
Maternitatea pe care Consiliul Județean o construiește
în Timișoara a ajuns la etajul IV

Administrația județeană  vrea să-și acopere 
în integralitate consumul de energie electrică 

din surse regenerabile

Provocările de pe piața de ener-
gie stimulează eforturile Consiliului 
Județean Timiș de acoperire a consu-
mului de energie electrică în integrali-
tate din surse regenerabile. Vorbim aici 
nu doar de consumul din cadrul 
Palatului Administrativ, ci și de cel al 
instituțiilor subordonate. Pentru asta, 
administrația județeană a aprobat ini-
țierea unui proiect de construire a unui 
parc fotovoltaic, în proximitatea satului 
Covaci. Pasul următor va fi depunerea 
unei cereri de finanțare nerambursabilă 
pentru obiectivul de investiții.

Prin proiect se urmărește acope-
rirea parțială sau chiar totală a consu-
mului de energie electrică al Consiliului 
Județean Timiș și instituțiilor subordo-
nate, respectiv, Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului, 
Direcției de Evidență a Persoanelor, 
Direcției de Prestări Servicii și instituți-
ilor de cultură subordonate - Muzeul 
Național al Banatului, Muzeul Național 
de Artă, Muzeul Satului Bănățean, 
Biblioteca Județeană, Teatrul Merlin și 
Centrul de Cultură și Artă.

Nevoia anuală totală de energie 

Au început lucrările la un heliport 
la standarde înalte, în Timișoara, în 
cadrul Aerodromului Cioca. Investiția 
aparține Consiliului Județean, fiind rea-
lizată prin Direcția de Prestări Servicii 
(DPS).

Lucrările efective au început în 4 
octombrie. Vor fi asigurate și unele uti-
laje, echipamente tehnologice și funcți-
onale cu montaj (grup generator de ava-
rie, lămpi balizaj, sistem luminos de 
aliniere la decolare, sistem APAPI, pro-
iectoare, semnalizatoare și balizaje 
conice).

Pe heliport va putea ateriza chiar 
și cel mai mare elicopter din dotarea 
Forțelor Aeriene Române. Acesta va 
putea fi folosit și pentru operațiunile de 
salvare de tip Medevac și SMURD. Noul 
heliport va spori gradul de disponibilitate 
a serviciilor medicale, printr-o mai bună 
acoperire a teritoriului și reducerea tim-

pilor de răspuns în situații de urgență. De 
asemenea, obiectivul va putea genera 
venituri la bugetul județului prin utiliza-
rea heliportului de către persoane pri-
vate.

Suma investită în primă fază este 
de 1.6 milioane lei, iar în perioada ime-
diat următoare, DPS Timiș va lansa o 
nouă procedură de achiziție, de această 
dată fiind vorba de dotările necesare 
operaționalizării heliportului și pistei de 
rulare din incinta aerodromului. Odată 
cu recepția lucrărilor de amenajare, vor 
fi depuse către Autoritatea Aeronautică 
Civilă toate documentele necesare în pri-
vința autorizării și certificării celor două 
obiective.

Heliport modern 
în Timișoara, 

printr-o investiție 
a CJ Timiș

Președintele CJ, Alin Nica, a efec-
tuat, la sfârșitul lunii septembrie, o vizită 
împreună cu directorul firmei de construc-
ții, Cristian Erbașu, pe șantierul noii mater-
nități pe care Consiliul Județean o constru-
iește în proximitatea Spitalului Județean. 
„Am analizat stadiul lucrărilor și provocările 
întâmpinate pe șantier. Menținem un ritm 
bun al lucrărilor, decontărilor și rambursă-
rilor, interesul comun fiind ca tot ceea ce se 
plătește să se ramburseze cât mai rapid, 

astfel încât să nu existe blocaje. Cash 
flow-ul este la fel de important pentru con-
structor cum este și pentru noi, deoarece 
dorim să finalizăm proiectul cât mai repede 
posibil.”

Lucrările au avansat, însă progresul 
este ușor încetinit față de așteptări. Sunt 
mici întârzieri la structura de rezistență 
generate de contextul dificil de pe piața con-
strucțiilor și avem dificultăți cauzate de biro-
crație, a adăugat Nica la scurt timp după 
vizita pe șantier: „Din fericire, toate pot fi 
rezolvate prin eforturi comune ale benefici-
arului, prestatorului, supervizorului și finan-
țatorului. Am plecat optimist de pe șantier, 
cu gândul că vom continua să lucrăm bine 
și îndeaproape cu constructorul, mai ales că, 
în prezent, avem cele mai mari investiții ges-
tionate vreodată de instituția județeană.”

La distanță de câteva zile, a avut loc 
o altă vizită pe șantier, de această dată a 

reprezentanților Ministerului Dezvoltării și 
ai BRECO, alături de administratorul public 
al județului, Marian Constantin Vasile. 
„Vizita a decurs foarte bine. Chiar dacă tre-
cem printr-o criză acută, prin eforturile 
tuturor factorilor publici și privați implicați, 
suntem convinși că vom termina anul viitor 

lucrările și, astfel, regiunea va beneficia de 
cea mai modernă maternitate din țară”, a 
declarat Marian Vasile la finalul vizitei.

electrică se ridică la aproximativ 2,5 
milioane kWh, ceea ce necesită un parc 
fotovoltaic de aproximativ 2,5 - 3 hec-
tare de teren. Acesta se află în proprie-
tatea Consiliului Județean Timiș, în 
proximitatea satului Covaci. Trebuie 
spus că datele finale vor rezulta în 
urma analizei tehnice viitoare.

Importanța inițiativei este dată 
și de contextul provocărilor existente 
pe piața de energie. Având în vedere 
creșterea constantă a prețului energiei 
electrice, neexistând premise de scă-
dere a prețului, Consiliul Județean con-
sideră că un astfel de proiect va asigura 
independența energetică și va permite 
instituției să realizeze economii consis-
tente.

Referitor la impactul bugetar, 
având în vedere că în prezent există 
oferte ale diferiților furnizori de energie 
electrică de aproximativ 4 lei per kWh, 
aprobarea proiectului și construcția 
parcului fotovoltaic ar aduce economii 
anuale la buget de 10 milioane lei, 
respectiv de 50 milioane lei pe o durată 
de cinci ani. Aceste economii la buget 
pot fi direcționate spre domenii care în 
prezent nu dispun de finanțare adec-
vată.
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v Într-o singură zi, 
printr-un efort de echipă 
interdepartamentală, 
Consiliul Județean 
Timiș a depus un număr 
de 12 proiecte pentru a 

obține finanțare prin Planul Național de Redresare 
și Reziliență, Componenta C5 - Valul renovării.

Proiecte în valoare de 77 milioane lei 
solicitate de CJ Timiș prin PNRR

Conferințele de la Timișoara: „Ispitele 
puterii. De la Iulius Cezar la Marc Aureliu”

v Adrian Papahagi, Mihail 
Neamțu și Claudiu T. Arieșan 
au condus timișenii într-un 
periplu reflexiv, plasat sub 
genericul „Ispitele Puterii. De 
la lulius Cezar la Marc 
Aureliu”. Acțiunea a fost parte 

a seriei Conferințele de la Timișoara, o pledoarie pentru 
lectură și un mesaj puternic de susținere a proiectului 
Timișoara Capitală Europeană a Culturii.

Trei cluburi sportive timișene primesc 
finanțare de la Consiliul Județean

vTrei programe ale struc-
turilor sportive de drept 
public primesc finanțare de la 
Consiliul Județean. 1 milion 
de lei pentru CSU Univer-
sitatea de Vest din Timișoara, 

CSS Bega Timișoara și Clubul Sportiv Universitar 
Politehnica Timișoara.
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Președintele CJ Timiș, Alin Nica, 
a semnat autorizația de construire 
pentru conducta de gaze naturale SRM 
Timisoara I - SRM Timișoara III, inves-
tiție a Transgaz SA, la scurt timp după 
ce Consiliul Județean a declarat obiec-
tivul ca fiind de utilitate publică și de 
interes județean, pentru a-l urgenta.

Conducta SRM Timișoara I - SRM 
Timișoara III reprezintă o șansă pentru 
ca timișorenii abonați la Colterm să 
beneficieze de facturi mai mici la încăl-
zire, dar și de un serviciu de furnizare 
optim, în condițiile în care aceasta va 
trece la doar câteva sute de metri de 
societatea de termoficare.

„Deși această conductă era de 
mai mulți ani în planul investițional al 

Autorizație semnată pentru o 
investiție importantă în 

infrastructura de transport gaze 
naturale a județului

Societății Naționale de Transport a 
Gazelor Naturale Transgaz SA, prin 
eforturile susținute ale Consiliului 
Județean Timiș, am reușit deblocarea 
o b s t a c o l e l o r  a d m i n i s t r a t i v e . 
Conectarea directă la noua conductă 
din Timișoara va aduce doar beneficii 
pentru Colterm și abonații săi. 
Subliniez însă că acest demers implică 
voința și capacitatea companiei de a-l 
pune în aplicare. Apreciez eforturile și 
implicarea Transgaz în modernizarea 
rețelelor de transport al gazelor natu-
rale din județ deoarece contribuie 
decisiv la creșterea calității vieții în 
Timiș”, a spus președintele CJ, Alin 
Nica.

Conducta Timișoara - Deta - 
Denta - Moravița a fost și ea declarată 
ca fiind de utilitate publică și de inte-
res județean, la fel, pentru a urgenta 
investiția. Aceasta va rezolva problema 
alimentării zonei de sud a județului, 
unde vechea rețea se află într-o stare 
deosebit de degradată. Investiția va 
asigura astfel gaz pentru zeci de mii de 
timișeni la parametri normali și fără 
riscul întreruperii furnizării.

Într-o singură zi, printr-un efort 
de echipă interdepartamentală, Consiliul 
Județean Timiș a depus un număr de 12 
proiecte pentru a obține finanțare prin 
Planul Național de Redresare și 
Reziliență, Componenta C5 - Valul reno-
vării. Pentru acestea, Consiliul Județean 
solicită un total de 76.642.195 lei. 
Inițiativele vizează renovarea energetică 
a mai multor obiective de infrastructură 
educațională, administrativă și de îngri-
jire și asistență pentru persoane cu diza-
bilități.

Liceului Tehnologic Special 
„Gheorghe Atanasiu” îi este asigurată 
cea mai mare sumă, de peste 25 de mili-
oane de lei.

Au fost depuse spre finanțare 
următoarele obiective:

- Centrul școlar pentru educație 
incluzivă „Paul Popescu Neveanu” - 4.8 
milioane lei;

- Centrul școlar pentru educație 
incluzivă „Constantin Pufan” - 7.6 mili-
oane lei;

- Liceul Tehnologic Special 
„Gheorghe Atanasiu” - 25.2 milioane lei;

- Centrul școlar pentru educație 
incluzivă „Alexandru Roșca” - 4.2 mili-
oane lei;

- Centrul școlar pentru educație 
incluzivă „Constantin Păunescu” - 6 mili-
oane lei;

- Clădire administrativă - 6.8 mili-
oane lei;

Proiecte în valoare de 77 milioane 
lei solicitate de CJ Timiș prin PNRR

- Bloc cu locuințe de serviciu în 
regim de înălțime S+P+3E - 4.6 milioane 
lei;

- Centrul de Îngrijire și Asistență 
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 
Ciacova - 6.5 milioane lei;

- Centrul de Recuperare și 
Reabilitare Neuropsihiatrică pentru 
Copii Timișoara - 4.7 milioane lei;

- Sediul DGASPC Timișoara - 1.3 
milioane lei;

- Centrul de Recuperare și 
Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia - 
4.5 milioane lei.

Pe lângă proiectele depuse ieri, în 
cadrul primului apel al PNRR a fost soli-
citată o sumă de 12 milioane lei, pentru 
renovarea energetică a altor trei obiec-
tive din patrimoniul și administrarea 
Consiliului Județean Timiș.

Trebuie precizat că sumele pre-
zentate sunt pentru cheltuielile eligibile 
finanțate 100% prin PNRR, la care se 
adaugă valoarea TVA aferentă cheltuie-
lilor eligibile, sumă asigurată din bugetul 
de stat.

O nouă investiție importantă se 
întrevede în județul Timiș. Președintele 
Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a 
primit delegația LK Group, alături de 
reprezentantul CCIpR, Vincenzo 
Moderno, pentru a discuta posibilitatea 
demarării unei colaborări în județul 
nostru.  În cadrul întâlnirii au fost pre-
zentate avantajele competitive ale 
județului și a fost înmânat Ghidul 
Investitorului al județului Timiș. 
Președintele CJ Timiș a informat posi-
bilii investitori despre ajutorul de stat 
de care pot beneficia și a amintit rolul 
instituției noastre în acordarea de asis-
tență acestora.

Timișul ar putea deveni lider în 
producția de biciclete

Astfel, noile facilități de produc-
ție în zona de velomobilitate vor trans-
forma Timișul în cel mai mare hub de 
producție de biciclete electrice și tra-
diționale din această parte a Europei.

Redescoperirea filonului creștin 
devine o provocare de mare interes. 
Centrul de Cultură și Artă al Județului 
Timiș a găzduit, recent, conferința 
„Cultura tinereții în Hristos”, susținută 
de părintele Constantin Necula, o per-
sonalitate recunoscută în peisajul cul-
tural românesc, precum și în lumea 
ortodoxiei. De-a lungul timpului, preo-
tul a susținut sute de conferințe și 
interviuri, în care a propovăduit iubirea 
și valorile creștine și a scris cărți care 
au avut un impact deosebit în rândul 
cititorilor. 

Părintele Constantin Necula se 
adresează tinerilor într-un limbaj 
modern, accesibil, care atinge sufletul 
și luminează mintea, astfel că a reușit 
să  capteze atenția  celor care au par-
ticipat la conferința organizată. 

Succesul acestui proiect - pilot și 
interesul publicului pentru temele 
abordate de părintele Constantin 
Necula sunt motive pentru ca astfel de 
conferințe să continue, constituind o 
provocare pentru redescoperirea filo-
nului creștin. 

Evenimentul de la Centrul de 
Cultură și Artă al Județului Timiș a fost 
finanțat de Consiliul Județean Timiș.

Valorile creștine, mereu în 
actualitate

„Realitatea din birou nu se potrivește 
niciodată 100% cu cea din teren”, spune vice-
președintele CJ Alexandru Proteasa. Acesta a 
dat astfel startul deplasărilor în județ pentru 
punerea în practică a proiectelor din progra-
mul de bugetare participativă.

Două dintre propunerile care au câș-
tigat finanțare în acest an, prin votul direct al 
timișenilor, vizează Cenadul. „Vorbim în pri-

mul rând de amenajarea unui parc tematic în 
zona Parcului Natural Lunca Mureșului. 
Inițiatorul a propus organizarea de activități 
turistice ecologice educative, închirierea de 
biciclete și chiar plimbări călare. Se pot face 
multe altele, ideea este bună și vom lucra 
împreună cu primarul comunei Tița Andrei să 
o putem pune în practică. Este o zonă foarte 
frumoasă, care merită valorificată din punct 
de vedere turistic”, a spus Alexandru Proteasa.

O a doua propunere care a trecut de 
votul timișenilor este achiziționarea și ampla-

sarea unei scene în comună, pentru facilita-
rea organizării de evenimente culturale. „E 
ușor de înțeles că există o nevoie reală de 
infrastructură culturală în comunitățile mai 
mici, aceasta fiind concentrată, în proporție 
covârșitoare, în Timișoara”, a subliniat vice-
președintele CJ.

Zona Biledului, o nouă destinație 
de weekend pentru timișeni

Un alt proiect propus și votat de timi-
șeni vizează Biledul, un spațiu de aproape 
30.000 mp situat la marginea comunei, zonă 
cunoscută sub denumirea de „Pădurice”. Se 
dorește amenajarea luciului de apă cu pon-
toane, montarea de foișoare și de mobilier de 
grădină, crearea unui loc de joacă pentru 
copii, precum și a altor spații de agrement. 

„Am fost zilele trecute la fața locului, 
pentru a-mi forma o mai bună idee despre ce 

se poate face acolo. Este un loc nevalorificat 
la adevăratul său potențial. De investiție se 
va bucura foarte multă lume, mai ales că 
zona propusă spre amenajare se află la doar 
30 de minute de mers cu mașina de centrul 
Timișoarei”, a spus Alexandru Proteasa.

În cadrul proiectului va fi creat un loc 
adecvat care să asigure tinerilor și copiilor 
condiții pentru mișcare în aer liber, în condi-
ții de siguranță, și va fi amenajată o adevă-
rată oază de liniște și verdeață.

Locațiile proiectelor de pe Bugetare participativă, luate la pas
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Toamna a venit cu surprize pentru 
iubitorii mersului pe bicicletă. Ca urmare 
a solicitării Consiliul Județean Timiș, 
Poliția de frontieră a deschis informal 
frontiera, în zilele de 24 și 25 septembrie 
2022, între orele 08.00 și 20.00, pe pista 
de biciclete de pe coronamentul digului 
Canalului Bega. Astfel, s-a putut circula 
cu bicicleta pe toți cei peste 70 de km de 
pistă între Timişoara și Zrenjanin, Serbia. 
Trecerea frontierei s-a făcut pe baza căr-
ții de identitate.

După anunțul deschiderii graniței 
cu Serbia a venit și o altă surpriză. Astfel, 
cei care au ales să treacă granița pe bici-

cletă și să pedaleze de la Timișoara la 
Zrenjanin s-au putut înscrie și la un con-

curs de fotografii prin care au câștigat 
invitații la cele mai mari festivaluri timi-

șorene de anul viitor, Flight Festival, 

CODRU și PLAI. Mai exact, cinci partici-
panți au câștigat câte trei invitații duble 
la toate cele trei mari evenimente din 
2023.

„Inițiativa a avut scopul de a încu-
raja un stil de viață sănătos și de a pro-
mova legătura turistică între România şi 
Serbia. Consiliul Județean Timiș, alături 
de Asociația pentru Promovarea și 
Dezvoltarea Turismului în Timiș și 
Administrația Bazinală de Apă Banat, a 
semnat un acord de administrare comună 
a pistei de biciclete care duce spre sârbi, 

parteneriat în cadrul căruia se va ocupa 
de reparații, curățenie și refugii”, a spus 
președintele CJ Timiș, Alin Nica. 
Comunitățile care se află în apropierea 
pistei de biciclete au potenţial turistic și 
ar putea beneficia de un flux considerabil 

de vizitatori, a adăugat președintele CJ, 
mulțumind de asemenea Poliției de 
Frontieră din România și din Serbia. De ase-
menea, Alin Nica își dorește ca inițiativa să 
fie reluată anul viitor de cel puțin două ori.

Surpriză pentru iubitorii mersului pe bicicletă, la început de toamnă

Noi oportunități pentru județul 
Timiș pot fi deschise, în urma aplicării 
unor sisteme funcționale, cu rezultate 
foarte bune, de unde ne putem inspira. 
Consiliul Județean Timiș a fost gazda 
evenimentului „Managementul deșeu-
rilor”, în cadrul căruia o delegație fin-
landeză condusă de E.S. dna. Marjut 
Akola, ambasador al Republicii 
Finlanda în România, a oferit soluții în 
domeniul gestionării deșeurilor. 

La întrevederea desfășurată în 

Deșeurile, gestionate eficient
Sala Multifuncțională a Consiliului 
Județean au participat experți teh-
nici și firme care au ca obiect de acti-
vitate gestionarea deșeurilor, acestora 
oferindu-li-se posibilitatea de a avea 
un dialog concret cu partea finlandeză 
pe proiectele de dezvoltare și proble-
mele care trebuie rezolvate în județul 
Timiș în domeniul gestionării deșeurilor.

Vicepreședintele CJ Timiș, 
Cristian Moș, a abordat subiecte pre-
cum strategia județului privind gestio-
narea deșeurilor și transformarea aces-
tora în energie verde.

Finlanda are o tradiție îndelun-
gată în ceea ce privește utilizarea deșe-
urilor în producția de energie, în pre-
zent, până la 99% din deșeurile muni-
cipale solide fiind recuperate fie sub 
formă de energie, fie prin reciclarea 
materialelor.

O serie de discuții constructive 
au avut loc, recent, cu ocazia Primului 
Forum Economic organizat la Chișinău. 
Evenimentul a avut drept scop stabili-
rea unor punți de legătură cu potențiali 
investitori. 

La acest forum a participat și 
Cristian Moș, vicepreședinte al 
Consiliului Județean Timiș, care a 
declarat: „Într-o perioadă dificilă din 
toate punctele de vedere și pentru 
Republica Moldova, cred că este abso-
lut lăudabil faptul că oamenii de acolo 

caută soluții eficiente și sustenabile 
pentru problemele de zi cu zi. Am pur-
tat o serie de discuții constructive atât 
cu oamenii de afaceri locali, cât și cu 
aparatul executiv din Primăria 
Chișinău. Discuțiile legate de sistemul 
de salubrizare și infrastructura verde 
mi-au dat ocazia să am un schimb de 
experiență foarte interesant”. 

Având în vedere că unul dintre 
cei mai cunoscuți „ambasadori” ai 
Republicii Moldova este vinul, vicepre-
ședintele CJ Timiș intenționează  să le 
propună colegilor de la Muzeul Satului 

Bănățean o ediție a Festivalului Vinului 
Moldovenesc.

Schimb de experiență

Timișoara a fost inclusă în progra-
mul conferinței anuale a Asociației 
Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), 
desfășurată în acest an în perioada 28 sep-
tembrie - 2 octombrie la Szeged și Novi Sad, 
fiind organizată în parteneriat cu Agenția 
de Dezvoltare Euroregională Dunăre-Criș-
Mureș-Tisa.

Consiliul Județean Timiș a fost 
gazda unui grup de reprezentanți ai mai 
multor regiuni frontaliere din Europa, care 
au ales Timișoara ca destinație de study 

tour. Oaspeții au dorit să vadă la fața locu-
lui stadiul în care se desfășoară pregătirile 
pentru anul Capitalei Europene a Culturii și 
care este oferta culturală a orașului și a 
județului. 

Alin Nica, președintele Consiliului 
Județean Timiș, împreună cu Ovidiu Megan, 
directorul Asociației Capitală Europeană a 
Culturii, au prezentat conceptul programu-
lui Timișoara - Capitală Europeană a 
Culturii, punând în evidență diversitatea 
etnică și culturală a orașului, precum și 
caracterul său profund european. 

Oferta culturală a orașului va 
cuprinde toate domeniile artistice, cu un 
accent deosebit pe crearea conexiunii din-
tre actorii culturali autohtoni și cei euro-
peni. Totodată, a fost  subliniată și rele-
vanța investițiilor în infrastructura culturală 
a orașului și implicit a județului, la care CJ 
Timiș va contribui semnificativ.

Consiliul Județean Timiș a fost 
gazda unei întâlniri de lucru cu repre-
z e n t a n ț i  a i  M i n i s t e r u l u i 
Antreprenoriatului și Turismului pe 
tema implementării conceptului de 
Organizație de Management a 
Destinației la nivel regional. Important 
este că există acum o șansă foarte 
mare să se lucreze integrat și strategic 
în regiune, fiind regândit  fundamental 
modul în care se face turism.

Printre obiectivele care au stat 
la baza înființării Organizațiilor de 
Management a Destinației regăsim 
creșterea notorietății brandului turis-

Regiunea, gândită ca destinație turistică
tic de destinație, creșterea duratei 
sejurului pentru turiști și creșterea 
numărului de turiști din destinație 
într-un an.

Toate acestea au o cu totul altă 
amploare și greutate atunci când sunt 
aplicate la nivelul unei regiuni. Practic, 
avem oportunitatea de a promova în 
același pachet/produs turistic tot ce au 
mai bun cele cinci județe din regiunea 
Banat-Crișana: cultură, istorie, natură, 
arhitectură, tradiție.

„Intenționez ca în viitorul apro-
piat să lansez un apel către colegii mei 
de la celelalte consilii județene cu sco-
pul demarării acestui proiect la nivelul 
regiunii noastre. În plus, sincronizarea 
cu anul 2023, când Timișoara va fi 
Capitală Europeană a Culturii, creează 
unul dintre cele mai favorabile con-
texte”, a declarat Alexandru Proteasa, 
vicepreședinte al Consiliului Județean 
Timiș.

Programul Timișoara - Capitală Europeană a 
Culturii, în atenția vizitatorilor

Oferta culturală va cuprinde toate domeniile artistice
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Adrian Papahagi, Mihail Neamțu 
și Claudiu T. Arieșan au condus timișe-
nii într-un periplu reflexiv, plasat sub 
genericul „Ispitele Puterii. De la lulius 
Cezar la Marc Aureliu”. Acțiunea a fost 
parte a seriei Conferințele de la 
Timișoara, o pledoarie pentru lectură 
și un mesaj puternic de susținere a pro-
iectului Timișoara Capitală Europeană 
a Culturii.

Cu acest prilej a fost lansată și 
cartea „Geneză și Înviere. Cum citim azi 
Biblia?”, de Adrian Papahagi și Mihail 
Neamțu.

Conferințele au abordat un con-
cept stilistic și retoric nou - „Stand-up 
Culture”, prin care publicul a avut parte 
de o experiență memorabilă, prelege-
rile și dialogurile invitaților fiind îmbi-
nate cu muzică și arte plastice.

În cadrul conferinței ce s-a des-
fășurat în 14 octombrie în Sala 
Mult i funcț ională  a  Consi l iului 
Județean Timiș au fost invitați: prof. 
univ. dr. Adrian Papahagi de la 
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-
Napoca, scriitorul și filozoful Mihail 
Neamțu, inițiatorul Clubului Marile 

Cărți, și conf. univ. dr. Claudiu T. 
Arieșan, de la Universitatea de Vest din 
Timișoara.

Evenimentul a fost organizat de 
Clubul Marile Cărți, Consiliul Județean 
Timiș și Biblioteca Județeană Timiş. 
Accesul la eveniment a fost liber, pe 
bază de înscriere.

Conferințele de la Timișoara: „Ispitele puterii. 
De la Iulius Cezar la Marc Aureliu”

Timișoara și-a reconfirmat statu-
tul de Capitală a lecturilor publice și de 
potențial Oraș al Literaturii, titlu acordat 
de UNESCO. Unul dintre cele mai impor-
tante festivaluri literare din Europa, 
LitVest, desfășurat sub genericul Text-
Concerte, a adus, în perioada 21 - 24 sep-
tembrie, întâlniri cu nume de vârf ale 
literaturii și muzicii.

 La fel ca și cele 10 ediții prece-
dente, LitVest 2022 a strâns un public de 
aproximativ 1.000 de persoane, aducând 
astfel poezia și literatura mai aproape de 
toate categoriile socio-profesionale ale 
orașului Timișoara. La LitVest, mari poeți 
ai lumii au citit în tandem cu elevi din 

Un mare festival de literatură, 
organizat la Timișoara

comunele timișene, evenimentul având, 
în fiecare an, un invitat simbolic: un 
autor timișorean dispărut ale cărui texte 
sunt lecturate la toate manifestările. Pe 
lângă lectură, serile LitVest au fost dedi-
cate și muzicii. 

Ediția Litvest din acest an va fi 
înscrisă în catalogul de „bune practici lite-
rare” al Fundației Novoneyra, Spania, par-
teneră a Creative Europe BePartnow.eu, 
proiect finanțat și sprijinit de Uniunea 
Europeană.  LitVest a fost organizat de 
către Biblioteca Județeană Timiș „Sorin 
Titel”, cu sprijinul Consiliului Județean 
Timiș. Activitatea depusă de președintele 

Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, pen-
tru reprezentarea României și a județului 
Timiș la nivel european este una consis-
tentă, fapt certificat și de numirea sa ca 
raportor din partea Uniunii Europene pen-
tru relația cu Ucraina, Republica Moldova, 
Georgia și celelalte țări din Parteneriatul 
Estic. 

„Pentru mine, este o onoare și o 
bucurie. Privesc votul de încredere care mi-a 
fost acordat în cadrul Comitetului European 
al Regiunilor ca pe o mare responsabilitate, 

mai ales din perspectiva faptului că dețin 
președinția Delegației române. Cooperarea 
dintre Republica Moldova și județul Timiș va 
reprezenta un element important în elabo-
rarea unui punct de vedere consistent pe 
această temă. Am experiență în abordarea 
unor asemenea teme, deoarece am elaborat 
raportul privind strategia de extindere a 
Uniunii Europene în perioada 2007- 2008, iar 
în 2010 am fost raportor pentru implemen-
tarea politicii europene de vecinătate”, a 
declarat președintele Consiliului Județean 
Timiș.

Responsabilitate europeană pentru 
președintele Consiliului Județean Timiș

Continuă preocupările ecologice la 
Consiliul Județean Timiș. Instituția  a con-
tinuat seria întâlnirilor dedicate susținerii 
inițiativei „Trees for Life”, lansată de 
Comitetul European al Regiunilor, în vede-
rea extinderii suprafețelor împădurite la 
nivel local, regional și european. Astfel, la 
sediul instituției, au fost purtate discuții 
pentru a identifica modalitatea prin care se 
pot demara activități de plantare încă din 
această toamnă. 

Au participat reprezentanți ai primă-
riilor din județ care dispun de terenuri pe 
care intenționează să planteze, reprezen-
tanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniu, 
ai organizațiilor non-guvernamentale de 

mediu și ai mediului universitar.
Consiliul Județean Timiș va demara 

o activitate de plantare pe o parte din 
suprafața de teren deținută la Covaci. 
Urmează să fie delimitată parcela și să fie 
analizate aspectele tehnice legate de cele 
mai potrivite tipurile de arbori. Instituția va 
beneficia de sprijin și consultanță din par-
tea partenerilor care susțin inițiativa „Trees 
for Life”.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate 
noutățile legislative aduse de Ordinul 2121 
al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, 
pentru aprobarea schemei de ajutor de stat 
„Sprijin pentru investiții în noi suprafețe 
ocupate de păduri”. Actul normativ prevede 

modalitatea de acordare a unui sprijin 
financiar deținătorilor publici și privați de 
terenuri pretabile pentru împădurire. Atât 
UAT-urile, cât și persoanele fizice care dețin 
teren în proprietate pot realiza lucrări de 
plantare de trupuri de pădure sau perdele 
forestiere de protecție, urmând ca, prin 
acest sprijin, să își recupereze sumele inves-
tite.

Organizațiile non-guvernamentale 
au anunțat că pot oferi consultanță, puieți 
și implicare prin voluntarii proprii acelor 
primării care își propun să organizeze acti-
vități de plantare. Participanții au semnat o 
declarație de susținere a inițiativei euro-
pene „Trees for Life” și se vor sprijini reci-

proc în materializarea activităților de plan-
tare, printr-o cooperare și comunicare inte-
rinstituțională permanentă.

Modalități de extindere a suprafețelor împădurite
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Argeșul și Doljul, județe cu tradi-
ție în ceea ce privește industria auto 
românească, sunt devansate de Timiș, 
cu peste șapte miliarde de euro expor-
turi, din care mai mult de jumătate 
reprezintă componente specifice 
industriei auto.

Prezent la un eveniment pe 
teme de inovare în automotive al com-
paniei ZF, președintele CJ, Alin Nica, a 
vorbit despre avantajele județului nos-
tru, cât și despre pașii de urmat pentru 

a ne menține competitivi. Acesta a sub-
liniat faptul că suntem bine poziționați 
în ceea ce privește industria automo-
tive, însă, pentru a păstra actualii 
investitori și pentru a atrage alte com-
panii care se relochează din Asia de 
Sud-Est, trebuie să venim cu ceva în 
plus.

„E important să-i asculți pe cei 
care studiază și să te inspiri de la cei 
care excelează. Acest gând stă la baza 
proiectului pistei de testare pentru 

Timișul trebuie să treacă la nivelul următor 
de transformare industrială

Pista de testare pentru automobile autonome, la Biled

automobile autonome pe care o vom 
construi la Biled. Avem avantaje com-
petitive precum poziția geografică 
favorabilă și forța de muncă înalt cali-
ficată, dar pentru a trece la nivelul 
următor de transformare industrială e 
nevoie de mai mult. 

Am participat la conferința de 
presă a companiei ZF cu scopul de a 
prezenta proiectul viitoarei pistei de 
testare pentru automobile autonome 
de la Biled, construcție care se va 
întinde pe 250 de hectare”, a spus pre-
ședintele CJ, Alin Nica.

Proiectul prevede și o zonă de 
cercetare și dezvoltare, unde compa-
niile din domeniu vor putea iniția și 
testa noi tehnologii și echipamente 
precum monopostul electric de curse 
prezentat de compania ZF în cadrul 
evenimentului.

Circuitul are un potențial deo-
sebit. Acesta va aduce noi investitori 
în Timiș și va păstra aici companiile 
care în prezent trebuie să facă testele 
tehnologice în Ungaria sau în 
Germania. Într-o a doua fază, se 
dorește identificarea de surse de 
finanțare pentru un institut de cerce-
tare în domeniul industriei auto, 
căruia să se alăture și universitățile.

Măsuri de sporire a 
siguranței rutiere 

pe drumurile 
județene

Siguranța rutieră este importantă 
pentru Consiliul Județean. Vicepreședintele 
CJ Cristian Moș a anunțat recent noi măsuri 
pe unele dintre cele mai circulate drumuri 
din Timiș. Astfel, vor fi realizate sensuri gira-
torii, reorganizări de intersecții, marcaje și 
alte lucrări de siguranță.

 Vizate sunt, de exemplu:
- DJ 595 Timișoara - Giroc - patru 

sensuri giratorii provizorii și marcarea 
unor noi treceri de pietoni; delimitarea 
părții carosabile prin montarea de stâlpi 
flexibili pentru separarea sensurilor de 
circulație;

- DJ 691 Timișoara - Dumbrăvița - 
reorganizarea primului sens giratoriu 
modificând accesul spre centrul comer-
cial din zonă, pentru sporirea siguranței 
rutiere și fluidizarea traficului auto;

- DJ 592 Moșnița Nouă - Sacoșul 
Turcesc - având în vedere numeroasele 
accidente rutiere din zona Albina și 
Sacoșul Turcesc și faptul că măsurile luate 
până acum nu au avut efect, la sugestia 
Poliției Rutiere, s-a demarat procedura 
pentru realizarea a două sensuri giratorii 
permanente; 

- DJ 591 Timișoara - Sânmihaiu 
Român - s-a dispus verificarea întregului 
tronson și corectarea neregulilor din teren 
care vizează siguranța rutieră.

În plus, se află în lucru și cea mai 
mare alocare de buget pentru măsurile 
care vizează siguranța rutieră, adaugă 
Moș: „Am realizat un calendar strict, astfel 
încât până la finalul anului să verificăm 
fiecare kilometru de drum județean. 
Având imaginea completă și în detaliu 
asupra nevoilor de pe drumuri o să știm 
exact unde trebuie să: 

- refacem marcajele de la trecerile 
cu calea ferată folosind vopsea sau mar-
caj rezonator, în funcție de gradul de peri-
culozitate; 

- eliminăm toate calmatoarele 
montate pe drumurile județene și le înlo-
cuim cu presemnalizări luminoase și mar-
caje colorate/marcaj rezonator; 

- montăm indicatoare pentru redu-
cerea limitei de viteză în apropierea șco-
lilor și instituțiilor de interes public aflate 
pe drumurile județene; 

- iluminăm corect trecerile de pie-
toni;

- verificăm marcajele de la poduri, 
podețe și parapete;

- analizăm folosirea unui nou tip 
de vopsea fosforescentă în curbele peri-
culoase.”

Prioritizarea lucrărilor de sporire a 
siguranței rutiere va fi făcută și în funcție 
de statisticile primite de la IPJ.

Direcția de Prestări Servicii Timiș 
are noi tarife pentru serviciile oferite în 
incinta „Aerodromului Cioca”. Acestea 
au fost aprobate în cadrul unei ședințe 
ordinare a CJ Timiş. 

Noile tarife permit derularea nor-
mală în anul fiscal 2022 a activităților 
specifice Direcției de Administrare a 
Patrimoniului și Direcției de Prestări 
Servicii Timiș, reprezentând baza reali-
zării unei părți a veniturilor Consiliului 
Județean Timiș.

Astfel, serviciile oferite de către 
Direcția de Prestări Servicii Timiș (per-
soane fizice și juridice) vor fi următoa-
rele:

Servicii Aerodrom Cioca:
- Parcare aeronavă sub 1500 kg 

MTOM: 20 lei/zi/aeronavă;
- Parcare aeronavă peste 1500 kg 

MTOM: 35 lei/zi/aeronavă;
- Abonament lunar pentru par-

care aeronavă sub 1500 kg MTOM: 375 
lei/lună/aeronavă; - Abonament l u n a r 
pentru parcare aeronavă peste 1500 kg 
MTOM: 550 lei/lună/ aeronavă;

- Parcare în hangar aeronavă sub 
1500 kg MTOM: 40 lei/zi/aeronavă;

- Parcare în hangar aeronavă 
peste 1500 kg MTOM: 75 lei/zi/aeronavă;

- Abonament lunar pentru par-
care în hangar aeronavă sub 1500 kg 
MTOM: 560 lei/lună/ aeronavă;

- Abonament lunar pentru par-
care în hangar aeronavă peste 1500 kg 
MTOM: 1250 lei/lună/aeronavă;

- Aterizare/decolare aeronavă 
sub 1500 kg MTOM: 10 lei/aterizare/
aeronavă;

- Abonament zilnic aterizare/
decolare pentru aeronavă sub 1500 kg 
MTOM: 40 lei/aterizare/zi;

- Abonament lunar aterizare/
decolare pentru aeronavă sub 1500 kg 
MTOM: 300 lei/ lună/aeronavă;

- Aterizare/decolare aeronavă 
peste 1500 kg MTOM: 30 lei/aterizare/
aeronavă;

- Abonament zilnic aterizare/

decolare pentru aeronavă peste 1500 kg 
MTOM: 100 lei/ zi/aeronavă;

- Abonament lunar aterizare/
decolare pentru aeronavă peste 1500 kg 
MTOM: 800 lei/lună/aeronavă;

- Parcare autovehicul, remorcă 
sub 3500 kg: 5 lei/zi/autovehicul;

- Abonament lunar pentru par-
care autovehicul, remorcă sub 3500 kg: 
105 lei/lună/autovehicul;

- Parcare autovehicul, remorcă 
peste 3500 kg: 10 lei/zi/autovehicul;

- Abonament lunar pentru par-
care autovehicul, remorcă peste 3500 
kg: 200 lei/lună/autovehicul.

Noi tarife pentru servicii
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Hotărârile Consiliului Județean Timiș din septembrie 2022
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Ardelean 
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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
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Compartimentul de comunicare 

al Consiliului Judeţean Timiş

S.C. TIPOGRAFIA PROD COM S.R.L.
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     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

1. Hotărârea nr. 264/21.09.2022 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 134/19.05.2022 pri-
vind aprobarea proiectului „Renovare 
energetică moderată a clădirilor Corp 
C8 - Corp administrativ și Corp C9 – 
Aerogara”.

2. Hotărârea nr. 265/27.09.2022 
privind completarea Comisiilor de spe-
cialitate ale Consiliului Județean Timiș.

3. Hotărârea nr. 266/27.09.2022 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 273/2021 privind 
aprobarea tarifelor de interes județean 
pentru anul fiscal 2022.

4. Hotărârea nr. 267/27.09.2022 
privind aprobarea prelungirii contrac-
tului de închiriere nr. 20107/18.10.2017 
încheiat între Județul Timiș, prin 
Consiliul Județean Timiș și Societatea 
Euroccoper S.R.L.

5. Hotărârea nr. 268/27.09.2022 
privind aprobarea prelungirii contrac-
tului de închiriere nr. 20108/18.10.2017 
încheiat între Județul Timiș, prin 
Consiliul Județean Timiș și Societatea 
Euroccoper S.R.L.

6. Hotărârea nr. 269/27.09.2022 
privind aprobarea prelungirii contrac-
tului de închiriere nr. 20109/18.10.2017 
încheiat între Județul Timiș, prin 
Consiliul Județean Timiș și Societatea 
Euroccoper S.R.L.

7. Hotărârea nr. 270/27.09.2022 
privind aprobarea prelungirii contrac-

tului de închiriere nr. 20110/18.10.2017 
încheiat între Județul Timiș, prin 
Consiliul Județean Timiș și Societatea 
Berenz Spedition S.R.L.

8. Hotărârea nr. 271/27.09.2022 
privind aprobarea prelungirii contrac-
tului de închiriere nr. 18974/05.10.2017 
încheiat între Județul Timiș, prin 
Consiliul Județean Timiș și Societatea 
Acila S.R.L.

9. Hotărârea nr. 272/27.09.2022 
privind aprobarea prelungirii contrac-
tului de închiriere nr. 18975/05.10.2017 
încheiat între Județul Timiș, prin 
Consiliul Județean Timiș și Societatea 
Acila S.R.L.

10. Hotărârea nr. 273/27.09.2022 
privind aprobarea închirierii unui spațiu 
de depozitare în hala industrială propri-
etate a Societății Lucardi Maramureș 
S.R.L. situată în Parcul Tehnologic și 
Industrial Timișoara.

11. Hotărârea nr. 274/27.09.2022 
privind actualizarea datelor tehnice ale 
bunului imobil înscris în Cartea funciară 
nr. 400332, localitatea Periam, aflat în 
proprietatea publică a Județului Timiș 
și administrarea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului 
Timiș.

12. Hotărârea nr. 275/27.09.2022 
privind aprobarea încheierii unui con-
tract de concesiune între Județul Timiș 
și Societatea M&V Company S.R.L.

13. Hotărârea nr. 276/27.09.2022 

privind modificarea contractului de 
concesiune încheiat între Județul Timiș 
prin Consiliul Județean Timiș și 
Societatea Ornella Design S.R.L.

14. Hotărârea nr. 277/27.09.2022 
privind solicitarea de trecere a unui bun 
imobil din domeniul public al orașului 
Sânnicolau Mare, în domeniul public al 
Județului Timiș.

15. Hotărârea nr. 278/27.09.2022 
privind aprobarea dării în folosință gra-
tuită a unor echipamente IT necesare 
activităților educaționale online către 
unitățile de învățământ.

16. Hotărârea nr. 279/27.09.2022 
privind aprobarea modificării contrac-
tului de concesiune încheiat între 
Județul Timiș și Societatea The Black 
Rock 2013 S.R.L.

17. Hotărârea nr. 280/27.09.2022 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 48/2022 privind 
d e s e m n a r e a  r e p r e z e n t a n ț i l o r 
Consiliului Județean Timiș în Consiliile 
de administrație și Comisiile pentru 
evaluarea și asigurarea calității ale uni-
tăților de învățământ preuniversitar 
special din județul Timiș.

18. Hotărârea nr. 281/27.09.2022 
pentru aprobarea componenței 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică 
Timiș.

19. Hotărârea nr. 282/27.09.2022 
privind aprobarea componenței nomi-
nale a Comisiei pentru Protecția 
Copilului Timiș.

20. Hotărârea nr. 283/27.09.2022 
privind aprobarea depunerii cererii de 
finanțare pentru proiectul: „Sprijin pen-
tru pregătirea documentației aferente 
proiectului: Gestionarea eficientă a 
deșeurilor în Depozitul de deșeuri nepe-
riculoase din Comuna Ghizela în vede-
rea accelerării tranziției spre economia 
circulară”.

21. Hotărârea nr. 284/27.09.2022 
privind solicitarea de trecere a unui bun 
imobil din domeniul privat al comunei 
Mănăștiur în domeniul privat al județu-
lui Timiș.

22. Hotărârea nr. 285/27.09.2022 
privind solicitarea de trecere a unor 
bunuri imobile din domeniul public al 
Orașului Făget, în domeniul public al 
Județului Timiș.

23. Hotărârea nr. 286/27.09.2022 
de modificare și completare a Anexei nr. 
2 la Hotărârea Consiliului Județean 
Timiș nr. 102/28.04.2021 privind apro-
barea închirierii, prin licitație publică, a 
unor spații din Bastionul ”Theresia” 
Timișoara.

24. Hotărârea nr. 287/27.09.2022 
privind aprobarea rectificării nr. 6 a 
bugetului local al județului Timiș pe 
anul 2022.

25. Hotărârea nr. 288/27.09.2022 
privind aprobarea obiectivului de inves-
tiții Parc fotovoltaic - proiect situat pe 
amplasamentul din Unitatea adminis-
trativ-teritorială Timișoara, în proximi-
tatea satului Covaci, județul Timiș.
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Asociația Junior Sport, având ca 
partener principal Consiliul Județean, 
derulează un proiect menit a forma 
caractere de învingători în rândul ele-
vilor, prin promovarea sportivilor de 
renume ca repere în viață. În cadrul 
acestuia a fost lansat, la începutul 
lunii octombrie, un nou număr al 
revistei „Născut pentru Sport”.

La eveniment au fost prezenți 
sportivi, antrenori, reprezentanți ai 
conducerii cluburilor, nume cu greu-
tate, pentru care rezultatele vorbesc 
de la sine. Revista „Născut pentru 
Sport” urmează să fie distribuită în 
școlile cu clasele I-VIII din județ, de 
către marii sportivi și antrenori timi-
șeni promovați în acest număr de 
revistă, în cadrul a 12 ediții ale acțiunii 
„Azi sunt profu’ tău de sport!”.

 „Copiii timișeni au ocazia să 
interacționeze cu marii noștri sportivi, 

Consiliul Județean promovează sportul de performanță în rândul 
elevilor timișeni

Selecția în cadrul Agendei sportive a 
CJ Timiș, într-o primă etapă de finanțare dedi-
cată structurilor de drept public, a fost finali-
zată. Trei programe ale structurilor sportive de 
drept public primesc finanțare de la Consiliul 
Județean, în valoare totală de 1 milion de lei.

Mai exact, programele propuse de 
CSU Universitatea de Vest din Timișoara, CSS 
Bega Timișoara și Clubul Sportiv Universitar 
Politehnica Timișoara au fost declarate eligi-
bile.

Prezent la deschiderea anului la 
Universitatea de Științele Vieții ,,Regele 
Mihai I” din Timișoara, președintele 
Consiliului Județean, Alin Nica, a subli-
niat faptul că județul n-ar fi unde este 
fără tinerii care aleg să studieze și să 
lucreze în comunitatea noastră.

„M-am bucurat să fiu alături de ei 
la ceremonia de deschidere, să le urez 
un an universitar plin de entuziasm și 
ambiție. Le-am transmis să învețe cât 
mai mult, să facă voluntariat, dar să nu 
uite să se și distreze. Experiența vieții de 
student este unică”, a adăugat Alin Nica.

dar au la dispoziție și o revistă special 
concepută pentru ei, unde pot găsi cele 
mai frumoase povești de succes. 
Încurajăm orice inițiativă care are în 
mijloc copiii și performanța, investim 
în educație, sport și cultură. Investim 

pentru o comunitate sănătoasă din 
toate punctele de vedere”, a spus vice-
președintele CJ, Alexandru Proteasa, 
la scurt timp după eveniment.

Caravana Educației în județul 
Timiș ediția a IV-a este parte a proiec-

tului național Născut pentru Sport, 
proiect inițiat de Asociația Junior 
Sport, în urmă cu 11 ani, pentru care 
Ministerul Educației este partener ofi-
cial național. În cazul Caravanei 
Educației în județul Timiș, Inspectoratul 
Școlar Județean Timiș este, încă de la 
prima ediție din 2019, partener oficial 
local. Caravana Educației în județul 

Timiș ediția a IV-a este un proiect 
cuprins și promovat în programul 
“Timișoara Capitală Europeană a 
Culturii” - 2023.

Trei cluburi sportive timișene primesc 
finanțare de la Consiliul Județean

CJ Timiș a lansat un nou apel
O a doua sesiune dedicată structuri-

lor sportive de drept public, cu o valoare de 
1.2 milioane de lei, se desfășoară până la 
sfârșitul lunii octombrie. Termenul limită de 
depunere a solicitărilor/programelor este 
31.10.2022, ora 16.00.

Pentru a primi finanțare, programele 
propuse trebuie, printre altele, să promo-
veze și să contribuie la dezvoltarea dome-
niului sportiv în județ sau într-o unitate 
administrativ teritorială din Timiș. Contează, 
de asemenea, calitatea și anvergura, numă-
rul, diversitatea și aria geografică a partici-
panților, cât și capacitatea organizatorică și 
funcțională a solicitantului de a realiza pro-
gramele.

Trebuie spus că etapa dedicată struc-
turilor de drept privat din cadrul Agendei 
sportive s-a desfășurat în prima parte a anu-
lui, 14 proiecte beneficiind, la acel moment, 
de 1 milion de lei.

Președintele CJ: 
„Energia Timișului e dată de studenții săi”

Infrastructura sportivă și promova-
rea sportului în rândul publicului constituie 
o preocupare constantă la nivelul adminis-
trației județene. În acest context, Alin Nica, 
președintele Consiliului Județean Timiș, a 
primit vizita ministrului Tineretului și 
Sportului, Carol-Eduard Novák, discutând 
cu acesta despre necesitatea construirii unei 
viziuni comune asupra sportului românesc. 
În cadrul întâlnirii, a fost susținută impor-
tanța investițiilor în infrastructură sportivă 
și în promovarea sportului, atât la nivel de 
comunitate, cât și de performanță. 

S-a mai discutat în mod particular 
despre situația stadionului, context în care 

președintele CJ Timiș a cerut  sprijin pentru 
urgentarea procedurilor la București, având 
în vedere că în plan local, la Consiliul 
Județean s-au făcut toate cele necesare. 
Astfel, este pregătită demolarea și au fost 
rezolvate toate aspectele care țin de atribu-
țiile administrației județene. 

O altă temă abordată a fost cea 
legată de taberele școlare pe care Consiliul 
Județean Timiș le-a solicitat de ani buni. 
Alin Nica a reiterat dorința instituției jude-
țene de a le prelua și a punctat necesitatea 
descentralizării deciziei, de la București 
către autoritățile locale și județene.

Demersuri pentru promovarea sportului

 La Bastionul Theresia din 
Timișoara este găzduită expoziția 
„Incursiuni în istoria medicinei timișo-
rene”, organizată de Muzeul Național al 
Banatului, cu sprijinul Consiliului 
Județean Timiș și în colaborare cu 
Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Victor Babeș” din Timișoara. Expoziția 
face parte din seria evenimentelor orga-
nizate pentru a marca 77 de ani de la 
înființarea uneia dintre cele mai impor-
tante instituții de învățământ superior 
din țară – Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. 

Printre exponate se găsesc apa-
rate și instrumente medicale, precum 
primul echograf cu examinare în timp 
real din Centrul Universitar Timișoara 
(1985), instrumentar chirurgical, sonda 
Watson folosită înainte de apariția fibro-
scoapelor în pediatrie, aparat pentru 
ozonoterapie, cărți de istoria medicinei, 

diplome, panouri care prezintă istoria 
Universității de Medicină și Farmacie 
„Victor Babeș”, însoțite de o cronologie a 
principalelor evenimente și de portretele 
primilor profesori. 

Expoziția „Incursiuni în istoria 
medicinei timișorene” va putea fi vizitată 
până în 11 noiembrie.

Istoria medicinei timișorene, într-o expoziție 
aniversară
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Ambasada SUA a organizat, la 
Timişoara, expoziția fotografică itine-
rantă Noi, Poporul / We the People, 

care celebrează aniversarea a 25 de 
ani de Parteneriat Strategic dintre 
Statele Unite ale Americii și România.

La Buziaș a avut loc, în 8 și 9 
octombrie, cea de-a XII-a ediție a 
Festivalului Papricașului și Vinului, mani-
festare reluată după o pauză de doi ani, 
generată de pandemie. 

Ediția din acest an s-a bucurat de 
mare succes, publicul fiind prezent în 
număr impresionant. Pe parcursul celor 
două zile ale festivalului, voia bună a 
fost asigurată de interpreți de muzică 

Stabilitate, încredere și cooperare pe multiple planuri
25 de ani de Parteneriat Strategic între Statele Unite ale Americii și România

Verinsarea expoziției a avut loc 
în 30 septembrie, în Piața Unirii, eve-
nimentul de lansare fiind urmat de 
deschiderea oficială din Sala Barocă 
a Muzeului Național de Artă 
Timișoara. 

Alături de multe personalități, 
la eveniment a participat și atașatul 
cultural al Ambasadei SUA la 
Bucureşti, William O’Connor, care a 
declarat: 

„Este o expoziție care sur-
prinde pe larg interacțiunile dintre 
cele două popoare, încă de la începu-
tul Parteneriatului Strategic în anul 
1997. Cele 150 de fotografii cuprinse 
în această expoziție creează un cadru 
personal pentru Parteneriatul 
Strategic, din trecut și din prezent, și 
oferă posibilitatea de a experimenta 

prietenia și colaborarea dintre cele 
două popoare, într-un nou mod”. 

Despre semnificația evenimen-
tului a vorbit și Alin Nica, președin-
tele Consiliului Județean Timiș: 
„Prietenia româno-americană a tre-
cut testul timpului și s-a consolidat 
prin acțiuni concrete. Cei 25 de ani de 
Parteneriat Strategic au însemnat 
stabilitate, încredere și cooperare pe 
multiple planuri.

Am parcurs împreună etape 
importante ale drumului României, 
marcat de transformări sociale și eco-
nomice profunde. Acum, într-o reali-
tate mai tulburătoare decât ne-am fi 
închipuit, suntem alături în susține-
rea valorilor care stau la baza con-
strucției democratice.”

Prezență numeroasă la  Festivalul 
Papricaşului şi Vinului de la Buziaș

populară și ansambluri folclorice, în 
cadrul unor spectacole care au captat 
atenția participanților. 

Festivalul a avut parte și de prepa-
rate culinare delicioase, degustări, con-

cursuri și multe surprize, iar la final au 
fost premiați câștigătorii. 

Evenimentul a fost  finanțat de 
Consiliul Județean Timiș prin Programul 
TimCultura 2022.

Muzeul Satului Bănățean a găzduit 
două evenimente care ne reamintesc de 
frumusețea și importanța păstrării tradi-
țiilor românești: Târgul Meșterilor 
Populari și Festivalul Condeierilor 
Plugari. Prima dintre acestea este o 
manifestare care conservă tradițiile meș-
teșugurilor artistice şi prilejuiește reîntâl-
nirea cu cei mai reprezentativi meșteri 
populari din România din diferite zone 
etnografice ale țării.  La eveniment au 
fost prezenți  meșteri populari din toată 
țara, specializați în prelucrarea lutului, 
lemnului, osului, metalului, în crearea de 
țesături, măști, podoabe populare, 
împletituri, icoane, dantelărie, obiecte 
din sfoară, instrumente muzicale, pre-
cum și în gastronomie.

 În aceeași perioadă, 24 - 25 sep-
tembrie, s-a desfășurat și Festivalul 
Condeierilor Plugari, în program fiind 
incluse o șezătoare populară, mese 
rotunde, expoziții, dar și un program 
artistic. Ambele evenimente au fost 
finanțate de Consiliul Județean Timiș.

Tradițiile românești, prezentate la 
Muzeul Satului Bănățean

Prezent la evenimente, Alin Nica, 
președintele Consiliului Județean Timiș, 
a declarat: „Consiliul Județean Timiș 
finanțează astfel de inițiative cu speranța 
ca acestea să se răsfrângă în formarea 
tinerelor generații în spiritul admirabilelor 
tradiții românești. În cadrul vizitei făcute 
la Muzeul Satului Bănățean, a fost o 
încântare să cunosc meșteri populari 
veniți să-și prezinte creațiile în care au 
pus atât de mult suflet, fie că vorbim de 
prelucrarea lutului, a lemnului, a osului 
sau de țesături, împletituri și alte podoabe 
populare.”

Festivalului Internațional de 
Animație „Sub bagheta lui Merlin” a marcat 
o nouă ediție, a șaptea, spre marea încân-
tare a spectatorilor de toate vârstele. 
Programul de spectacole din acest an a fost 
foarte atractiv: 18 spectacole de teatru, 14 
trupe, un concert cu  actorul Alex Ștefănescu, 
o prezentare de carte, precum și lansarea noii 
sigle și imagini Merlin în foaierul Teatrului. 
Oferta a fost bogată, iar spectatorii au avut 
de ales între spectacole cu păpuși, cu actori 
la vedere, teatru de umbre sau spectacole 
nonverbale, programul dezvăluind categoria 
de vârstă recomandată, dar și durata specta-
colului.

Festivalul a fost o oportunitate extra-
ordinară de a invita trupe valoroase de tea-
tru din țară și străinătate care prezintă pen-
tru copii și tineri spectacole contemporane. 

Pentru profesioniștii din teatru, aceste întâl-
niri colegiale au fost un prilej pentru discuții 
constructive și schimb de experiență, iar 
pentru spectator, o șansă unică de a urmări 
spectacole noi, minunate, alese cu grijă de 
o echipă cu suflet mare, întreaga familie 
putând petrece la teatru timp de calitate.

Au participat trupe din Arad, Alba 
Iulia, Craiova, Reșița, Baia Mare, București, 
Brașov, Ploiești, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, 
Galați, Oradea, Brăila și Sarajevo. 

Festivalul Internațional de Animație 
„Sub masca lui Merlin”, susținut de Consiliul 
Județean Timiș, a fost un prilej extraordinar 
pentru copii, dar și pentru adulții cu suflet 
de copil, să urmărească spectacole valo-
roase, contemporane, după un program 
derulat în perioada 2 - 9 octombrie.   

Festival internațional de animație,
cu trupe valoroase de teatru

Luna octombrie este dedicată 
muzicii de orgă. Astfel, Timișoara 
este gazda celei de-a XXII-a ediții a 
F e s t i v a l u l u i  I n t e r n a ț i o n a l 
TimOrgelFest, care se desfășoară în 
perioada 2 - 29 octombrie 2022. Cu 
această ocazie, sunt prezenți mai mulți 
artiști internaționali, din țări precum 

Festival Internațional de Orgă 
la Timișoara

Elveția, Italia, Croația, Ucraina, Polonia, 
Ungaria și România, care susțin o serie 
de concerte și cursuri de măiestrie pen-
tru tinerii muzicieni. 

Festivalul prezintă o serie de 
recitaluri de orgă, de muzică sacră, pre-
cum și de orgă și trompetă.

Sunt concerte de excepție, cu 
soliști consacrați care, pe lângă reper-
toriul clasic, cunoscut deja publicului, 
au venit cu lucrări noi, care au legătură 
cu țara de unde provine sau cu opere 
contemporane, astfel că publicul, pre-
zent în număr foarte mare, a putut 
asculta muzică bună. 

Evenimentul, care are loc și în 
Lugoj și Reșița, este finanțat de 
Consiliul Județean Timiş prin Programul 
TimCultura 2022. 


