilor sportive este unul dintre obiecti-
vele instituției noastre, astfel încât să 
contribuim la obținerea unor perfor-
manțe care să crească prestigiul comu-
nităților locale. Punem accent pe încu-
rajarea activității de performanță la 
nivelul copiilor și juniorilor, pe dezvol-
tarea sportului școlar și a celui univer-
sitar, care creează un cadru social și 
organizatoric potrivit atât pentru rea-
lizarea unor succese notabile la com-
petiții de anvergură, cât și pentru men-
ținerea stării de sănătate, cunoscut 
fiind rolul sportului în acest sens”, a 
declarat Alin Nica, președintele 
Consiliului Județean Timiș.

Procedura, documentele nece-
sare, cât și alte informații utile pot fi 
consultate pe pagina de internet dedi-
cată proiectului, www.sport.cjtimis.ro.

Plăți efectuate în cadrul Programului 
pentru școli

Punem bazele performanței sportive

Finanțare nerambursabilă de la 
Consiliul Județean Timiș
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- Sunteți unul dintre primarii 
cu multă experiență în administrație. 
Care au fost provocările apărute 
într-o comună cu mulți locuitori, așa  
cum este Lenauheim, și cu trei loca-
lități mari în componență?

- Este foarte adevărat că fiecare 
dintre cele trei localități componente 
ale comunei, adică Bulgăruș, Grabaț și 
Lenauheim, ar putea fi câte o comună 
de sine stătătoare, așa a și fost odată. 
Am ratat momentul 2004 când au fost 
create sau reînființate comune, iar 
acum e tardiv să ne mai gândim la 
separarea unei localități. Din contră, se 
vorbește tot mai mult de comasarea 
unor comune pentru a reduce numărul 
de primării. Mai mult, există în mediul 
public discuții populiste despre numă-
rul mare de angajați din primării, ceea 
ce este total fals. Or, în aceste condiții, 
nimeni nu-și permite să înființeze 
comune noi. Provocările de care mă 
întrebați se referă la capacitatea de a 
mulțumi oamenii. Eu niciodată nu am 
făcut diferențieri între cele trei locali-
tăți, iar în aceste condiții, orice investi-
ție, acțiune, manifestare, trebuie reali-
zată de trei ori. De multe ori mă ceartă 
chiar vecinii mei, cum că strada prima-
rului nu este asfaltată sau că este cu 
pavaj de piatră. Ei bine, n-am vrut să 
spună lumea: „uite, bine că la el pe 
stradă a asfaltat și la noi nu”. Cred că 
strada mea va fi ultima ce va fi asfal-
tată, nu mai sunt multe, dar avem 
aproape 50 de kilometri de străzi în 
cele trei sate. 

- Care au fost principalele pro-
iecte care au schimbat viața comuni-
tății?

- Apa, eu așa zic. În 2008, când 
am venit primar, apă era doar la 
Lenauheim, la Bulgăruș aveam 20 la 
sută acoperit, și la Grabaț tot 20 la 
sută, dar aici rețeaua nu era funcțio-
nală. Încet-încet, pas cu pas, am extins 
rețeaua, iar în câțiva ani am reușit pe 
banii noștri, ai comunei, să acoperim 
în totalitate cele trei localități. Acum 
avem serviciu public de gospodărire a 
apei, prin urmare ne descurcăm în 
regie proprie. Al doilea proiect a fost 
cel de asfaltare și acesta nu s-a realizat 
deodată. Mă întorc în 2008, când am 
venit primar, și îmi amintesc foarte clar 
că în Bulgăruș nu era nici o palmă de 
asfalt, cu excepția drumului județean. 
Acum, la Bulgăruș avem cele mai multe 
străzi asfaltate dintre cele trei locali-
tăți. Un alt proiect, care se află acum 
în execuție, și care sunt convins că 
schimbă viața comunității, este înfiin-
țarea sistemului de canalizare în toate 
cele trei localități. Mai sunt 11 km de 
țeavă de întins și de realizat stațiile de 
epurare. Sincer, abia aștept să se ter-
mine canalizarea pentru că produce 
foarte mult noroi și praf tot șantierul 
acesta, mai mult, trebuie să o înche-
iem, pentru că am depus o cerere de 
finanțare pentru extinderea rețelei de 
canalizare și racorduri. Așa vom băga 
țeavă pe ambele părți ale străzilor.

- Știm că se investește mult în 
educație. Ce se întâmplă cu grădinița 
din Lenauheim, unde sunt lucrări de 
anvergură?

- La Lenauheim, doar ce am pre-
dat amplasamentul către constructor 
și așteptăm ca foarte curând să înceapă 

lucrările, dar da, aveți dreptate, vor fi 
lucrări de anvergură la Grădinița 
Lenauheim. Cred că reabilitarea totală 
cuprinde tot ceea ce se va face, de la 
schimbare acoperiș, instalații, consoli-
dări ale structurii de rezistență, recom-
partimentare, practic vor rămâne doar 
pereții și apoi totul va fi pus nou. De 
altfel, oamenii își pot imagina ce se va 
întâmpla aruncând o privire la lucrările 
de la grădinița din Grabaț, pentru că, 
la fel, avem acolo în execuție reabilita-
rea totală. Am pornit la începutul iernii, 
s-a dat jos acoperișul, s-au consolidat 
pereții, iar chiar zilele acestea se toarnă 
betonul pentru planșeu. Cum spu-
neam, sunt trei localități și vreau să 
spun că și la Bulgăruș construim o gră-
diniță nouă, a fost turnată fundația, 
acum se cofrează elevația care și ea va 
fi turnată în câteva zile. 

- Ce alte proiecte aveți în pre-
gătire și de unde așteptați finanțare?

- În acest moment, avem nouă 
proiecte în derulare, în diferite stadii 
de implementare, toate cu contractele 
de finanțare semnate. Unele sunt în 
execuție, cum e canalizarea, cele trei 
grădinițe, dispensarul de la Lenauheim, 
modernizarea iluminatului public, 
altele sunt în fază de avizare a proiec-
telor tehnice, cum ar fi reabilitarea 
căminelor de la Grabaț și Bulgăruș. Am 
depus spre finanțare mai multe pro-
iecte: extinderea rețelei de canalizare 
și modernizarea a 8 km de străzi sunt 
depuse pe PNI Anghel Saligny. Tot aici 
am depus spre finanțare, în cadrul unui 
parteneriat, proiectul privind înființa-
rea rețelelor inteligente de distribuție 

„Avem nouă proiecte în derulare, toate cu contractele de finanțare semnate”
                            Interviu cu Ilie Suciu, primarul comunei Lenauheim

a gazelor naturale în comunele 
Gottlob, Lenauheim și Lovrin din jude-
țul Timiș. Pe PNRR am depus un pro-
iect de reabilitare a imobilului în care 
funcționează primăria, vom mai 
depune și alte proiecte care să fie 
„eco” și „digitale”,  cum ar fi cele de 
realizare a pistelor pentru biciclete sau 
înființarea unor stații de încărcare pen-
tru mașinile electrice.

- Cum este colaborarea cu CJ 
Timiș?

- Mereu am avut o bună colabo-
rare cu administrația județeană. De 
pildă, în cursul anului trecut, cred că 
în februarie, îi arătam domnului preșe-
dinte Alin Nica starea dificilă în care se 
afla drumul Lenauheim - Bulgăruș. 
Până în toamna trecută drumul a și 
fost reabilitat, iar acum se prezintă 
decent. 

Cam așa decurge colaborarea și 
în restul domeniilor.  CJ Timiș ne ajută 
în funcție de posibilități, noi facem la 
fel, până la urmă, eu zic că avem o 
relație de colaborare corectă.

Ziua Națională a Tineretului, ani-
versată în 2 mai, a fost marcată într-un 
mod inedit la Consiliul Județean Timiș. 
Astfel ,  la  iniț iativa Fundației 
Independente pentru Tineret Timiș 
(FITT), cinci tineri au petrecut o zi de 
lucru în cadrul Consiliului Județean, 
timp în care au aflat direct de la con-
ducerea instituției despre structura, 
atribuțiile și activitatea administrației 
județene. A fost vorba de o acțiune care 
a făcut parte din programul „Ales local 
pentru o zi!”, prin intermediul căreia 
tinerii dintr-o comunitate pot lua parte 
la activitățile unei zile obișnuite a unui 
ales local (primar, președinte de consiliu 

județean, viceprimar sau vicepreședinte 
de consiliu județean), în felul acesta 
constatând „la firul ierbii” ce presupune 
o zi de lucru în administrație. 

„Ziua Tineretului”  a fost una în 
care Iulia Stepan, Andreea Stetco, 
Cătălin Zoican, Ionuț Mateș și Ionuț 
Petruțiu-Iliuță au fost alături de preșe-
dintele CJ Timiș, Alin Nica, într-o confe-
rință de presă, s-au întâlnit cu Marian 
Vasile - administratorul județului și cu  
vicepreședintele Cristian Moș, au luat 
parte la mai multe ședințe importante 
și chiar la o întâlnire cu Camera de 
Conturi Timiș.

Un moment special și emoțio-
nant a fost participarea tinerilor la 
depunerea jurământului unui funcțio-
nar public.

Alin Nica, președintele CJ Timiș, 
a explicat motivele pentru care „aleșii 
locali pentru o zi” au avut o activitate 
atât de încărcată: „La Consiliul 
Județean funcționăm ca o echipă ade-
vărată, de aceea mi-am dorit ca tinerii 
să cunoască mai multe persoane din 
conducerea instituției și să vadă cu 
ochii lor că munca în administrație pre-
supune un efort comun și sincronizat. 

Îi felicit pentru implicare și mul-
țumesc tuturor colegilor din aparatul 
de specialitate pentru că le-au fost ală-
turi cu explicații și îndrumare”.

„Albinuțele” ne-au 
înseninat ziua!
„Săptămâna Muncii” poate fi plină 

de surprize care de care mai neașteptate. 
Un exemplu l-am avut chiar la  Consiliul 
Județean Timiș, unde am avut plăcerea și 
bucuria de a primi vizita ,,Albinuțelor” de 
la Grădinița cu Program Prelungit nr. 33 
Timișoara. Micuții au fost mai mult decât 
încântați de turul clădirii, au vizitat cabi-
netul vicepreședintelui Alexandru 
Proteasa, au vizionat un material video 
surpriză în Sala Multifuncțională și ne-au 
delectat cu poezii și multă voie bună. 
Expoziția temporară a renumitului pictor 
Mihai Teodor Olteanu „Înviere în ochii flo-
rilor” a fost un alt punct de atracție pen-
tru cei mici, mai ales că, la vârsta asta, 
pictura reprezintă o mare tentație. Nu au 
lipsit momentele interactive, pline de far-
mec și cu nelipsitele replici amuzante. 

Am putut astfel vedea ce înseamnă 
Săptămâna Muncii prin ochii lor, iar impli-

carea și entuziasmul copiilor ar trebui să 
ne arate încă o dată cât de plăcută poate 
fi munca, atunci când o faci cu pasiune.

Suntem bucuroși că ne-au călcat 
pragul și ne-au înseninat ziua!

„Ales local pentru o zi!”

Cinci tineri s-au deprins cu activitatea din administrația 
județeană
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Reconectarea la timpul de calitate petrecut 
alături de cei dragi, fie în cadrul unui atelier de cre-
ație, al unei activități de mișcare în aer liber, la un 
concert, o expoziție de artă sau la cumpărături de 
obiecte artizanale. Aceasta a fost miza Parcului 
Primăverii, eveniment de anvergură conceput pentru 
a fi cel mai mare festival multicultural din regiune și 
adus în fața publicului ca și contribuție specială pen-
tru Timișoara, Capitală Europeană a Culturii.

Evenimentul a atras zeci de mii de timișeni în 
cadrul primei ediții. Aceștia au avut acces liber și gratuit 
la toate activitățile culturale, de divertisment și de încu-
rajare a petrecerii timpului liber în familie. Cele 11 zile 
de festival au avut loc la Muzeul Satului Bănățean, în 
luna aprilie, pe o suprafață de peste 10 hectare și a adus 
în fața publicului cele mai frumoase rezultate ale mun-
cii celor șase instituții de cultură finanțate de Consiliul 
Județean Timiș. Timișorenii, timișenii, dar și turiștii s-au 
bucurat de spectacole de teatru, folclor, sesiuni de lec-
tură, concerte, expoziții și ateliere creative.

Loredana Groza, Subcarpați și Damian 
Drăghici au încântat timișenii

Marea deschidere a Parcului Primăverii a fost 
făcută de cunoscuta trupă Subcarpați, în vinerea 
dinaintea Floriilor, iar în ziua imediat următoare, pe 
scenă a urcat Loredana Groza, una dintre cele mai 
apreciate artiste din România, alături de Banda 
Agurida. În a doua zi de Paște, publicul s-a bucurat 
de Damian & Brothers, care au adus în fața partici-
panților un recital de excepție, un mix de diverse și 
numeroase stiluri muzicale.

„Prin felul în care este conceput și organizat, 
Parcul Primăverii este un reper de bune practici 
pentru ce trebuie să însemne Program Cultural al 
viitoarei Capitale Europene a Culturii. Avem dato-
ria, cei implicați în Timișoara - Capitală Culturală, 
să deschidem actul de cultură, să îl facem atractiv 
și să-i dăm o dimensiune europeană” - Alin Nica, 
președintele Consiliului Județean Timiș.

Conceptul depășește limitele unei simple însu-
mări a mai multor acte de cultură. Organizatorii au 
construit o lume de basm în cadrul căreia fiecare 
persoană care a trecut pragul Muzeului Satului 
Bănățean a avut ocazia de a-și crea și trăi propria 
poveste magică. 

„Piațeta artizanilor”, una dintre bucuriile 
Parcului Primăverii

 
Timișenii și-au putut umple ghiozdanul cu pro-

duse unicat realizate cu drag de comunitatea creativă 
din zona de vest a țării, în „Piațeta artizanilor”, din 
Parcul Primăverii, unde zeci de expozanți și-au dat 
întâlnire.

Vizitatorii au fost 
întâmpinați de designeri 
și artizani, meșteșugari și 
producători din zona de 
vest a țării și nu numai. Au 
fost aduse în fața partici-
panților patru mari cate-
gorii de produse, design 
- unde au regăsit haine și 
bijuterii, handmade - cu 
obiecte de decor și acce-
sorii lucrate manual, 
natural - cu produse de 
îngrijire sănătoase, miere și alte preparate din plante 
folosind doar ingrediente naturale și gourmet - unde 
vizitatorii s-au putut  bucura de paste preparate în 
casă, dulciuri raw vegane, sucuri naturale și multe 
altele. Pe lângă activitatea propriu-zisă, în „Piațeta 
artizanilor” au avut loc și prezentări, workshop-uri, 
demonstrații și alte elemente atractive.

Traseu de aventură pentru copii și vânătoare 
de comori pentru întreaga familie

Copiii au avut parte de o bucurie aparte. În 
cadrul Parcului Primăverii s-a amenajat un traseu de 
aventură care a îmbinat elemente de poveste cu 
probe sportive, ocazie cu care micuții și-au testat 
deopotrivă abilitățile fizice și pe cele strategice.

De asemenea, familiile, indiferent de generație 
sau de gradul de rudenie, au putut participa la o 
vânătoare de comori pentru obținerea celei mai cău-

tate formule, cea a Tinereții fără Bătrânețe. În încer-
carea de a găsi elixirul tinereții, echipele participante 
au luat contact cu personaje, probe și ghicitori ine-
dite, au rezolvat jocuri logice și au deschis cutii și 
plicuri misterioase.

Educație prin artă, inițiere în scenografie 
și ateliere de pedagogie teatrală

Cel mai mare festival multicultural din regiu-
nea a apropiat Timișoara de statutul de Capitală 
Europeană a Culturii printr-o serie de acțiuni educa-
tive și culturale de excepție pregătite în colaborare 
cu Universitatea Națională de Artă Teatrală și 
Cinematografică „I.L. Caragiale” din București.

Iubitorii de marionete au luat parte la atelierul 
„Hai la joacă, Pogany!”, un program de educație prin 
artă și terapie prin îmbrățișare în cadrul căruia reali-
zatorul Ilinca Istrate a dat viață unei marionete de 
lemn construite ca omagiu pentru opera lui 
Constantin Brâncuși. În plus, Marian Sas, artist pro-
fesionist, colaborator al Circului Metropolitan 
București, actor și pedagog de teatru, a oferit 
momente spectaculoase în cadrul unui atelier de 
acrobație, „Eșarfa zburătoare”, program de educație 
prin elemente de teatru și circ.

Tinerii interesați au fost inițiați în arta sceno-
grafică sub îndrumarea reprezentanților Universității 
Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. 
Caragiale”. Pedagogia teatrală a fost la loc de cinste 
în Parcul Primăverii, prin intermediul unui program 
de  educație verbală și nonverbală, prin jocuri și ele-
mente ale artei dramatice. Parcul Primăverii a avut 
onoarea de a fi gazda prof. univ. dr. Liviu Lucaci, rec-
torul Universității Naționale de Artă Teatrală și 
Cinematografică I. L. Caragiale din București,  care a 
moderat o masă rotundă despre perspectivele învă-
țământului vocațional în România. La Muzeul Satului 
Bănățean a fost reprezentată și Universitatea de Arte 
George Enescu din Iași, un important contributor la 
viața artistică și culturală românească.

Fiecare seară a îmbinat sacrul cu profanul, ast-
fel că bogatei oferte de experiențe artistice din Parcul 
Primăverii i s-a adaugat un concert de muzică con-
temporană - ARCHAEUS, un concert de muzică fol-
clorică cultă - Andreea Chira și Corala CONTRAST, un 
concert al trupei PĂMÂNT, un spectacol UNATC - 
„Lecții despre iubire și creier” - clasa prof. univ. 
Mircea Gheorghiu, un concert de muzică bizantină și 
un recital Grigore Leșe.

„Parcul Primăverii a 
însemnat multă energie 
creativă, cu momente 
artistice și de divertisment 
foarte bine gândite și 
cuprinse într-o producție 
culturală de excepție. 
Acesta a reușit să ridice 
standardele organizării de 
eveniment în Timișoara și 
vreau să subliniez, în mod 
deosebit, contribuția celor 
șase instituții de cultură 
ale Consiliului Județean la realizarea acestui festival 
multicultural de anvergură”, a spus Alin Nica, preșe-
dintele Consiliului Județean Timiș.

Evenimentul a venit și cu o surpriză deosebit 
de plăcută pentru credincioși, slujba Învierii fiind ofi-
ciată și la biserica de lemn din cadrul Muzeului. Mii 
de timișoreni au venit să ia Lumina cea Sfântă din 
Parcul Primăverii. A fost o noapte a bucuriei și a daru-
lui!

   Atmosferă fantastică întreținută de decor și personaje nemaiîntâlnite

Prima ediție a Parcului Primăverii a atras zeci de mii de timișeni
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3 milioane de lei, din fonduri 
europene, vor fi investite într-o plat-
formă ce va avea rolul de a digitaliza 
fluxurile de lucru cu beneficiarii și cola-
boratorii externi. Proiectul a trecut de 
etapele de evaluare, pasul următor 
fiind semnarea contractului de finan-
țare. Trebuie spus că acesta este com-
plementar proiectului ce prevede digi-
talizarea proceselor interne ale institu-
ției, aflat deja în lucru și finanțat din 
surse bugetare proprii.

Prin soluția informatică de inter-
acțiune digitală cu beneficiarii și par-
tenerii Consiliului Județean, va fi redus 
timpul de lucru necesar și se va crea un 
mediu prietenos de relaționare. O altă 
componentă importantă prevede retro-
digitizarea arhivelor instituției. Mai 
exact, vor fi scanate și arhivate electro-
nic aproximativ 900.000 de pagini, 180 
metri linari de arhivă.

Funcționalitatea platformei va 
permite logarea mai multor tipuri de 
utilizatori, cum ar fi cetățeni, primării, 
instituții subordonate, deconcentrate, 
universități. Fiecare tip de user va avea 
contul optimizat după nevoile de cola-
borare cu instituția județeană, ele nefi-
ind aceleași pentru toți. După logare, 
fiecare user va avea la dispoziție docu-
mentele dedicate.

De asemenea, utilizatorul va 
putea să programeze întâlniri video 
sau să primească răspunsuri automate 
la întrebările uzuale prin intermediul 
unui chatbot. lnteroperabilitatea cu 
sistemul financiar intern al instituției 

va permite, prin operatori dedicați, 
plata online a taxelor, impozitelor, cât 
și alocarea diferitelor sume cuvenite 
către utilizatori, cu monitorizarea aces-
tora în timp real. Proiectul depus este 
efortul unei echipe multidisciplinare 
care a lucrat sub coordonarea adminis-
tratorului public al județului, Marian 
Constantin Vasile. „Modulul colabora-
tiv interinstituțional va permite lucrul 
la proiecte comune cu alte instituții, 
evitând astfel transferul informațiilor 
pe hârtie între acestea. Toate docu-
mentele intrate și ieșite prin platforma 
vor fi indexate cu metadate, pentru a 
putea fi identificate cât mai facil și a 
putea fi reutilizate. De asemenea, va fi 
creată și o componentă prin care se vor 
depune și monitoriza proiectele pe 
bugetul participativ. Este un sistem 
complex, care răspunde multor nevoi 
identificate prin muncă de echipă”, 
subliniază acesta.

Proiectul are capacitatea de a fi 
multiplicat la nivelul altor UAT-uri, asi-
gurând în prima fază posibilitatea aces-
tora de a folosi platforma ca utilizatori, 
apoi posibilitatea de interconectare cu 
aceasta.

La Consiliul Județean se va putea
plăti online 

Se digitalizează și arhiva

Oamenii de business francezi 
s-au reunit la Consiliul Județean Timiș 
în cadrul unui „Maraton de business”. 
Evenimentul a fost organizat de către 
Camera de Comerț, Industrie și 
Agricultură Franceză în România - 
CCIFER, Clubul Francofon de Afaceri 
Timișoara, cu sprijinul Agenției 
Consulare a Franței la Timișoara. 
Evenimentul a vizat subiecte precum 
atractivitatea județului Timiș din per-
spectiva proiectelor și oportunităților 
de investiții în automotive, transport 
aerian, sănătate, cyber security și alte 
sectoare importante.

Reuniunea s-a desfășurat cu pre-
zența lui François Coste, președinte 
CCIFER, Dorin Miron, președinte CFAT, 
alături de reprezentanți importanți ai 
mediului de afaceri francez, precum 
Nokia, Orange România, CTP, NHOOD 
România, Regina Maria, Edenred, 
Corporate Office Solutions, Autonom 
Services și mulți alții.

Maratonul de Business este un 
eveniment important pentru comuni-
tatea de afaceri timișeană, în vederea 
asigurării dialogului între reprezentan-
ții acesteia și cei ai autorităților publice 
județene.

Consiliul Județean Timiș va 
rămâne în continuare un partener de 
încredere al mediului de afaceri, urmă-
rind consolidarea potențialului econo-
mic al Timișului și internaționalizarea 
afacerilor locale.

„Maraton de Business”, la Consiliul 
Județean

Au fost abordate oportunități de investiții în 
automotive, transport aerian, sănătate, cyber security

Consiliul Județean Timiș a des-
chis  apelul pentru proiecte culturale. 
Suma alocată este mai mare față de 
anii trecuți, asta și pentru că dezvolta-
rea unei vieți culturale diversificate și 
competitive la nivel european repre-

zintă una dintre direcțiile strategice ale 
administrației județene. Astfel, bugetul  
prevăzut pentru finanțarea nerambur-
sabilă a proiectelor cultural-artistice și 
de tineret în 2022 este de 5,6 milioane 
lei, un suport consistent pentru  iniția-
tive care să contribuie la creșterea 
nivelului cultural.

„Bugetul alocat este în creștere 
față de anii trecuți. Ne dorim eveni-
mente de anvergură, acțiuni care să 
susțină potențialul cultural al județului 
Timiș și așteptăm cât mai multe iniția-
tive de acest fel, mai ales că ne pregă-
tim pentru Timișoara Capitală 
Europeană a Culturii, un program care 
ne onorează, dar reprezintă și o res-
ponsabilitate în plus”, a spus Alin Nica, 
președintele Consiliului Județean 
Timiș.

Dintre ariile tematice acceptate 
amintim artele spectacolului, patrimo-

niul cultural, artele vizuale, educația 
prin cultură și cultură prin educație, 
proiecte editoriale și literare, mobili-
tate, formare profesională, educație, 
educație în sănătate, mediu, incluziune 
socială, valorizarea spațiului DKMT și 

capitala europeană a culturii (doar pro-
iectele derulate în cadrul sau sub 
umbrela Programului Național 
Timișoara 2023 - Capitală Europeană a 
Culturii. 

După verificarea condițiilor de 
participare, care se încheie în 25 mai, 
va avea loc selecția și evaluarea proiec-
telor, în 26 mai, de către o  comisie de 
selecție din care  vor face parte repre-
zentanți ai Consiliului Județean Timiș 
și specialiști cu o experiență de mini-
mum trei ani de practică în domeniul 
culturii, din județul Timiș. Comisia va 
prezenta plenului CJ Timiș procesul - 
verbal al selecției ofertelor culturale.  
Comunicarea publică a rezultatului 
selecției se va face în 30 mai, iar depu-
nerea și soluționarea contestațiilor, în 
perioada 31 mai - 3  iunie.

Bani mai mulți pentru proiecte culturale

CJ Timiș a alocat un buget de 5,6 
milioane lei

Universitatea de Științe Agricole 
și Medicină Veterinară a Banatului din 
Timişoara va colabora cu Universitatea 
de Agricultură din Yunnan, iar Centrul 
de Terapii Genice și Celulare în 
Tratamentul Cancerului - OncoGen, cu 
Spitalul Oncologic din provincie.

Parteneriatele sunt posibile în 
urma a două memorandumuri de înțe-
legere semnate la Consiliul Județean 

Timiș. Acțiunea a avut loc în contextul 
Înțelegerii de cooperare existente între 
județul nostru și provincia chineză.

Cele două universități semna-
tare vor colabora în domenii de interes 
comun, menite a îmbunătăți experien-
țele de învățare pentru studenți, cât și 
a crea oportunități de dezvoltare per-
sonală și profesională pentru persona-
lul didactic. Astfel, se vor institui pro-
grame de schimb de personal și de 
studenți, proiecte educaționale 
comune, de cercetare și de schimburi 
culturale, cât și programe și proiecte 
de formare pe termen scurt.

În ceea ce privește colaborarea 
în domeniul medical, cele două insti-
tuții vor coopera prin schimburi de per-
sonal, proiecte de cercetare științifică 
și organizarea de conferințe academice 
online și offline în domenii precum dia-
gnosticul molecular, medicina regene-
rativă, tratamentul avansat al canceru-
lui și imunoterapia.

Colaborare între instituții din 
județul Timiș și Provincia Yunnan
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Tel: 0040 0256 406400
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Web: www.cjtimis.ro

1.Hotărârea nr. 104/14.04.2022 pri-
vind aprobarea constituirii Comisiei mixte 
de analiză a oportunității vânzării părților 
sociale deținute de Județul Timiș la soci-
etatea SCHILIFT S.R.L.

2. Hotărârea nr. 105/14.04.2022 pri-
vind aprobarea Regulamentului privind 
desfășurarea procesului de bugetare par-
ticipativă la nivelul Consiliului Județean 
Timiș în anul 2022.

3. Hotărârea nr. 106/14.04.2022 pri-
vind aprobarea completării Anexei nr. 1 la 
Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 
273/22.12.2021 privind aprobarea tarifelor 
de interes județean pentru anul fiscal 
2022.

4. Hotărârea nr. 107/14.04.2022 pri-
vind adoptarea Regulamentului pentru 
acordarea sprijinului financiar unităților 
de cult aparținând cultelor religioase 
recunoscute în România, din bugetul local 
al județului Timiș pe anul 2022.

5. Hotărârea nr. 108/14.04.2022 pri-
vind aprobarea completării Anexei nr. 5 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. 109/21.04.2022 pri-
vind actualizarea datelor tehnice ale bunu-
lui imobil înscris în Cartea funciară nr. 
400333, localitatea Periam, aflat în propri-
etatea publică a Județului Timiș și admi-
nistrarea Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Timiș.

7. Hotărârea nr. 110/21.04.2022 pri-
vind aprobarea dezmembrării unei par-
cele înscrisă în Cartea Funciară nr. 416643 
Lugoj, proprietatea publică a Județului 
Timiș, în trei loturi/topuri distincte.

8. Hotărârea nr. 111/21.04.2022 pri-
vind aprobarea Regulamentului de organi-
zare și funcționare și numirea auditorului 
statutar la societatea RUWATIM SMDP S.R.L.

9. Hotărârea nr. 112/21.04.2022 pri-
vind aprobarea indexării taxelor locale de 
interes județean pentru anul fiscal 2023.

10. Hotărârea nr. 113/21.04.2022 pri-
vind aprobarea Ghidului de eligibilitate 
pentru finanțarea nerambursabilă din fon-
duri publice a proiectelor cultural - artis-
tice și de tineret pe anul 2022, în județul 
Timiș.

11. Hotărârea nr. 114/21.04.2022 pri-
vind aprobarea Ghidului privind finanța-
rea nerambursabilă din fonduri publice a 
proiectelor sportive pe anul 2022.

12. Hotărârea nr. 115/21.04.2022 pri-
vind aprobarea componenței nominale a 
Comisiei pentru Protecția Copilului Timiș.

13. Hotărârea nr. 116/21.04.2022 pri-
vind modificarea Hotărârii nr. 40/2022 a 
Consiliului Județean Timiș privind apro-
barea preluării de către Societatea Profal 
Industry S.R.L. a contractelor de concesi-
une nr. 11483/27.08.2007 și nr. 
13842/07.10.2008, încheiate între Județul  
Timiș și Societatea Project Business 
Aurora S.R.L.

14. Hotărârea nr. 117/21.04.2022 pri-
vind aprobarea dării în folosință gratuită 
a unor bunuri comunei Foeni, județul 
Timiș.

15. Hotărârea nr. 118/21.04.2022 pri-
vind aprobarea atribuirii directe a servici-
ilor de curățenie pentru unele imobile din 
domeniul public și privat al județului 
Timiș, de către Consiliul Județean Timiș 
în calitate de autoritate contractantă către 
Societatea SERVICE CONS PREST S.R.L.

16. Hotărârea nr. 119/21.04.2022 pri-
vind aprobarea arondării comunei Uivar, 

la Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidență a Persoanelor Uivar.

17. Hotărârea nr. 120/21.04.2022 pri-
vind aprobarea execuției bugetelor secți-
unii de funcționare și a secțiunii de dez-
voltare pentru bugetul local al  județului 
Timiș la 31.03.2022.

18. Hotărârea nr. 121/21.04.2022 pri-
vind aprobarea încheierii Protocolului de 
colaborare pentru promovarea investiții-
lor și proiectelor europene în România 
între Județul Timiș, prin Consiliul 
Județean Timiș și Ministerul Investițiilor și 
Proiectelor Europene în vederea sprijinirii 
implementării Proiectului cu titlul 
„Centrul de Informare pentru investiții 
europene” cod SMIS 120018.

19. Hotărârea nr. 122/21.04.2022 pri-
vind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 281/22.12.2021, privind 
aprobarea achiziționării directe a serviciu-
lui de specialitate prestat de către socie-
tatea RUWATIM SMDP S.R.L. privind stra-
tegia și soluțiile de operaționalizare a 
obiectivului  de investiții  „Centru de 
colectare legume - fructe în jud. Timiș - 
Proiect pilot pe amplasamentul din 
comuna Tomnatic, jud. Timiș”.

20. Hotărârea nr. 123/21.04.2022 pri-
vind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 33/09.02.2022 privind 
solicitarea de trecere a 25 m2 dintr-un bun 
imobil, din domeniul public al comunei 
Voiteg, în domeniul public al județului 
Timiș.

21. Hotărârea nr. 124/21.04.2022 pri-
vind constituirea comisiei speciale pentru 
analizarea documentațiilor ce stau la baza 
exercitării/neexercitării dreptului de 
preemțiune al Județului Timiș referitor la 
intențiile proprietarilor de înstrăinare a 
unor clădiri monument istoric.

22. Hotărârea nr. 125/21.04.2022 pri-
vind aprobarea modificării Hotărârii 
Consil iului  Județean Timiș nr. 
138/27.06.2018 privind aprobarea 
Proiectului „Reabilitarea, consolidarea, 
modernizarea și accesibilizarea spațiilor 
educaționale din cadrul Liceului Teoretic 
special „IRIS”, cu realizarea de măsuri de 
sprijinire a eficienței energetice prin ges-
tionarea inteligentă a energiei și utilizarea 
energiei din surse regenerabile”, Cod SMIS 
116274.

23. Hotărârea nr. 126/21.04.2022 pri-
vind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 182/31.08.2021 privind 
aprobarea devizului actualizat la faza de 
Proiect Tehnic revizuit pentru investiția 
„Reabilitarea, consolidarea, modernizarea 
și accesibilizarea spațiilor educaționale 
din cadrul Liceului Teoretic Special „IRIS”, 
Cod SMIS 116274.

24. Hotărârea nr. 127/21.04.2022 pri-
vind aprobarea proiectului „Actualizarea 
Planului de Amenajare a Teritoriului 
Județean Timiș”, a cheltuielilor aferente și 
a Notei de fundamentare în vederea depu-
nerii acestuia spre finanțare în cadrul 
Planului Național de Redresare și 
Reziliență al României.

25. Hotărârea nr. 128/21.04.2022 pri-
vind aprobarea Planului anual de acțiune 
privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul Județului Timiș și 
bugetelor locale – 2022.

26. Hotărârea nr. 129/21.04.2022 pri-
vind aprobarea obiectivului de investiții 
„Înființare sistem inteligent de distribuție 
gaze în comunele Boldur, Nițchidorf, 
Darova, Pădureni, Racovița, Sacoșu 
Turcesc, Tormac, Victor Vlad Delamarina, 
Știuca, Găvojdia și extindere rețea distri-
buție gaze în comuna Belinț, județul 
Timiș”.
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Aniversarea a 150 de ani de 
patrimoniu artistic la Muzeul Național 
de Artă Timișoara a fost marcată și 
printr-un proiect - pilot care a fost 
selectat în cadrul programului euro-
pean „Doors – Digital Incubator for 
Museums”. Scopul acestuia constă în 
adaptarea muzeelor la provocările rea-
lității de astăzi și în crearea de  noi 
modalități de accesare a patrimoniului 
prin angajarea audienței la scară largă. 

Intitulat „MNArT Access”, proiec-
tul reprezintă, de asemenea, unul din-
tre pilonii principali ai planului de 
management dezvoltat la Muzeul 
Național de Artă Timișoara, ce include 
proiecte precum Re-Connect Deco, 
S igma Mult isensor y,  Baroque 
Reloaded, cu rol major în remodelarea 
colecțiilor prin digitalizare, dezvoltarea 
audienței prin strategii participative și 

integrarea patrimoniului în rețeaua 
internațională a valorilor culturale. 

Preocuparea de a construi un 
sistem al artei din Timișoara în concor-
danță cu valorile europene vine de la 
colecționarul și istoricul Zsigmond 
Ormós, fondatorul Muzeului Național 
de Artă, iar departamentele de muzeo-
grafie, conservare și  restaurare ale 
instituției muzeale continuă această 
idee de  accesibilizare a patrimoniului 
cu ajutorul digitalizării, angajarea audi-
enței prin strategii participative și inte-
grarea bunurilor culturale ale Banatului 
în context național și internațional. 

„MNArT Access” este dezvoltat 
prin patronajul Consiliului Județean 
Timiș și face parte dintr-un proiect ce 
beneficiază de finanțare în cadrul pro-
gramului de cercetare și inovare al 
Uniunii Europene.

un sistem al artei timișorene în 
concordanță cu valorile europene

S-a dat startul noului sezon de 
ecoturism în judeţul Timiş! Începând 
cu data de 30 aprilie  au fost reluate 
plimbările gratuite cu catamaranul 
electric pe Lacul Surduc, în zilele de 
sâmbătă şi duminică, în intervalul orar 
10.00-16.00.

Catamaranul , cu o capacitate de 
opt locuri, este complet nepoluant, 
având motor electric şi a fost achiziţi-
onat printr-un proiect european, cu 
scopul de a contribui la promovarea 
serviciilor de turism din Timiş.

Sunteţi invitaţi să redescoperiţi 
frumuseţea întregii Rezervaţii Naturale 
Surduc de pe ambarcaţiunea pusă la 
dispoziţie gratuit.

De asemenea, vă puteţi bucura 
de traseul de cicloturism din jurul lacu-
lui şi de experienţe gastronomice ine-
dite.

Opţiunile de petrecere a timpu-
lui liber în zona Surduc includ vizitarea 
Mănăstirii de la Fârdea, a Bisericii de 
lemn din Zolt sau a Muzeului Traian 
Vuia, cicloturism, pescuit recreativ, 
plajă, drumeţii.

Turiștii pot găsi locuri de cam-
pare pe malul lacului sau cazare la 
pensiuni și căsuțe pe malul lacului. 
Pot face picnic sau pot servi masa în 
locațiile deschise în localitățile Zolt, 
Fâ rd ea ,  G l a d n a  Ro m â n ă  s a u 
Dumbrava.

Teatrul pentru Copii și Tineret 
Merlin Timișoara a realizat un partene-
riat de colaborare cu Teatrul Tineretului 
din Novi Sad (Serbia), urmărindu-se ast-
fel un schimb de experiență între două 
orașe desemnate capitale europene ale 
culturii, cu beneficii de o parte și de alta. 
În cadrul colaborării, teatrul din Novi 
Sad va fi invitat să prezinte spectacole 
pentru comunitatea sârbă în urbea de 
pe Bega, în timp ce actorii de la Merlin 
vor interpreta la Novi Sad  repertorii de 
la Secția sârbă a teatrului timișorean. 

În cadrul colaborării, Teatrul 
Merlin va împărtăși din experiența acu-
mulată în cei șapte ani de participări la 
festivaluri internaționale, în timp ce 
partea sârbă va oferi învățăminte des-
pre primul spectacol de stradă organi-
zat în cadrul programului „Novi Sad – 
Capitală Europeană a Culturii”. Este 
vorba de un festival internațional inedit 
de teatru pentru copii și tineret, cum nu 
s-a mai văzut până acum în Serbia, cu 
14 piese de teatru, provenite din țări 
precum Finlanda, Rusia, Cehia, 

Slovacia, Croația, Muntenegru, Slovenia 
și Serbia. 

Teatrul Tineretului din Novi Sad  
este primul teatru de păpuși din Serbia 
și Voivodina.  În cei peste opt decenii de 
existență, au fost puse în scenă peste 
300 de titluri și au fost jucate peste 
20.000 de piese pentru aproape trei 
milioane de spectatori.

Pentru activitatea sa, instituția a 
primit o serie de recunoașteri și premii 
la festivaluri și competiții naționale și 
internaționale.

Teatrul Merlin, schimb de experiență cu colegi 
din Novi Sad

O colaborare între două orașe desemnate capitale culturale europene Un patrimoniu de valoare al 
Timișului, dat uitării pe nedrept în 
memoria colectivă, este readus în lumină 
de Asociația pentru Promovarea și 
Dezvoltarea Turismului în Timiș (APDT)  
- sprijinită de Consiliul Județean, 
Universitatea de Vest și parteneri din 
Italia. Vicepreședintele CJ, Alexandru 
Proteasa, a semnat, în calitate de preșe-
dinte al APDT, un protocol de parteneriat 
cu Universitatea de Vest din Timișoara și 
Asociația internațională Città della Terra 
Cruda din Italia, menit a pune în lumină 
casele tradiționale din pământ nears din 
județul nostru.

Parteneriatul prevede identificarea 
unor forme de colaborare pe tema materi-
alelor naturale, pentru recuperarea și rea-
bilitarea construcțiilor tradiționale din 
pământ nears, în contextul politicilor din 
domeniul construcțiilor, urbanisticii și a 
mediului înconjurător. Formele de colabo-
rare au ca obiectiv comun nu doar promo-
varea materialelor tradiționale, ci și pro-
movarea și valorificarea know-how-ului, a 
produselor, tehnicilor și culturilor con-
structive locale. Asociația internațională 
Città della Terra Cruda reprezintă rețeaua 
de primării care au în comun cultura con-
structivă cu pământ crud.

Casele tradiționale din pământ nears, în 
centrul atenției la Consiliul Județean

Regiunile europene sunt solidare cu ucraina
Drama pe care cetățenii ucraineni 

o trăiesc și modalitățile prin care regiu-
nile europene pot veni în sprijinul aces-
tora a constituit una dintre temele 
recentei întâlniri  a Comitetului 
Regiunilor.  

Prezent în cadrul sesiunii plenare 
a Comitetului Regiunilor, președintele 
Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a 
avut o intervenție referitoare la situația 
din Ucraina, ocazie cu care a prezentat 
ajutorul oferit de județul Timiș refugia-
ților și Ucrainei și a făcut un apel la uni-
tate europeană în abordarea crizei. 
Acesta a amintit drama pe care cetățenii 
ucraineni o trăiesc, mulți dintre ei fiind 
obligați să își părăsească țara și să se 
îndrepte spre alte state, unele din aces-
tea fiind situate în spațiul Uniunii 
Europene. 

La dezbatere au fost prezenți și 
primari ai unor orașe greu încercate din 
Ucraina, cărora Alin Nica le-a transmis 
solidaritatea și sprijinul românilor, care 
vor continua să îi ajute, oferindu-le adă-
postul atât de necesar.  

„Ucrainenii au primit foc și 
moarte din Est, iar durerea lor nu va 
putea fi acoperită vreodată de propa-
ganda de la Kremlin. Deoarece la dezba-
tere au participat, în direct, alături de 
comisarii europeni, primarii orașelor 
Kiev, Mariupol și Melitopol, am subliniat 
ferm că ne aflăm într-un punct fără 
întoarcere pentru Ucraina pe calea sa 
europeană și acum, această țară cura-
joasă are nevoie de toată solidaritatea 
noastră”, a spus președintele Consiliului 
Județean, Alin Nica.

La fel de important este sprijinul 
pentru Republica Moldova, mai ales 
având în vedere evoluțiile recente din 
regiunea transnistreană. Vecinii de 
peste Prut trebuie susținuți activ pen-
tru a face față crizei refugiaților, dar și 
în ceea ce privește securitatea popula-
ției și menținerea orientării democra-
tice a țării.

Plimbări gratuite cu catamaranul
și vizitarea  obiectivelor  turistice

în zona Lacului Surduc
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Timișoara va găzdui o amplă expoziție Constantin 
Brâncuși, unul dintre cele mai importante evenimente 
culturale din Europa Centrală și de Est în 2023 și punct 
culminant al programului cultural Timișoara 2023 - 
Capitală Europeană a Culturii.

Expoziția va reuni pentru prima dată după 50 de 
ani în România sculpturi emblematice din perioada de 
maturitate a artistului, de la mari muzee ale lumii, pre-
cum Centrul Pompidou sau Tate Gallery, dar și din tine-
rețea acestuia, din colecții muzeale și private din 
România. În dialog cu sculpturile va fi expusă și o selec-
ție inedită de fotografii și fragmente filmate de artist.

La Muzeul Național de Artă Timișoara vor fi pre-
zentate peste 100 de opere brâncușiene, multe dintre 
acestea fiind expuse pentru prima dată în România. 
Demersul este susținut de Consiliul Județean Timiș, 
principala autoritate finanțatoare, și co-organizat de 
Muzeul Național de Artă Timișoara și Fundația Art 
Encounters, în parteneriat cu Institutul Francez din 
România.

Primele detalii au fost anunțate în cadrul unei 
conferințe de presă la care au participat: Alin Nica, pre-
ședintele Consiliului Județean Timiș, Filip A. Petcu, 
directorul Muzeului Național de Artă Timișoara, Ovidiu 
Șandor, președintele Fundației Art Encounters și comi-
sarul expoziției, Tilla Rudel, directoarea delegată la 

Expoziție - eveniment 
„Brâncuși: surse românești și perspective universale”

Timișoara a Institutului Francez din România, precum 
și Ioan Gârboni, reprezentant al Ministrului Culturii.

Invitata specială a conferinței a fost Doina 
Lemny, curatoarea expoziției, doctor în istoria artei, și 
unul dintre cei mai apreciați specialiști în arta lui 
Constantin Brâncuși. Doina Lemny  a semnat conceptul 
curatorial pentru numeroase expoziții dedicate sculp-
torului român, atât la Centrul Pompidou, la Atelierul 
Brâncuși, dar și în alte muzee, cea mai recentă fiind 
expoziția „Sublimarea formei”, desfășurată la Bruxelles, 
în cadrul Festivalului Europalia, care a fost vizitată de 
120.000 de persoane.

În viziunea curatoarei, expoziția „își propune să 
prezinte aspecte importante ale creației artistului 
român legate de moștenirea sa românească, pe care a 
îmbogățit-o cu experiența sa ulterioară în chiar inima 
Europei, într-un dialog fructuos cu semenii săi [...] Fideli 
spiritului artistului, dorim să punctăm aspecte ale aces-
tui parcurs, care să fie repere pentru publicul de pretu-
tindeni și cu deosebire pentru publicul românesc care 
se recunoaște adesea în opera lui Brâncuși.”

Organizatorii își propun ca expoziția să devină 
un punct de atracție pentru un public național și inter-
național numeros de-a lungul celor patru luni.

Cu prilejul acestei expoziții, Consiliul Județean 
Timiș va realiza o investiție considerabilă în infrastruc-
tura Muzeului Național de Artă Timișoara, ceea ce va 
permite muzeului pe termen lung realizarea unor expo-
ziții de calibru internațional. În același timp, Consiliul 
Județean Timiș va asigura o parte semnificativă din 
bugetul de realizare a expoziției. Expertiza Fundației Art 
Encounters în organizarea Bienalei de Artă și relațiile 
instituționale dezvoltate cu principalele instituții muze-
ale din Europa vor fi puse la dispoziția acestei inițiative 
unice în peisajul cultural românesc. Institutul Francez 
din România are un rol esențial în facilitarea împrumu-
turilor de lucrări de la Centrul Pompidou și promovarea 
la nivel european a expoziției.

Se apropie sezonul de 
vară și provocările nu întâr-
zie să apară. Una dintre 
ispite vine din partea 
Muzeului Național de Artă 
Timișoara, care va trece la 
un program de vară ce se 
dorește a fi extrem de atrac-
tiv pentru vizitatori, mai ales 
că oferă o alternativă intere-
santă pentru sezonul esti-
val. Concret, se va introduce 
o măsură care prevede 

schimbarea programului de vizitare în perioada sezonului de vară, muzeul 
consolidându-și, astfel, rolul de vector cultural important al comunității 
timișorene. 

Intitulat „Muzeul Serilor de vară”, inițiativa va permite vizitatorilor să 
experimenteze universul muzeal în timpul liber, oferind programul ideal 
pentru cei care doresc să exploreze colecțiile muzeului la ceas de seară, 
după programul de muncă sau în perioada mult - așteptatei vacanțe. Astfel, 
publicul poate vizita expozițiile permanente sau temporare de miercuri 
până duminică, între orele 13:00 - 21:00.

Prin adoptarea programului de vară și grație amplasării într-o zonă 
de mare accesibilitate (Piața Unirii), muzeul încurajează astfel interacțiunea 
socială și culturală din centrul orașului, fiind un motiv în plus pentru petre-
cerea unor seri de neuitat în Timișoara.

Situat în Pădurea Verde, Muzeul 
Satului Bănățean este 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 dintre cele mai diverse.

În acest context, tot mai multe 
evenimente socio-culturale au loc la 
Muzeu, fie că vorbim de activități organi-
zate de instituții publice sau organizații 
private. Toate acestea au un caracter cul-
tural - educativ. De exemplu, Muzeul se 
va anima de la joaca copiilor în 1 iunie, în 
cadrul unei acțiuni organizate de 
Inspectoratul Școlar Județean.

Desigur, nu putem să nu mențio-
năm Parcul Crăciunului și Parcul 
Primăverii, festivaluri de mare anvergură 
oferite timișenilor de Consiliul Județean. 
Acestea susțin reconectarea la natură și 
mișcarea în aer liber, provocând familiile 
timișene la acțiuni culturale și competiții 
distractive care le pun sângele în mișcare 
și mintea la contribuție.

Un alt exemplu este CIAO Festival, 
care va avea loc între 27 și 29 mai, un eve-

niment despre şi pentru bănăţeni, cum îl 
descriu organizatorii. La Muzeul Satului 
Bănăţean vor fi cinci locaţii cu cinci 
scene, concerte, spectacole şi activităţi 
pentru copii şi ansambluri folclorice. 
Programul, artiştii, invitaţii, activităţile, 
atmosfera şi întreg evenimentul sunt 
adresate familiei.

În plus, la finalul lunii mai va 
avea loc Timisoara Street Food Carnival, 
cel mai mare eveniment de street food 
din Europa după cum îl prezintă creato-
rii acestuia. 40 de vendori, preparate 
originale, artiști locali și internaționali 
și activități street art vor  face  atmo-
sferă la Muzeul Satului Bănățean.

Am rămas cu cântece și jocuri autentice din 
Banat, givanul dulce al bunicilor și străbunicilor, mește-
șuguri tradiționale, colecții din lada de zestre, precum 
și preparate culinare în care se regăsește aroma multi-
culturală a Banatului de altădată. Toate acestea le-am 
întâlnit în cadrul Festivalului - concurs „Lada cu zestre”, 
un eveniment cultural plin de farmec,  care a adunat în 
jurul său toată suflarea artistică tradițională a județului 
Timiș. Dorul și dragostea timișenilor pentru arta și cul-
tura tradițională s-au resimțit din plin, dovadă fiind par-
ticiparea numeroasă în toate cele patru centre zonale în 
care a fost organizată competiția: Ghiroda (Giarmata Vii), 
Giarmata, Jimbolia și Buziaș. 

Au intrat în competiția pentru marele premiu 39 
de localități din județul Timiș, 22 de formații de cântece 
și dansuri, 63 de recitatori dialectali, 24 de expoziții și 
132 de preparate la cele două secțiuni ale festivalului: 

„Laureați” și „Zestrea Timișului”, fiecare încercând să 
convingă prin modul în care promovează un patrimoniu 
bogat și plin de tradiții. 

Marele premiu a ajuns la Ghiroda, care a acumu-
lat 141 de puncte la clasamentul final pe localități. La 
secțiunea ”Laureați”, premiul I a fost câștigat de 
Giarmata, cu 87 de puncte, urmată de Făget (premiul II) 
cu 75 de puncte și de  Checea (premiul II), cu 69 de 

puncte. La secțiunea Zestrea Timișului, premiul I a fost 
adjudecat de Comloșu Mare, cu 66 de puncte, premiul 
II,  de Asociația ,,Junii Timișului”,  cu 50 de puncte, iar 
premiul III a fost câștigat de Găvojdia, cu 37 de puncte. 

Marele premiu a fost răsplătit cu suma de 4.500 
de lei, în timp ce pentru celelalte locuri s-au acordat 
următoarele sume: la categoria ,,Laureați”, premiul I - 
4.000 lei, premiul II – 3.500 lei, premiul III – 3.000 lei; la 
categoria ,,Zestrea Timișului”, premiul I – 3.000 lei, pre-
miul II – 2.500 lei, premiul III – 2.000 lei. 

Spectacolul de gală al ediției din acest an va avea 
loc în 28 iulie în Parcul Rozelor din Timișoara. 

Festivalul - Concurs „Lada cu zestre” a fost orga-
nizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș și 
finanțat de Consiliul Județean Timiș. Primării și consilii 
locale ale mai multor comune din județul Timiș au fost 
parteneri ai evenimentului.

Ispita serilor de vară la Muzeul 
Național de Artă Timișoara

Muzeul Satului, cel mai în vogă „venue” 
pentru evenimentele socio-culturale?

„Lada cu zestre” s-a deschis cu multe premii

Participare numeroasă la ediția din acest an a unei manifestări de tradiție


