
Un etaj pe lună. Noua maternitate din Timișoara, 
construită de Consiliul Județean, crește văzând cu ochii

O veste foarte bună vine de pe șan-
tierul noii maternități din Timișoara, 
unde obiectivul în acest moment este 
de a ridica câte un etaj în fiecare lună.

Președintele CJ Timiș, Alin Nica, și 
administratorul județului, Marian 
Constantin Vasile, au avut o întâlnire 
de lucru cu Romeo - Cristian Erbașu, 
directorul general al companiei care 
construiește noua maternitate din 
Timișoara, investiție a Consiliului 
Județean realizată cu fonduri euro-
pene.

Au fost abordate stadiul lucrărilor, 
provocările de moment de pe șantier, 
dar și pașii următori, pentru a preveni 
eventualele probleme. Pe șantier, 
lucrările sunt în grafic, s-a turnat deja 

Vești bune pentru spitalele din 
Jimbolia, Sânnicolau Mare, Făget, Lugoj și 
Deta. Consiliul Județean a aprobat finan-
țarea nerambursabilă din fonduri publice, 
în cadrul schemei de minimis pentru anul 
2022, a spitalelor publice locale aflate în 
subordinea orașelor și municipiilor din 
județ. Banii nerambursabili acordați vor 
putea fi folosiți doar pentru pentru achizi-
ția de echipamente medicale.

Finanțarea se face în condițiile și cu 
respectarea procedurilor și a contractu-
lui-cadru, aprobate prin hotărâre a 
Consiliului. Spitalele publice vor înainta 
documente justificative, conform ghidului, 
pentru cheltuielile efectuate din sumele 
alocate, iar decontarea se va realiza pe 
bază de acte doveditoare.

Suma totală în acest an se ridică la mai 
mult de 1.1 milioane lei și a fost împărțită, 
în baza unor proiecte depuse de către uni-
tățile sanitare, după cum urmează:

Spitalul Orășenesc „Dr. Karl Diel” 
Jimbolia: 239.833 lei;

Spitalul Orășenesc Sânnicolau Mare: 
197.231 lei;

Spitalul Orășenesc Făget: 168.408 lei;
Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” 

Lugoj: 245.971 lei;
Spitalul Orășenesc Deta: 275.544 lei.

Bani pentru spitalele 
timișene, de la 

Consiliul Județean. 
Se cumpără echipamente 

medicale noi

placa peste parter la ambele corpuri și 
se continuă cu ridicarea etajelor.

Zilele acestea se află în pregătire și 
achiziția echipamentelor medicale în 
valoare de trei milioane de euro. Banii 
necesari sunt asigurați în cadrul acelu-
iași proiect european.

„Constructorul respectă graficul de 
lucrări, placa peste parter fiind deja 
turnată la ambele corpuri. Urmează 
ridicarea etajelor, planul ambițios fiind 
de a construi câte unul în fiecare lună, 
țintă tangibilă în condițiile în care s-a 
ieșit din demisol, unde procedurile 
tehnice au fost mai complicate. 
Structura de rezistență va fi complet 
construită până în luna octombrie”,  
spune președintele CJ, Alin Nica.

Cu un constructor serios și un bene-
ficiar implicat, pot fi depășite orice 
obstacole, chiar și în cazul unei inves-
tiții de peste 73 de milioane de lei, cum 
este maternitatea pe care Consiliul 
Județean o construiește în Timișoara, 
consideră administratorul public al 
județului, Marian Constantin Vasile. 
„Trebuie spus că lucrăm la foc conti-
nuu pentru a depăși toate obstacolele, 
care, în mare parte, sunt generate de 
situația complicată de pe piața inter-
națională a materialelor de construcții. 
Scoatem la licitație lucrări suplimen-
tare. Am reușit să ajustăm devizele și 
să răspundem pozitiv unor cerințe cri-
tice, pe partea de infrastructură, aduse 
în vedere de către medici. Am introdus, 
de exemplu, un sistem integrat de 
management al clădirii, (BMS - Building 
Management System). Vorbim despre 
un control automatizat, inteligent, al 
instalațiilor din clădire, menit a preveni 

erorile umane și a eficientiza activita-
tea spitalului. În plus, am încheiat și un 
act adițional cu antreprenorul, de apro-
ximativ 11%, pentru lucrări suplimen-
tare inseparabile”, a adăugat acesta.

Viața religioasă este importantă 
pentru o comunitate rezilientă. Consiliul 
Județean a înțeles acest lucru și a aprobat 
recent un sprijin financiar pentru bisericile 
aparținând cultelor religioase recunoscute 
în România, din bugetul local al județului 
Timiș pe anul 2022. Suma totală se ridică 
la 2.8 milioane lei.

Astfel, în baza solicitărilor de repa-
rații și investiții în unitățile de cult, s-au 
acordat următoarele sume:

Cultul ortodox român: 2.140.000
Cultul ortodox sârb: 40.000
Cultul ortodox ucrainean: 25.000

Cultul romano catolic: 300.000
Cultul greco catolic: 40.000
Cultul reformat: 45.000
Cultul evanghelic: 20.000
Cultul penticostal: 165.000
Cultul adventist: 25.000

Sprijin financiar pentru unitățile de cult din județ

Afirmația din titlu aparține preșe-
dintelui CJ, Alin Nica, venind după acce-
sarea finanțării necesare, prin două pro-
iecte pe PNRR. Clădirile vor fi reabilitate 
cap - coadă, fără compromisuri, fie că 
vorbim de structură, fațadă, instalație 
electrică sau alte componente.

Investiția se ridică la 1.3 milioane 

„Reabilităm integral clădirile de la Aerodromul Cioca”

euro, din fonduri europene nerambursa-
bile. Vom reda Timișoarei și județului un 
aerodrom așa cum merită. Echipa de 
specialiști a CJ a lucrat intens, în condi-
țiile în care finanțarea se face pe princi-
piul primul venit, primul servit. Am soli-
citat această finanțare în baza unei 
expertize în urma căreia ni s-a confirmat 
faptul că investiția este posibilă și suste-
nabilă”, a subliniat Alin Nica.

La Cioca, instituția lucrează pe 
două axe. Una, în ceea ce privește func-
ția de bază a obiectivului, prin certifica-
rea pistei și reabilitarea clădirilor. Cea 
de-a doua ține de viața socio-culturală, 
spațiul generos de la marginea 
Timișoarei fiind potrivit evenimentelor 
de anvergură.
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vConform proiectului, ar 

urma să fie instalate 13 

asemenea stații, cu o 

valoare a investiției de 3,1 

milioane de lei. Banii sunt 

solicitați prin Administrația Fondului de Mediu.

13 stații de încărcare 
a vehiculelor electrice

Fapte bune pentru 
cei aflați în suferință

v Angajații Consiliului 
Județean Timiș s-au 
alăturat unei campanii 
de donare de sânge cu 
ajutorul reprezentanților 
Centrului Regional de 

Transfuzie Sanguină din Timișoara, care s-au 
deplasat la Palatul Administrativ.

vProgramul a stârnit un 
mare interes. Cea mai mare 
concurență s-a înregistrat 
la capitolul dedicat organi-
zațiilor neguvernamentale. 

Acestea au depus proiecte cu o valoare totală de 
13.5 milioane lei.

Bani nerambursabili de la CJ Timiș 
pentru 250 de proiecte culturale
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Perioada de depunere a proiec-
telor pe programul de bugetare parti-
cipativă al Consiliului Județean s-a 
încheiat în 15 iunie. Până pe 30 iulie, 
proiectele vor fi validate în cadrul echi-
pei Consiliului Județean, fiind vorba de 
o analiză primară privind încadrarea 

acestora în limitele regulamentului. 
Începând cu 6 august, până pe 4 sep-
tembrie, timișenii vor putea vota pro-
iectele preferate, online, transparent, 
pe pagina web dedicată, www.bugeta-
reparticipativa.cjtimis.ro.

Bugetul participativ încurajează 
cetățenii să se implice în luarea decizi-
ilor privind dezvoltarea comunității 
locale. Consiliul 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. Pentru anul acesta, 

instituția a alocat un buget triplu, de 3 
milioane de lei.

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 ce pot intra în procesul de 
votare.

Timișenii se pregătesc să voteze în cadrul 
bugetului participativ

Consiliul Județean Timiș se ală-
tură unui număr de zece parteneri, 
administrații publice, universități și 
societăți private din România, 
Portugalia, Italia, Austria și Belgia, în 
cadrul unui proiect ce vizează tranziția 
spre surse energetice sustenabile, 
finanţat cu fonduri europene în cadrul 
Programului LIFE.

Inițiativa beneficiază de finan-
țare europeană, rezultatele propuse 
adresându-se comunelor, orașelor și 
municipiilor cu o populație între 5.000 
și 50.000 de locuitori. Activitățile proiec-
tului se vor concentra pe stabilirea unei 
metodologii inovatoare de planificare 
energetică integrată, bazată pe implica-
rea tuturor părților interesate. Lugojul 
și Sânnicolaul Mare vor fi studii de caz 
pilot, cu posibilitatea de participare și 
a altor orașe/comune din județul Timiș 
cu peste 5.000 de locuitori, în calitatea 
de orașe „follower”, care își vor mani-
festa interesul de a participa la activități 
cu sprijinul celor două unități adminis-
trativ-teritoriale. Scopul este declanșa-
rea un proces de planificare transsecto-
rială - prin integrarea domeniului ener-
getic cu alte sectoare de dezvoltare, 
pentru a planifica tranziția energetică 
spre surse sustenabile.

Conceptul de proiect vizează 
derularea de programe de instruire 
(cursuri, ateliere de lucru, module de 
e-training, materiale informaționale, 
vizite de lucru ale echipelor de cerce-
tare), formare la locul de muncă, elabo-
rarea foii de parcurs și a planurilor de 
acțiune, inclusiv prioritățile de imple-
mentare. De asemenea, este vizată ela-
borarea de planuri/strategii pentru 
tranziția energetică, cât și întărirea 
colaborării interinstituționale în dome-
niu, între diverse departamente / auto-
rităţi publice şi părți interesate rele-
vante. Un alt obiectiv important este și 
creșterea numărului de investiții în 
energie durabilă.

Parteneriat pentru 
promovarea 

surselor de energie 
regenerabilă

Administratorul public al județului, 
Marian Constantin Vasile, a avut o întâlnire 
de tip „kick off” cu reprezentanții adminis-
trației din Pancevo, având alături parteneri 
din mediul academic, ONG-uri și adminis-
trațiile de management transfrontalier.

Întâlnirea de lucru s-a desfășurat în 
perspectiva deschiderii liniilor de finanțare 
INTERREG România - Serbia 2021 - 2027, 
care vizează și finanțarea proiectelor 
comune în domeniul educației digitale. Au 
fost abordate astfel nevoile, resursele, dar 
și ideile comune. Parteneriatul cu vecinii 
sârbi intră, astfel, într-o nouă etapă, fiind  
pregătite alte proiecte comune. De această 
dată, este vizată educația digitală, sub o 
formă atractivă, cu jocuri, conținut inter-
activ, cursuri online, hackathons și conec-
tarea la cele mai apreciate rețele sociale.

Principalul obiectiv identificat a 

Proiecte comune cu vecinii sârbi în domeniul 
educației digitale

fost construirea unei platforme de educație 
online, care, cu susținerea mediului acade-
mic, să genereze și să disemineze conținut 
educațional de bază atât pentru cetățeni, 
cât și pentru funcționarii publici. 

Alte obiective urmărite constau în 
ghidarea copiilor din ciclul primar în utili-
zarea tehnologiei, dezvoltarea competen-
țelor IT în rândul funcționarilor publici care 

întocmesc caiete de sarcini și alte docu-
mente în domeniul digital, specializarea 
profesorilor, precum și organizarea de joint 
hackathons.

Un rol important îl are și  angaja-
mentul instituției noastre pentru dezvolta-
rea legăturilor cu Serbia. Vorbim, în princi-
pal, de reluarea navigației pe Bega între 
cele două țări, punerea în valoare, prin-
tr-un proiect comun, a siturilor de la Parța 
și Majdan, reabilitarea și refuncționalizarea 
Conacului Mocioni, din proximitatea grani-
ței cu țara vecină, demersurile de conec-
tare la culoarul EuroVelo 13, precum și 
preluarea în întreținere a pistei de biciclete 
ce leagă Timișoara de Serbia. În plus, se 
lucrează la o punte culturală cu Novi Sad, 
în condițiile în care orașul sârb va preda 
Timișoarei, în 2023, ștafeta în cadrul pro-
gramului de capitală europeană a culturii.

Timișenii și cărășenii ar putea 
benefica de condiții de transport superi-
oare în perioada următoare. Unul dintre 
proiectele majore ale județului nostru 
este introducerea, împreună cu vecinii 
din Caraș - Severin, a trenurilor cu hidro-
gen între Timișoara și Reșița, precum  și 
reabilitarea căii ferate. Alin Nica, preșe-
dintele Consiliului Județean Timiș, a par-
ticipat la o vizită de studiu, în Hanovra, 
Germania, axată tocmai pe implementa-
rea cu succes a fondurilor structurale în 
mobilitatea „verde”, sustenabilă. 

Pentru a vedea cât mai bine cum 

La Consiliul Județean Timiș a 
avut loc o dezbatere cu privire la cre-
area brandului economic al Timișului, 
proiect pe care administratorul 
public al județului, Marian Constantin 
Vasile, l-a inițiat în 2015, fiind sistat 

Trenul cu hidrogen Timișoara -  Reșița, 
o provocare tot mai realizabilă

stau lucrurile, Alin Nica a  avut parte de 
o călătorie cu trenul de hidrogen Coradia 
iLint, în cadrul căreia reprezentanții 
Alstom și ai companiei regionale de 
transport din Saxonia Inferioară au pre-
zentat provocările și beneficiile acestui 
tip de transport. De altfel, compania a 
fost prima din lume care a folosit un tren 
de pasageri alimentat cu hidrogen.

Președintele CJ Timiș a vizitat, de 
asemenea, și centrul de testare din 
Saxonia Inferioară, o infrastructură unică 
de cercetare pentru dezvoltarea și testa-
rea vehiculelor automate și conectate. 

„Timișul, cu experiența în automotive 
deja acumulată, are potențialul de a 
adopta noile tehnologii și a deschide un 
nou capitol în industria județului nostru”, 
a declarat Alin Nica.

Crearea brandului economic al județului, efort comun 
autorități publice - societate civilă

în ultimii ani. Începând din 2021 și odată 
cu reactivarea întreprinderii publice 
Ruwatim SMDP SRL, proiectul a fost 
relansat.

„Ne aflăm în postura de a crea un 
concept trainic și benefic pentru comuni-
tate, care să fie pus în slujba prosperității 
și asigurării rezilienței județului. 
Implementarea brandului presupune un 
efort comun din partea autorităților 
publice și societății civile, atât pe parte de 
creație, cât și de promovare. Un brand se 

infuzează în conștiința oamenilor pe par-
cursul mai multor ani, aceștia - indiferent 
de proveniența lor autohtonă sau externă 
- devenind ambasadori și prosumatori ai 
economiei locale”, spune Marian Vasile.

Brandul va fi definit în mod profe-
sionist și integrat în cât mai multe fluxuri 
economice locale, naționale și internați-
onale, astfel încât să surprindă esența, 
valorile și atuurile județului, să fie vizibil, 
atractiv, de impact și remanent în memo-

ria tuturor. „Nu e deloc ușor să finalizezi 
o astfel de inițiativă îndrăzneață, rară 
inclusiv la nivelul UE, pentru că e nevoie 
ca numeroase percepții și realități să fie 
sintetizate armonios, însă, cu siguranță, 
reușita acestui proiect va genera pe ter-
men mediu și lung un aport substanțial 
pentru întărirea sentimentului de identi-
tate și mândrie locală, entuziasm, curaj și 
dorință de implicare”, a subliniat admi-
nistratorul public al județului.
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Stațiile electrice de încărcare a 
autovehiculelor vor fi tot mai întâlnite în 
județul Timiș. Consiliul Județean dorește 
să extindă proiectul implementării aces-
tora în întreg județul, astfel încât tot mai 
mulți conducători auto să aibă un acces 
mai ușor la serviciile de acest fel. Conform 
proiectului, ar urma să fie instalate 13 
asemenea stații, cu o valoare a investiției 
de 3,1 milioane de lei. Banii sunt solicitați 
prin Administrația Fondului de Mediu.

Proiectul vine după ce Direcția de 
Drumuri a CJ Timiș a analizat întreaga 
rețea de șosele din județ, iar la o analiză 
inițială au fost descoperite ca pretându-se 
la amplasarea unei asemenea stații în 
toate localitățile urbane ale județului, dar 
și 15 localități rurale. În urma discuțiilor 
purtate cu autoritățile acestor unități 
administrative, s-a ajuns la un număr de 
13 localități. Nu toate localitățile stabilite 
inițial au fost trecute în listă. Astfel, pe 
un amplasament – Parcul Industrial 
Tehnologic Timișoara, vor fi amplasate 
două stații de reîncărcare, care cores-
pund cerințelor programului de finan-
țare. De asemenea, una va fi amplasată 
la Palatul Administrativ din Timișoara.

Iată care sunt locațiile alese: 
– Strada Nicu Filipescu nr.1A (fostă 

strada Henri Coandă) Timișoara, parca-
rea existentă pe Strada Nicu Filipescu 
nr.1A (în spatele clădirii Palatului 
Administrativ); 

– Calea Torontalului km.6 
Timișoara, parcarea existentă din Parcul 
Industrial și Tehnologic Timișoara; 

– Calea Torontalului km.6 
Timișoara, parcarea existentă din Parcul 
Industrial și Tehnologic Timișoara; 

– Localitatea Voiteg, Strada DS2, 
parcarea din vecinătatea Școlii; 

– Orașul Deta, Strada Victoriei nr. 
8, parcarea din fața Spitalului Orășenesc; 

– Localitatea Șandra, Drum 
Național DN6, parcarea din apropiere 
Parc Șandra; 

– Localitatea Lovrin, Strada Gării, 
parcarea din apropiere Ștrand Termal; 

– Comuna Giarmata, Intersecție 
Strada Primăverii / Str Zefirului; 

– Comuna Dudeștii Noi, Intersecție 
Calea Hodonilor / Strada Olimpia – par-
care Bazin de înot; 

– Localitatea Becicherecu Mic, 
Calea Dudeștilor nr. 12; 

– Localitatea Gătaia, localizare – 
Strada Carpaţi; 

– Oraș Ciacova,  localizare – Strada 
Tudor Vladimirescu 86 – Parcare Târg 
Ciacova; 

– Localitatea Fibiș, Drum Județean 
DJ682A – parcarea din apropierea 
Căminului Cultural.

Ca urmare a unor condiții tehnice 
privind racordarea la rețeaua de energie 
la puterea necesară funcționării stației de 
reîncărcare, care ar conduce la creșterea 
cheltuielilor neeligibile, s-a renunțat la 
amplasamentul din municipiul Lugoj.

13 stații de încărcare a vehiculelor 
electrice 

Mai multe localități din județ vor beneficia de o investiție 
de 3,1 milioane lei

Consilierii județeni au aprobat 
un proiect de hotărâre prin care va fi 
solicitată finanțare prin intermediul 
Planului Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR) pentru reabilitarea 
energetică a clădirilor Liceului 
Tehnologic Special  „Gheorghe 
Atanasiu” din Timișoara.

Lucrările, estimate la 1 milion de 
euro, vor viza termoizolarea podului, a 
șarpantei, a fațadelor, schimbarea 
ferestrelor, precum și reabilitarea ter-
mică a sistemului de încălzire. De ase-
menea, se vor instala panouri solare și 
va fi modernizată instalația de iluminat.

Corpuri de clădire vizate de 
investiție se află pe strada Gheorghe 
Doja nr. 16 și găzduiesc, printre altele, 
ateliere de turnătorie, tâmplărie, croi-
torie, cât și clubul și căminul de fete. 
Acestea au fost construite în perioada 
1970-1980 și necesită intervenții 
majore.

CJ Timiș solicită banii prin PNRR pentru 
reabilitarea energetică a Liceului 

„Gheorghe Atanasiu”

Suntem alături de Ucraina, în 
momentele grele pe care le traversează. 
Trei tiruri pline cu medicamente, produse 
de igienă și sanitare, alimente, saltele, 
lenjerie de pat și elemente pentru sis-
teme fotovoltaice au plecat de pe aero-
dromul Cioca din Timișoara  în Ucraina. 
A fost cel mai mare transport umanitar 
organizat în județul nostru și primul care 
a fost însoțit pe teritoriul ucrainean. 

„Transportul cu ajutoare este 
posibil datorită bunei colaborării dintre 
Consiliul Județean Timiș, Crucea Roșie - 
Filiala Timiș și Crucea Roșie din Ucraina, 
motiv pentru care mulțumesc tuturor 
celor implicați. Aerodromul Cioca poate 
sa fie un pod peste hotarele noastre, un 

pod simbolic umanitar care să aducă 
puțină alinare și ajutor vecinilor năpăs-
tuiți de un eveniment groaznic. Am dis-
cutat personal cu primarul Harkovului și 
reprezentantul armatei de acolo, de la ei 
am luat lista cu ce au nevoie și alături de 
Crucea Roșie și colegii din CJ Timiș am 
făcut cele necesare. Am alocat 250.000 
de lei pentru medicamente, echipamente 
sanitare, lenjerie de pat, alimente și ele-
mente pentru sisteme foto-voltaice. Sper 
ca toate acestea să fie de ajutor, pentru 
că Timișul este alături de Ucraina și cetă-
țenii săi”, a declarat  Alin Nica, președin-
tele CJ Timiș. Pentru transport au fost 
folosite  tiruri ucrainene, fiind însoțite de 
șase voluntari de la Crucea Roșie, printre 
care președintele filialei Crucii Roșii 
Timiș, Lucan Trif. 

Consiliul Județean Timiș a alocat 
pentru această acțiune 250.000 lei din 
fondul de rezervă, cu convingerea că 
eforturile de sprijinire a vecinilor ucrai-
neni trebuie să se concentreze pe ajutor 
concret care vizează salvarea de vieți 
omenești.

Cel mai mare transport umanitar 
organizat în județul Timiș

Trei tiruri cu produse pentru Ucraina și cetățenii săi

Atunci când e vorba de sigu-
ranța cetățenilor și a bunurilor, inves-
tițiile se impun de la sine. În județul 
Timiș, de acum încolo, intervențiile în 
cazul incendiilor în locații fără acces la 
rețelele de apă nu vor mai fi o pro-
blemă pentru ISU Timiș.

Astfel, Consiliul Județean Timiș 
a achiziționat șase containere de stins 
incendii, fiecare având o capacitate de 
7000 de litri, care vor fi distribuite 
către subunitățile din județ, rezolvând 
astfel o problemă a serviciilor de 
urgență, nu numai în cazul incendiilor 
de vegetație, ci oriunde nu există acces 
rapid la surse de apă.

Investiția totală este de 1.5 mili-
oane lei, banii fiind alocați din bugetul 
Consiliului Județean Timiș. 

Nu este singura achiziție de 
acest fel. 3.5 milioane de lei a alocat 

O urgență rezolvată
CJ Timiș a achiziționat șase containere

de stins incendii

CJ Timiș Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență în acest an, pentru achizi-
ționarea de echipamente și alte inves-
tiții.  De exemplu, anul acesta,  ISU va 
mai fi dotat, tot cu bani de la CJ Timiș, 
cu o autospecială de primă intervenție 
și comandă APIC, un ATV de interven-
ție, un motoventilator pentru evacuare 
fum și o platformă hidraulică.

Consiliul Județean Timiș se 
implică într-o acțiune de proporții la 
nivel european, care vizează plantarea a 
trei miliarde de copaci, până în anul 
2030. Se știe foarte bine cât  de impor-
tantă este problematica mediului, cum 
poate fi influențată calitatea vieții și ce 
consecințe pot apărea la nivel planetar, 
drept pentru care implicarea autorităților 
în activitățile cu impact ecologic au o 
deplină justificare. 

Din această perspectivă, președin-
tele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, 
a participat la o întâlnire de lucru cu 
reprezentanți ai primăriilor din județul 
Timiș, Direcției Silvice, Gărzii Forestiere, 
Gărzii de Mediu și specialiști din cadrul 
administrației județene. 

Întrevederea a avut ca obiectiv 

identificarea modalităților concrete de 
implicare a tuturor factorilor cu atribuții 
în domeniu, în inițiativa ”Trees for Life”, 
lansată de Comitetul European al 
Regiunilor, prin care se dorește crearea 
unui cadru comun de acțiune, în context 
local și regional, pentru plantarea a trei 
miliarde de copaci, la nivel european, 
până în anul 2030.

Președintele CJ Timiș a anunțat că 
administrația județeană va sprijini demer-
surile autorităților locale în acest sens, 
prin deschiderea, de anul viitor, a unei 
linii de finanțare dedicate activităților de 
mediu. De asemenea, vor fi semnate par-
teneriate între primării și instituțiile 
publice care gestionează domeniul pro-
tecției mediului, care vor oferi consul-
tanță și se vor implica direct în procesul 
de împădurire. 

Având în vedere importanța pe 
care combaterea schimbărilor climatice 
o prezintă pentru întreaga societate, la 
viitoarea întâlnire vor fi invitate și orga-
nizațiile de mediu din județul Timiș, pen-
tru a asigura o reprezentativitate cât mai 
largă în găsirea unor soluții eficiente care 
vizează  creșterea calității vieții locuito-
rilor județului nostru.

Soluții pentru creșterea calității vieții
CJ Timiș se implică în plantarea a trei miliarde de 

copaci la nivel european
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Suntem alături de cei aflați în 
suferință și încercăm să îi ajutăm chiar 
și în mod personal, implicarea noastră 
fiind și un mesaj pentru comunitate. 
De aceea, angajații Consiliului 
Județean Timiș s-au alăturat unei cam-
panii de donare de sânge cu ajutorul 
reprezentanților Centrului Regional de 
Transfuzie Sanguină din Timișoara, 
care s-au deplasat la Palatul 
Administrativ.

Printre participanții la acest 
demers umanitar s-a numărat și preșe-
dintele CJ Timiș, Alin Nica. „Felicit 
colegii care au răspuns pozitiv acestui 
demers umanitar. În interval de șase 
ore au fost colectați aproape 20 de litri 
de sânge. Încurajez întreaga comuni-
tate să-i sprijine pe cei aflați în situații 
dificile cauzate de insuficiența sângelui 
necesar transfuziilor. 

Avem semeni care pot fi salvați 
doar prin implicarea noastră”, a decla-

Fapte bune pentru cei aflați în suferință
45 de angajați ai Consiliului Județean au donat sânge 

pentru semenii aflați în dificultate
rat acesta, subliniind importanța donă-
rii de sânge.

Obiectivul principal al acțiunii 
desfășurată la CJ Timiș a vizat conști-
entizarea și sensibilizarea populației. 
Trebuie să înțelegem cu toții că sân-
gele nu are preț, iar dăruirea lui prin 
actul de donare sprijină sistemul medi-
cal și salvează multe vieți omenești. Și 
alți colegi au evidențiat acest lucru. 

„Am donat sânge ca un act de res-
ponsabilitate socială, deoarece un gest 
caritabil mic din partea unui om sănătos 
poate avea o valoare inestimabilă pentru 
un bolnav. Am participat și la donarea 
de sânge de anul trecut, organizată tot 
la CJ Timiș și o voi face ori de câte ori am 
posibilitatea”, a spus Cosmin Ungureanu 
de la Serviciul de achiziții publice.

Din punct de vedere medical, 
situația nu este deloc una fericită, ceea 
ce face ca actul donării să fie cu atât 
mai imperios necesar. La nivel național 
încă ne confruntăm cu un deficit major 
de donatori de sânge, numărul aces-
tora fiind mult sub necesarul medical. 
Angajații CJ Timiș au venit astfel în 
întâmpinarea acestei probleme prin 
organizarea unei campanii mobile, iar 
în continuare vor promova importanța 
actului donării și beneficiile pe care le 
implică, cu gândul că gestul lor îi va 
ajuta pe cei aflați în suferință.

Un eveniment sportiv care a trezit 
un mare interes în rândul publicului s-a 
desfășurat recent în Timișoara. Este 
vorba de „Timotion”, cel mai mare eve-
niment de alergare în scop caritabil din 
vestul țării. În această cursă gândită să 
ofere soluții pentru diferite nevoi ale 
comunității a intrat și o echipă a 
Consiliului Județean Timiș, din care au 
făcut parte președintele Alin Nica și vice-
președintele Alexandru Proteasa. 
Administrația județeană promovează 
astfel stilul de viață sănătos și fiecare 
dintre noi crede că mișcarea în aer liber 
are doar beneficii, mai ales când, prin 
intermediul ei, sunt sprijinite și proiecte 
caritabile. Suntem bucuroși să putem 

sprijini și în acest mod domenii care pro-
movează implicarea și ajută anumite 
categorii de persoane să treacă mai ușor 
peste problemele cu care se confruntă. 

„Am alergat pentru fapte bune cu 
drag, cu speranță, dar și cu umor, trico-
urile noastre purtând mesajul <Cine a zis 
că instituțiile publice nu se mișcă?>”, a 
declarat Alin Nica.

Taxa de participare a mers către 
proiecte caritabile, din domeniile sănă-
tății, educației, asistenței sociale, impli-
cării civice, mediului sau protecției ani-
malelor.

Felicitări tuturor participanților și 
succes proiectelor care vor beneficia de 
sprijinul timișenilor!

„Cine a zis că instituțiile publice nu se mișcă?”

CJ Timiș a participat la cel mai mare eveniment 
de alergare în scop caritabil

Bicicleta va deveni tot mai pre-
zentă în viața timișenilor. La Consiliul 
Județean, președintele Alin Nica a 
semnat contractul referitor la întocmi-
rea „Strategiei pentru realizarea piste-
lor de biciclete în județul Timiș - Velo 
- Timiș”. Prin aceasta, județul Timiș 
intenționează să stabilească direcțiile 
de dezvoltare a infrastructurii aferente 
ciclismului și cicloturismului. 

Scopul urmărit este acela de 
încurajare a utilizării bicicletei, de a 
ghida procesul de dezvoltare a unei 
culturi a mersului cu bicicleta, conco-
mitent cu crearea infrastructurii nece-
sare. Strategia are în vedere asigurarea 
unui ansamblu de măsuri favorabile 
sub care această infrastructură să 
poată fi realizată la standarde euro-
pene și să faciliteze identificarea meca-
nismelor de finanțare a realizării 
infrastructurii.

Pentru România, un avantaj îl 
constituie faptul că ocupă unul dintre 
primele locuri ca producător european 
de biciclete, inclusiv de piese şi acceso-
rii, în mare parte destinate exportului. 
În plus, la Timișoara se construiește cea 
mai mare fabrica de biciclete din estul 
Europei, cu o investiție de 30 de mili-
oane de euro, estimându-se o produc-
ție de 1,5 milioane de biciclete pe an.

Pe de altă parte, o echipă multi-
disciplinară din Consiliul Județean 
Timiș alături de vicepreședintele 
Cristian Moș, pregătește ruta EuroVelo 

CJ Timiș creează infrastructura pentru 
mersul cu bicicleta

din județul Timiș, care va străbate 
județul, începând de la pista cu Serbia 
până la Bogda. Prin EuroVelo, Timișul 
are oportunitatea să fie parte dintr-o 
rețea europeană de ciclotursim, care 
aduce anual venituri de peste 500 mili-
oane de euro.

Iată, așadar, motive întemeiate 
pentru a ne acomoda cu bicicleta ca 
mijloc de transport tot mai prezent în 
viața noastră.

Eveniment simbolic de celebrare a 
bunei colaborări între popoare, deschide-
rea graniței de la Triplex Confinium, fronti-
era triplă dintre Beba Veche, Kübekháza 
(Ungaria) și Majdan-Rabe (Serbia), a avut 
loc din nou, la sfârșit de mai, după o pauză 
de doi ani cauzată de situația pandemică.

Evenimentele de la bornă au fost 
cele tradiționale, întâlnirea oficialităților, 
deschiderea festivă a frontierei, crosul 
transfrontalier al copiilor din cele trei sate 
limitrofe și premierea acestora. 

După festivitatea de la borna Triplex 
Confinium, s-a întrunit Adunarea Generală 

a Cooperării Regionale Dunăre-Criș-Mureș-
Tisa la Novi Knezevac, în Serbia. Cu această 
ocazie au fost prezentate și premiate pro-
iectele cu cel mai mare impact asupra 
bunăstării locuitorilor din Euroregiunea 
DKMT, care constituie modele de bună 
practică. 

De asemenea, a avut loc și Adunarea 
Generală a Asociaților Agenției de 
Dezvoltare Euroregională DKMT în cadrul 
căreia au fost supuse aprobării documen-
tele financiare ale societății.

Frontiera a fost deschisă în zilele de 
28 și 29 mai.

Ne întoarcem la normalitate
După doi ani de pauză, s-a deschis din nou 

granița de la Triplex Confinium

Cresc posibilitățile de relaxare în 
Timișoara, iar  eforturile de a revitaliza 
Bastionul dau roade. Un argument recent 
este acela că două noi restaurante cu 
terase vor funcționa în spațiile deținute de 
Consiliul Județean Timiș la Bastionul 
Theresia. Au fost semnate contractele de 
închiriere pentru 300 mp, adjudecați în 
urma unei licitații publice. Alte două spații 
pentru sectorul HORECA sunt disponibile, 
urmând să se organizeze o procedură de 
achiziție publică și pentru acestea.

Bastionul prinde viață datorită 
regândirii funcționalității acestuia şi lucră-
rilor de reamenajare, dar şi evenimentelor 
culturale şi turistice. Strategia Consiliului 

Județean de deschidere către comunitate 
și către publicul larg a făcut ca interesul 
pentru spațiile de acolo să crească, iar 
acest lucru se va resimți atât în privința 
diversificării ofertei adresate timișenilor 
sau turiștilor, cât și în privința creării unor 
noi locuri de muncă. Un lucru e cert: 
Bastionul prinde viață!

Revitalizarea Bastionului e certă
Se deschid două noi restaurante cu terase

Palatul Administrativ a fost 
punctul zero al distracției de Ziua 
Copilului. Cei mai mici dintre noi au 
fost așteptați cu drag și voioșie din plin 
la Consiliul Județean. Au fost primiți cu 
jocuri, teatru, ateliere de creație și 
multe alte surprize.

CJ Timiș, Teatrul „Merlin” și 
Muzeul Național de Artă Timișoara 
și-au dat mâna în a le pregăti micuților 

o mulțime de bucurii. Copiii s-au bucu-
rat de ateliere de origami, mânuire 
păpuși și marionete sau jonglerie cu 
poiuri. 

Au învățat să facă păpuși de hâr-
tie, să danseze și s-au distrat desenând 
pe asfalt. Cu această ocazie, au fost 
puse în scenă și două spectacole de 
teatru, „Ursul păcălit de vulpe”, și Noua 
poveste a Scufiței Roșii.

Avalanșă de zâmbete și voie bună la Consiliul Județean, de 1 iunie
De ziua lor, copiii au avut parte de jocuri, ateliere și teatru
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O nouă investiție în digitalizarea 
administrației pe fonduri europene a luat 
startul. Consiliul Județean Timiș a sem-
nat contractul pentru o sumă nerambur-
sabilă de 3 milioane de lei din fonduri 
europene. Banii vor fi folosiți pentru rea-
lizarea unei platforme ce va avea rolul de 
a digitaliza fluxurile de lucru cu benefici-
arii și colaboratorii externi.

Soluția informatică are ca scop 
reducerea timpilor alocați, cât și oferirea 
unui mediu prietenos de relaționare. Se 
vor introduce plățile online și vor fi sca-
nate și arhivate electronic aproximativ 
900.000 de pagini, 180 metri liniari de 
arhivă.

Funcționalitatea platformei va 
permite logarea mai multor tipuri de uti-

lizatori, cum ar fi cetățeni, primării, insti-
tuții subordonate, deconcentrate, univer-
sități. Fiecare tip de user va avea contul 
optimizat după nevoile de colaborare cu 
instituția județeană, ele nefiind aceleași 
pentru toți. După logare, fiecare user va 
avea la dispoziție documentele dedicate.

De asemenea, utilizatorul va putea 
să programeze întâlniri video sau să pri-
mească răspunsuri automate la întrebă-
rile uzuale prin intermediul unui chatbot. 
lnteroperabilitatea cu sistemul financiar 
intern al instituției va permite, prin ope-
ratori dedicați, plata online a taxelor, 
impozitelor, cât și alocarea diferitelor 
sume cuvenite către utilizatori, cu moni-
torizarea acestora în timp real.

Proiectul are capacitatea de a fi 
multiplicat la nivelul altor UAT-uri, asigu-
rând în prima fază posibilitatea acestora 
de a folosi platforma ca utilizatori, apoi 
posibilitatea de interconectare cu 
aceasta.

Termenul de finalizare este luna 
august 2023. Inițiativa este complemen-
tară celei de digitalizare a proceselor 
interne ale instituției, aflată deja în lucru 
și finanțată din surse bugetare proprii.

Finanțare asigurată! Trei milioane 
de lei vin în Timiș pentru 

modernizarea administrației Proiectul de reabilitare, refuncțio-
nalizare și revitalizare a Conacului Mocioni 
din Foeni beneficiază de atenție sporită în 
procesul de implementare. Recent, a avut 
loc o vizită de progres tehnic.

Dna Carmen Ion, de la Unitatea de 
Management a Proiectului (UMP), din 
cadrul Ministerului Culturii, expert tehnic 
în cadrul proiectului, a efectuat o vizită de 
progres, în cadrul căreia a avut loc o întâl-
nire la sediul Consiliului Județean Timiș, 
promotorul proiectului, cât și o deplasare 
la obiectivul vizat.

La întâlniri au participat administra-
torul public al județului Timiș, Marian 
Constantin Vasile - coordonator al proiec-
tului, Andrei Lucaci - manager de proiect, 
membrii unității de implementare și repre-
zentanți ai proiectantului și constructoru-
lui.

Discuțiile s-au referit la progresul 
tehnic înregistrat și la etapele parcurse: 
cercetarea monumentului istoric și finali-
zarea documentației de proiectare pentru 
obținerea avizelor și autorizarea lucrărilor 
de restaurare. În prezent, la conac, sunt în 
curs de finalizare lucrările de cercetare 
arheologică preventivă, pentru a crea fron-
tul de lucru necesar lucrărilor de construc-
ții.

Administratorul public al județului 
a subliniat importanța strategică a proiec-
tului pentru zona de sud-vest a județului. 
Trebuie spus că instituția noastră impulsi-
onează dezvoltarea locală, în proximitatea 
imobilului care va fi restaurat și revitalizat, 
prin dezvoltarea pistelor de ciclism, valori-
ficarea vecinătății cu canalul navigabil 
Bega și modernizarea stațiilor pentru trans-
portul public din localitate.

Proiectul este promovat la nivel 
internațional, astfel că punctul de trecere 
a frontierei de la Foeni (România-Serbia) 

creează condiții pentru transformarea 
Conacului Mocioni din Foeni într-un centru 
cultural de importanță euroregională. 

În cadrul vizitei de la Foeni, s-a dis-
cutat cu specialiștii Institutului de Studii 
Banatice „Titu Maiorescu” al filialei 
Academiei Române din Timișoara, care rea-
lizează cercetările arheologice preventive. 
În aproximativ două săptămâni, de când au 
început săpăturile de pe perimetrul terenu-
lui aferent conacului, au fost descoperite 
morminte, urmând ca prin Raportul de cer-
cetare arheologică să se detalieze elemen-
tele identificate. Nu s-au descoperit con-
strucții sau alte vestigii arheologice de 
mare importanță care să împiedice efectu-
area lucrărilor de restaurare. Studiile vii-
toare ale specialiștilor vor releva mai multe 
despre oamenii înhumați în respectiva 
necropolă.

Proiectul „Reabilitarea, refuncționa-
lizarea și revitalizarea Conacului Mocioni 
din Foeni, Județul Timiș” este implementat 
de Consiliul Județean Timiș, în calitate de 
promotor de proiect, alături de Institutul 
Intercultural Timișoara și North Consulting 
ehf. din Islanda, în calitate de parteneri.

Proiect finanțat prin Granturile SEE 
2014 - 2021 în cadrul Programului 
RO-CULTURA.

Atenție sporită pentru reabilitarea și 
revitalizarea Conacului Mocioni

Administratorul public al județu-
lui, Marian Constantin Vasile, a luat 
cuvântul în cadrul Adunării Generale a 
Uniunii Naționale a Consiliilor Județene 
din România, onorată de ministrul dez-
voltării, Cseke Attila. Acesta a abordat 
problemele privind îmbunătățirea condi-
țiilor de ajustare a prețurilor și gestio-
nare a contractelor, în relație cu criza 
majoră prin care trecem, flexibilizarea 
reglementărilor referitoare la achizițiile 

publice, cu respectarea rigorilor, eficien-
tizarea bugetului asociației și a rezulta-
telor biroului de la Bruxelles, necesitatea 
unor măsuri privind protecția copiilor și 
asistența socială ș.a.

Alte teme abordate în cadrul 
ședinței au ținut de descentralizarea 
administrativă, programele de finanțare, 
ajutorul pentru Ucraina și modul de func-
ționare a fundațiilor județene pentru 
tineret.

Provocările momentului în administrație, 
dezbătute în cadrul UNCJR

Consiliul Județean pregătește o 
investiție majoră în Lovrin, prin construc-
ția unei clinici de recuperare medicală, 
ortopedie și traumatologie (balneofizio-
kineto terapie). Aceasta va funcționa ca 
secție externă a Spitalului Județean din 
Timișoara.

„Centrul de Recuperare Motorie de 
la Lovrin vine în sprijinul celor care au 
sechele traumatolgice, în urma unor trau-
matisme, accidente sau după operații ori 

anumite afecțiuni care le-a afectat capa-
citatea motorie. Oamenii nu pot sta în 
spital după operație sau după astfel de 
boli și trebuie să urmeze o îngrijire speci-
fică. Acesta, în momentul de față, se rea-
lizează în cabinete private sau la domici-
liu. E nevoie de un astfel de centru pentru 
a grăbi recuperarea acestor pacienți și 
pentru a reduce suferința care altfel poate 
să fie mult mai lungă. Am aprobat studiul 
de fezabilitate urmând să trecem la faza 
de proiect tehnic și execuție a acestei 
investiții”, a declarat Alin Nica, președin-
tele Consiliului Județean Timiș.

Studiul de fezabilitate a fost votat 
și aprobat, suma totală necesară investi-
ției ridicându-se la 43 de milioane de lei, 
cu tot cu TVA.

Vicepreședintele Alexandru 
Proteasa a reprezentat Consiliul 
Județean Timiș la întâlnirea cu delega-
ția germană condusă de președintele 
Bundesratului, Bodo Ramelow, demni-
tar german cu cel mai înalt rang dintre 
cei care au vizitat regiunea noastră în 
ultimii 20 de ani. 

Oaspetele german a fost însoțit 
de consulul german, Regina Lochner, de 
oficiali ai administrației landului 
Turingia și ai cancelariei de stat.

Climatul investițional atractiv al 
județului Timiș și prezența puternică a 
companiilor germane oferă cadrul priel-

nic pentru dezvoltarea unor noi opor-
tunități de cooperare, în sectorul ener-
getic sau cel al învățământului dual. 

„Colaborarea dintre decidenții 
publici, mediul de afaceri și mediul uni-
versitar pentru corelarea învățământu-
lui cu nevoile pieței muncii este o prio-
ritate pentru CJ Timiș”, i-a asigurat 
vicepreședintele Alexandru Proteasa pe 
oaspeții germani.

Au fost discutate și perspectivele 
deosebite pe care le oferă statutul de 
capitală culturală a Timișoarei, în 2023, 
Turingia având deja experiența unui ast-
fel de program, prin orașul Weimar.

Noi oportunități de cooperare
româno-germană

Clinica de recuperare medicală, ortopedie și 
traumatologie din Lovrin face un pas înainte
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Info CJ Timiș
Conducerea CJ Timiș 
vAlin Adrian Nica – președintele Consiliului 
Județean Timiș 
vVicepreședinte: Alexandru Constantin Proteasa 
vVicepreședinte: Cristian Alin Moș 
vSecretar general al județului Timiș: Ioan Dănuț 
Ardelean 
vAdministrator public: Marian Constantin Vasile

Instituțiile subordonate

SeRvICII PUBLICe 
Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Timiș
 Piața Regina Maria nr. 3, Timișoara, cod poștal 
300004 Județul Timiș România Tel: 0040 256 490281 
0040 256 494030 Fax: 0040 256 407066 
 E-mail dgaspctm@dgaspctm.ro 
 Web: www.dgaspctm.ro

Direcția Prestări Servicii Timiș
Piața Regina Maria nr. 3, Timișoara, cod poștal 
300077 Județul Timiș România Tel: 0040 256 494142 
E-mail: dir_prest_tim@yahoo.com 
Web: www.dpstimis.ro

Direcția de evidență a Persoanelor Timiș
 Str. Franz Liszt nr. 3, Timișoara, cod poștal 300081 
Județul Timiș România Tel: 0040 356 455455 
E-mail: dept@cjtimis.ro 
Web: www.deptimis.ro

Publicaţie realizată de 
Compartimentul de comunicare 

al Consiliului Judeţean Timiş

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

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

Pre-press & print:

ISSN: 1842-323X

     CULTURă 

Biblioteca Judeţeană Timiş ,,Sorin Titel”
Piaţa Libertăţii nr. 3, Timişoara cod poştal 300077, 
Judeţul Timiş, România Tel. 0040 256 430746 
E-mail:contact@bjt.ro 
Web: http://www.bjt.ro 

Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş
Str. E. Ungureanu nr. 1, Timişoara, cod poştal 
300079, Judeţul Timiş, România Tel.: 0040 256 435158 
E-mail: ccajt@ccajt.ro 
Web: www.ccajt.ro

Muzeul Naţional al Banatului 
Piaţa Huniade nr. 1, Timişoara, cod poştal 300002 
Judeţul Timiş, România Tel.:0040 256 491339 
E-mail: muzeul.banatului@yahoo.com 
Web: www.muzeulnationalalbanatului.ro

Muzeul Național de Artă Timişoara
Piaţa Unirii nr. 1, Timişoara, cod poştal 300085, 
Judeţul Timiş, România Tel.:0040 256 491592 
E-mail: muzeuldeartatimisoara@gmail.com 
Web: www.muzeuldeartatm.ro  

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara 
Aleea Avram Imbroane nr. 31, Timişoara, cod poştal 
300136, Judeţul Timiş, România Tel.:0040 256 225588 
E-mail: contact@ muzeulsatuluibanatean.ro
Web: www.muzeulsatuluibanatean.ro

Teatrul pentru Copii şi Tineret ,,Merlin”
Bulevardul Regele Carol I nr. 3, Timişoara, 
cod poştal 300172, Judeţul Timiş, România 
Tel.:0040 256 493049; 0356 101730 
E-mail: office@teatrul-merlin.ro 
Web: www.teatrul-merlin.ro 

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

Cod poștal 300034, Județul Timiș, România 

Telefonul cetățeanului: 
0256 406406 /Tel: 0040 0256 406300 

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

Actul cultural trebuie să fie cât mai 
bine reprezentat și de aceea Consiliul 
Județean Timiș pune un mare accent pe 
acest domeniu și urmărește să diversifice 
aria manifestărilor care contribuie la creș-
terea nivelului cultural al județului. O 
dovadă este și faptul că instituția a alocat 
peste 5,6 milioane lei pentru programul 
TimCultura 2022. În total, au fost depuse 
374 de proiecte, dintre care 250 au fost 
acceptate pentru finanțare de către comi-
sia de selecție. Suma totală solicitată s-a 
ridicat la peste 22 milioane de lei, iar 
bugetul disponibil pentru finanțarea 
nerambursabilă a proiectelor cultural-ar-
tistice și de tineret este de 5.6 milioane.

Atribuirea contractelor de finan-
țare nerambursabilă a ținut cont de mai 
multe criterii. A contat, astfel, valoarea 
culturală și artistică, originalitatea, capa-
citatea financiară și operațională a solici-
tantului, impactul, gradul de cofinanțare, 
relevanța în dezvoltarea culturală a jude-
țului, evidențierea multiculturalității, pro-
movarea competitivității în rândul elevi-

lor, valorificarea patrimoniului cultural 
bănățean, cât și sustenabilitatea în timp 
a proiectului. Programul a stârnit un mare 
interes. Cea mai mare concurență s-a 
înregistrat la capitolul dedicat organiza-
țiilor neguvernamentale. Acestea au 
depus proiecte cu o valoare totală de 13.5 
milioane lei, raportat la bugetul disponi-
bil de aproximativ 2 milioane de lei. În 
acest caz, punctajele acțiunilor culturale 
finanțate nu au coborât sub 75 de puncte. 
Beneficiază astfel de fonduri nerambur-
sabile festivaluri urbane, de jazz, litera-
tură, cinema, magie, concerte simfonice, 
acțiuni ce îmbină știința și cultura, eveni-
mente dedicate studenților, cât și multe 
alte proiecte ce deschid actul cultural în 
întreg județul.

Dintre ariile tematice pentru care 
s-au putut depune proiecte amintim 
artele spectacolului, patrimoniul cultural, 
artele vizuale, educația prin cultură și cul-
tură prin educație, proiecte editoriale și 
literare, mobilitate, formare profesională, 
educație, educație în sănătate, mediu, 

incluziune socială, valorizarea spațiului 
DKMT și capitala europeană a culturii 
(doar proiectele derulate în cadrul sau 
sub umbrela Programului Național 
Timișoara 2023 – Capitală Europeană a 
Culturii). Comisia a fost formată din 
reprezentanți ai Consiliului Județean 
Timiș și specialiști cu o experiență de 
minim trei ani de practică în domeniul 
culturii din județul Timiș. Rezultatele pot 
fi consultate pe pagina programului, 
www.timcultura.cjtimis.ro

TimCultura este un program de 
finanțare nerambursabilă al Consiliul 
Județean Timiș, prin care își propune să 
deschidă actul de cultură și activitățile de 
tineret către un număr cât mai mare de 
persoane, să centreze oferta artistică pe 
public și să înlăture inegalitățile de acces 
prin stimularea vieţii cultural-artistice în 
comunele și orașele județului. De aseme-
nea, programul de finanțare va contribui 
la dezvoltarea ofertei culturale timișene 
în contextul titlului „Timișoara, Capitală 
Europeană a Culturii 2023”.

Bani nerambursabili de la CJ Timiș pentru 250 de proiecte culturale
S-au alocat peste 5,6 milioane lei

 Interes din Irlanda 
pentru județul Timiș

E . S .  d l .  Pa u l  M c G a r r y, 
Ambasadorul Irlandei în România, a 
fost oaspetele Consiliului Județean 
Timiș.  Vizita a avut ca scop consolida-
rea legăturilor economice dintre 
Irlanda și județul Timiș.

Alexandru Proteasa, vicepreșe-
dinte al Consiliului Județean Timiș, a 
subliniat oportunitățile și avantajele 
competitive ale județului nostru, sec-
toarele de interes din perspectiva 
irlandeză fiind IT-ul, start-up-urile, 
agricultura și turismul.

De asemenea, a fost abordată și 
convergența turismului şi a culturii, 
având în vedere că Timișoara și județul 
vor beneficia de o multitudine de opor-
tunități în ambele domenii,  odată cu 
programul de Capitală Europeană a 
Culturii. 

„Promovarea ca destinație 
turistică, culturală și de divertisment, 
precum și stabilirea unor schimburi 
specifice, ar fi cu siguranță benefice 
pentru județ”, a spus Alexandru 
Proteasa.

Bicicleta trebuie să devină un mijloc de transport cât 
mai des folosit, având în vedere rolul său benefic atât în ceea 
ce privește aspectul ecologic, cât și din punct de vedere al 
menținerii unei stări bune de sănătate în rândul celor care o 
folosesc. În acest context, județul Timiș a devenit prima unitate 
administrativ-teritorială din România membră în rețeaua 
„Orașe și regiuni pentru bicicliști” din cadrul Federației 
Europene a Bicicliștilor. 

Rețeaua este foarte utilă și constituie o platformă pentru 
schimb de experiență și dobândire de cunoștințe în domeniul 
dezvoltării infrastructurii pentru biciclete atât pentru transport, 
cât și pentru agrement.

Un argument în importanța acordată deplasării pe bici-
cletă este și acela că la nivelul județului Timiș se află în curs de 
elaborare strategia județeană pentru  stabilirea direcțiilor de 

dezvoltare a infrastructurii aferente ciclismului și cicloturismu-
lui și se lucrează la definitivarea traseului EuroVelo 13 (Traseul 
Cortinei de Fier) care străbate județul.

Uniunea Europeană a recunoscut în mod oficial rolul 
important al bicicletei în combaterea schimbărilor climatice 
prin recent adoptata Declarație privind utilizarea bicicletei ca 
mijloc de transport ecologic. Planul de acțiune al Declarației 
invită reprezentanții autorităților locale, regionale și naționale 
să se concentreze asupra ciclismului ca mijloc de transport. De 
asemenea, se solicită integrarea ciclismului în politica multi-
modală de transport, inclusiv a mobilității inteligente, sublini-
ind necesitatea de a promova infrastructura fizică și programele 
de schimbare a comportamentului, precum și de a elabora un 
document strategic la nivelul UE privind mersul pe bicicletă.

În europa, pe bicicletă. Premieră națională pentru județul Timiș
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Hotărârile Consiliului Județean Timiș din mai 2022
1. Hotărârea nr. 130/11.05.2022 privind 

aprobarea proiectului ”Construirea a 3 case de tip 
familial și Centru de zi pentru copii Lugoj”.

2. Hotărârea nr. 131/11.05.2022 privind 
aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea 
unei platforme de interoperabilitate pentru inter-
acțiunea digitală cu beneficiarii Consiliului 
Județean Timiș” cod SMIS 155110, finanțat prin 
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE 
ADMINISTRATIVĂ 2014 - 2020 și alocarea în buget a 
sumelor necesare pentru implementarea acestuia.

3. Hotărârea nr. 132/11.05.2022 privind 
aprobarea Direcțiilor principale de activitate, poli-
ticilor economice și comerciale ale societății Service 
Cons Prest S.R.L. pentru perioada 2022-2026.

4. Hotărârea nr. 133/19.05.2022 privind 
aprobarea proiectului „Renovare energetică mode-
rată a clădirii Corp C5 – Hangar”.

5. Hotărârea nr. 134/19.05.2022 privind 
aprobarea proiectului „Renovare energetică mode-
rată a clădirilor Corp C8 - Corp administrativ și Corp 
C9 - Aerogara”.

6. Hotărârea nr. 135/25.05.2022 privind tre-
cerea unui imobil din domeniul privat în domeniul 
public al Județului Timiș.

7. Hotărârea nr. 136/25.05.2022 privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 
105/28.05.2019 pentru aprobarea Normativelor pri-
vind dotarea cu autovehicule și consumul lunar de 
carburanți.

8. Hotărârea nr. 137/25.05.2022 privind 
acordul Județului Timiș prin Consiliul Județean 
Timiș pentru dezlipire parcelă cu nr. cadastral 
405732, înscrisă în Cartea funciară nr. 405732, 
Timișoara, jud. Timiș.

9. Hotărârea nr. 138/25.05.2022 privind 
solicitarea de trecere a unui bun imobil din dome-
niul public al orașului Gătaia, în domeniul public al 
județului Timiș.

10. Hotărârea nr. 139/25.05.2022 privind 
solicitarea de trecere a unui bun imobil, drum 
comunal DC169, din domeniul public al comunei 
Tormac, în domeniul public al județului Timiș.

11. Hotărârea nr. 140/25.05.2022 privind 
aprobarea contractului cadru de închiriere ocazio-
nală a spațiilor aflate în administrarea Teatrului 
pentru Copii și Tineret ”Merlin”.

12. Hotărârea nr. 141/25.05.2022 privind 
aprobarea contractului cadru de închiriere ocazio-
nală a spațiilor aflate în administrarea Muzeului 
Național de Artă Timișoara.

13. Hotărârea nr. 142/25.05.2022 privind 
aprobarea contractului cadru de închiriere ocazio-
nală a spațiilor aflate în administrarea Centrului de 
Cultură și Artă al Județului Timiș.

14. Hotărârea nr. 143/25.05.2022 privind 
modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului 
Județean Timiș nr. 206/28.10.2016 privind aproba-
rea dării în administrare a unor bunuri imobile 
aflate în domeniul public al Județului Timiș, către 
unele instituții publice de interes județean.

15. Hotărârea nr. 144/25.05.2022 privind 
solicitarea de trecere a unor bunuri imobile, din 
domeniul public al comunei Parța, în domeniul 
public al județului Timiș.

16. Hotărârea nr. 145/25.05.2022 privind 
modificarea Actului constitutiv al societății Service 
Cons Prest S.R.L. și demararea procedurii de selec-
ție pentru postul de administrator al societății.

17. Hotărârea nr. 146/25.05.2022 privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 
170/2017 privind aprobarea dării în folosință gra-
tuită a unor bunuri imobile din Pavilionul 
Administrativ al Parcului Industrial și Tehnologic 
Timișoara - proprietatea privată a Județului Timiș 
precum și a unor bunuri mobile, către Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara 
- Direcția Regională Vamală Timiș.

18. Hotărârea nr. 147/25.05.2022 privind 
aprobarea preluării contractului de concesiune nr. 
16805/21.12.2015, încheiat între Județul Timiș și 
Societatea Fartud S.R.L., de către Societatea EPS 
România S.R.L.

19. Hotărârea nr. 148/25.05.2022 privind 
completarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului 
Județean Timiș nr. 206/28.10.2016 privind aproba-
rea dării în administrare a unor bunuri imobile 
aflate în domeniul public al Județului Timiș, către 
unele instituții publice de interes județean

20. Hotărârea nr. 149/25.05.2022 privind 
aprobarea dării în administrare a unor bunuri 
mobile aflate în domeniul privat al Județului Timiș, 
către Direcția de Prestări Servicii Timiș.

21. Hotărârea nr. 150/25.05.2022 privind 
aprobarea documentației tehnico-economice, faza 
Studiu de fezabilitate și a principalilor indicatori 
tehnico-economici ai proiectului de investiție 
publică „Secție externă de recuperare medicală 
ortopedie și traumatologie (balneofiziokineto tera-
pie) în comuna Lovrin județul Timiș”.

22. Hotărârea nr. 151/25.05.2022 privind 
aprobarea semnării Acordului de cooperare între 
Județul Timiș - România și Provincia Autonomă 
Voivodina - Republica Serbia.

23. Hotărârea nr. 152/25.05.2022 privind 
aprobarea semnării Acordului Cadru de finanțare 
și aprobarea sumei necesare pentru finanțarea pro-
iectului „Sprijin financiar în achiziționarea apara-
tului radiologic” al Raionului Nisporeni - Republica 
Moldova.

24. Hotărârea nr. 153/25.05.2022 privind 
aprobarea Acordului de parteneriat dintre Județul 
Timiș prin Consiliului Județean Timiș în calitate de 
partener principal și Instituția Prefectului-Județul 
Timiș în calitate de partener pentru implementarea 
proiectului EU-BELONG : O abordare interculturală 
a integrării migranților în regiunile europene finan-
țat în cadrul Programului pentru azil, migrație și 
integrare 2014-2020.

25. Hotărârea nr. 154/25.05.2022 privind 
aprobarea devizului general actualizat și a contri-
buției Județului Timiș pentru obiectivul de investi-
ție publică „Clinica de Obstetrică Ginecologie” din 
cadrul proiectului „Copii dincolo de frontiere - 
conectarea serviciilor medicale din domeniul obs-
tetrică-ginecologie și neonatologie dintre Spitalul 
Clinic Județean de Urgență “Pius Brînzeu” 
Timișoara și Clinica de pediatrie din Szeged”.

26. Hotărârea nr. 155/25.05.2022 privind 
acoperirea cheltuielilor de transport și cazare rea-
lizate de adoptator/familia adoptatoare în vederea 
participării la procedura potrivirii practice cu un 
copil având domiciliul în alt județ decât cel al adop-
tatorului/familiei adoptatoare.

27. Hotărârea nr. 156/25.05.2022 privind 
aprobarea documentației de proiectare faza Proiect 
tehnic actualizat, a devizului general și a indicato-
rilor tehnico-economici ai investiției precum și 
aprobarea contribuției financiare a Județului Timiș 
la finanțarea investiției derulate în cadrul proiec-
tului „Construirea a 2 case de tip familial și reame-
najare și extindere Centru de zi de recuperare pen-
tru copii cu dizabilități Lugoj” cod SMIS 119770.

28. Hotărârea nr. 157/25.05.2022 privind 
aprobarea desființării Centrului de plasament pen-
tru copilul cu dizabilități Recaș - Serviciul de îngri-
jire de tip rezidențial pentru copilul cu dizabilități 
Recaș.

29. Hotărârea nr. 158/25.05.2022 privind 
conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al 
Județului Timiș” domnului Otiman Păun-Ion.

30. Hotărârea nr. 159/25.05.2022 privind 
aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 
31.12.2021 și a Bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 2022 ale societății RUWATIM SMDP S.R.L.

31. Hotărârea nr. 160/25.05.2022 privind 
a p r o b a r e a  i m p l e m e n t ă r i i  p r o i e c t u l u i 
„Institutionalised cross-sector PLanning and dedi-
cated capacity building to ENable small and 
medium-sized municipalities to develop and moni-
tor sustainable strategies for the Transition to clean 
energY”, acronim „PLENTY-LIFE”.

32. Hotărârea nr. 161/25.05.2022 privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 
71/29.03.2018 privind aprobarea încheierii 
Acordului de Parteneriat între Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș (Lider 
de parteneriat – Partener 1) și Județul Timiș 
(Partener de Proiect 2) în vederea promovării pro-
iectului „Construirea a 2 case de tip familial și rea-
menajare și extindere Centru de zi de recuperare 
pentru copii cu dizabilități Lugoj” și a documenta-
ției tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate 
cu principalii indicatori tehnico-economici.

33. Hotărârea nr. 162/25.05.2022 privind 
aprobarea finanțării proiectelor spitalelor publice 
locale aflate în subordinea autorităților publice 
locale din județul Timiș în cadrul schemei de mini-
mis pe anul 2022.

34. Hotărârea nr. 163/25.05.2022 privind 
acordarea unor forme de sprijin financiar pentru 
unitățile de cult, aparținând cultelor religioase 
recunoscute în România, din bugetul local al jude-
țului Timiș pe anul 2022.

35. Hotărârea nr. 164/25.05.2022 privind 
modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului 
Județean Timiș nr. 19/2018 privind stabilirea sala-
riilor de bază pentru funcțiile din cadrul familiei 
ocupaționale Administrație din cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Timiș, al Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș 
și al Direcției de Prestări Servicii Timiș, servicii 
publice din subordinea Consiliului Județean Timiș.

36. Hotărârea nr. 165/25.05.2022 privind 
aprobarea rectificării nr. 2 a bugetului local al jude-
țului Timiș pe anul 2022.

37. Hotărârea nr. 166/25.05.2022 privind 
aprobarea Regulamentului de digitizare a Bibliotecii 
Județene Timiș „Sorin Titel”.

38. Hotărârea nr. 167/25.05.2022 privind 
aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între 
Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, 
Fundația Art Encounters Foundation, Muzeul 
Național de Artă Timișoara și Institutul Francez din 
România la Timișoara, în scopul organizării expo-
ziției Brâncuşi: surse românești și perspective uni-
versale.

39. Hotărârea nr. 168/25.05.2022 privind 
aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între 
Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, 
Fundația Art Encounters Foundation, Muzeul 
Național de Artă Timișoara și Institutul Francez din 
România la Timișoara, în scopul organizării expo-
ziției Victor Brauner: Invenție și magie.

40. Hotărârea nr. 169/25.05.2022 privind 
aprobarea depunerii de către Județul Timiș a unei 
cereri de finanțare în cadrul Programului privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 
vehiculele de transport rutier nepoluant din punct 
de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru 
vehicule electrice în localități.

41. Hotărârea nr. 170/27.05.2022 privind 
aprobarea proiectului „Renovare energetică mode-
rată corpuri clădiri Liceul Tehnologic Special 
Gheorghe Atanasiu”.
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Am avut parte de o adevărată sărbătoare la 
,,Noaptea muzeelor”, un eveniment de tradiție,  
care a trezit și de această dată un foarte mare 
interes. Mii de participanți s-au bucurat de surpri-
zele pregătite de organizatori, de la expoziții, pre-
zentări și scenete, până la basme de foc și demon-
strații de artă și măiestrie bănățeană. Muzeul 
Național al Banatului și Muzeului Satului 
Bănățean, ambele finanțate integral de Consiliul 

O noapte culturală plină de entuziasm la Timișoara
Județean Timiș, au reușit să îmbogățească astfel 
actul de cultură cu nuanțe creative și interactive, 
într-o noapte de poveste, în care accesul publicului 
a fost gratuit. 

„Viziunea actuală a Consiliului Județean Timiș 
este de apropiere de comunitate, de deschidere nu 

doar în fața iubitorilor de cultură, ci și pentru seg-
mente de populație care în mod obișnuit preferă alte 

activități de petrecere a timpului liber”, a declarat 
Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș.

„Noaptea Muzeelor” este un eveniment ini-
țiat de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța 
și patronat în prezent de Consiliul Europei, de 
UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor. 
Manifestarea se desfășoară la nivel internațional 
și s-a aflat  anul acesta la cea de-a 18-a ediție, fiind 
sărbătorită în noaptea de 14 spre 15 mai.

Baze de date pentru a permite uti-
lizatorilor accesul online la resurse, înles-
nirea procesului de creație în format 
electronic și prezervarea digitală a patri-
moniului cultural, sunt doar câteva 
dintre avantajele  digitalizării care se va 
introduce la Biblioteca Județeană „Sorin  
Titel” Timișoara. Consiliul Județean 
Timiș sprijină astfel dezvoltarea patrimo-
niului cultural digital al României, mai 
ales că  dezvoltarea continuă într-un ritm 
alert a tehnologiilor telecomunicațiilor, 
cât și schimbările sociale și politice au 
transformat societatea informațională 
într-o realitate a secolului XXI. Crearea și 
dezvoltarea bibliotecii naționale digitale, 
ca pandant al bibliotecii digitale euro-
pene, nu se poate realiza fără implemen-
tarea la nivel local, județean, a digitizării 
bibliotecilor  existente. 

În cadrul acestei preocupări se 
înscrie și adoptarea regulamentului de 
digitalizare a Bibliotecii Județene „Sorin 
Titel”, ale cărei obiective generale con-
stau în  formarea unei platforme digitale 
integrate și unice de acces la fondul de 
carte și publicații al B.J.T., precum și în 
asigurarea prezervării publicațiilor isto-
rice și de revistă al instituției.  Prin 
această platformă va fi posibilă monito-
rizarea și accesul pe tipologii de docu-
mente, intervale orare și alte criterii, 
generând o politică de promovare și achi-
ziție mai adaptată nevoilor contempo-
rane. Digitalizarea bibliotecii va genera o 
serie de avantaje indiscutabile, precum: 
transpunerea în format electronic a 
patrimoniului cultural scris; promovarea 
patrimoniului cultural scris la nivel euro-
pean; protejarea valorilor de carte bibli-

ofilă și manuscrise; protejarea documen-
telor aflate într-o stare avansată de dete-
riorare; îmbunătățirea posibilităților de 
acces la documente, local sau la distanță, 
cu impact asupra creșterii numărului de 
utilizatori și a categoriilor acestora; posi-
bilitatea consultării simultane de către 
mai mulți utilizatori a aceluiași docu-
ment; oferirea unui mod de consultare a 
documentelor moderne în acord cu noile 
tehnologii, independent de spațiul și pro-
gramul de funcționare al bibliotecii; 
îmbunătățirea calității procesului de con-
sultare a documentelor; creșterea numă-
rului de resurse electronice realizate 
direct în format electronic, fără echiva-
lent tradițional (tipărit); facilitarea acce-
sului la documente pentru publicul 
extins. 

În ultimii ani, bibliotecile publice 
din România au demarat o serie de 
inițiative de digitizare, cu caracter 
individual și a căror amploare variază de 
la caz la caz, producând astfel o serie de 
rezultate care contribuie deja la 
patrimoniul cultural digital al României. 
Din acest motiv, digitizarea Bibliotecii 
Județene Timiș „Sorin Titel” apare ca 
fiind o necesitate, al cărei scop este 
reprezentat de sporirea accesului la 
informații și de îmbunătățire a conservă-
rii acesteia. 

Biblioteca Județeană intră în era digitală
Consiliul Județean finanțează o iniți-

ativă a Asociației pentru Promovarea și 
Dezvoltarea Turismului în Timiș menită a rea-
duce în atenția timișorenilor Buziașul, stațiu-
nea renumită pentru apele sale minerale, cât 
și alte destinații, precum Lugojul, Jimbolia, 
Recașul, Făgetul, Deta sau Sânnicolau Mare. 
Noul produs se numește „Descoperă Timișul 
cu trenul” și a fost prezentat jurnaliștilor de 
către vicepreședintele CJ Alexandru Proteasa, 
împreună cu cei de la APDT, într-o deplasare 
la Buziaș.

„Nu ai stresul traficului, prețul bilete-
lor este relativ mic și sprijini micii producători 
locali. Acestea sunt doar câteva argumente 
pentru ca timișenii să abordeze acest tip de 
turism. La Buziaș s-au reluat spectacolele de 
fanfară, sub Colonada din parc. Ritmuri de 
vals, tango, polka, cât și muzică clasică tran-

spusă pe ritmuri moderne vor răsuna în par-
cul din Buziaș după un calendar prestabilit”, 
spune Alexandru Proteasa. Fanfara va mai 
avea reprezentații în 26 iunie, 10 și 24 iulie, 
14 și 28 august, 11 și 25 septembrie, cât și în 
9 octombrie - de fiecare dată de la ora 12.00.

Timișenii pot găsi în oraș și facilități spa. 
În plus, în zona Silagiu sunt cinci crame cu 
degustări de vin, unde se pot face programări. 
Iată doar câteva recomandări pentru o zi reușită 
aproape de casă, fără stres și cu bani puțini.

„Descoperă Timișul cu trenul”, nou produs 
turistic pentru iubitorii de călătorii

Multiculturalitatea ce definește 
Banatul prin intermediul obiceiurilor și tra-
dițiilor etniilor a fost celebrată la Muzeul 
Satului Bănățean din Timișoara. Festivalul 
Etniilor, una dintre cele mai captivante, colo-
rate și pitorești sărbători ale Banatului, a 
ajuns la ediția a XXI-a, aducând laolaltă etni-
ile sârbă, germană, maghiară, bulgară, slo-
vacă, rromă, evreiască, ucraineană, cehă și 
aromână. Toate acestea și-au etalat frumu-

sețea costumelor populare și au adus pe 
scena Muzeului Satului Bănățean cântece și 
dansuri ce au reconstituit, într-un fascinant 
puzzle cultural, spiritul bunei trăiri împre-
ună, în cadrul unei manifestări organizate 
de Centrul de Cultură și Artă al Județului 
Timiș, în parteneriat cu Muzeul Satului 
Bănățean din Timișoara.

Festivalul a avut parte și de multe 
alte surprize. Astfel, au fost invitați în recital  
Vasile Conea, Otilia Duma și Formația Doru 
Țăranu, care au impresionat încă o dată 
publicul prin repertoriul melodiilor din fol-
clorul bănățean.   

Evenimentul a fost finanțat de 
Consiliul Județean Timiș, iar intrarea a fost 
liberă.

Spiritul bunei trăiri împreună, reconstituit la 
Muzeul Satului Bănățean

Consiliul Județean Timiș se pregătește 
să lanseze „Academia de inovare ACSELL” - o 
schemă pilot de vouchere de inovare menită să 
ofere suport personalizat de consiliere și exper-
tiză start-up-urilor și IMM-urilor în faza lor incipi-
entă de inovare a produsului (serviciului/proce-
sului) sau modelului de afaceri.

Deoarece ecosistemul de inovare româ-
nesc are o capacitate scăzută de dezvoltare 
(potrivit Scorului European de Inovare 2021), 
județul Timiș își propune să acționeze împreună 
cu Agenția de Dezvoltare Regională Vest, cu 
reprezentanții mediului universitar din Timișoara 
și mentori din mediul de afaceri dedicați, în spri-
jinul celor care doresc să inoveze în sfera sănă-
tății.

Planul ambițios de acțiune este rezultatul 
proiectului ACSELL (ACcelerating SmE innovation 

capacities with a Living Lab approach), implemen-
tat de Consiliul Județean Timiș alături de alți șapte 
parteneri internaționali, finanțat din fonduri euro-
pene prin programul Interreg Europe, cu scopul de 
a contribui la îmbunătățirea ecosistemului de ino-
vare deschisă, cu aplicabilitate în domeniul sănă-
tății și al calității vieții. De altfel, implementarea 
planurilor de acțiune asumate de fiecare regiune 
a fost și tema dezbaterilor dintre partenerii locali 
și internaționali reuniți la Timișoara în perioada 
18-19 mai 2022. În atingerea obiectivelor, Consiliul 
Județean Timiș beneficiază, așadar, de expertiza 
partenerilor de la  Universitatea din Tübingen 
(Germania), Inițiativa Central Europeană (Italia), 
Guvernul Scoției (Regatul Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord), Parcul Tehnologic Ljubljana 
(Slovenia), Idéklinikken - Regiunea Danemarca de 
Nord (Danemarca), VLAIO - Flanders Innovation & 

Entrepreneurship (Belgia), LiCalab – Universitatea 
de Științe Aplicate Thomas More (Belgia).

În prezent, actanții locali lucrează la ope-
raționalizarea Academiei de inovare ACSELL, care 
va fi lansată în perioada următoare. Toți cei inte-
resați să beneficieze de consiliere pentru gene-
rarea de produse cu valoare adăugată ridicată, 
produse inovatoare bazate pe cunoștințe și abi-
lități avansate, vor fi așteptați să aplice. 

Lansarea Academiei de inovare ACSeLL, în scurt timp


