
Platforma digitală a CJ Timiș intră în lucru

Consiliul Județean Timiș a finalizat 
licitația publică prin care și-a propus să 
găsească o firmă specializată în tehnologia 
informației care să creeze și să implemen-
teze o platformă digitală la nivelul institu-
ției. Au fost depuse trei oferte, cea a 
Institutului Național de Cercetare-
Dezvoltare în Informatică - ICI București 
fiind declarată câștigătoare.

Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare în Informatică funcționează 
sub coordonarea Secretariatului General 
al Guvernului și are ca obiect de activitate 
efectuarea de cercetări științifice și dez-
voltări tehnologice în domeniul IT&C și 
desfășoară activități de informatizare a 
administrației publice, a sectoarelor eco-

nomiei naționale și a societății în ansamblu. 
Platforma va avea ca scop optimiza-

rea procedurilor administrative din cadrul 
Consiliului, prin transpunerea în mediu 
digital a informațiilor, fluxurilor și docu-
mentelor utilizate în activitatea curentă. 
Astfel, se va introduce un mod de lucru 
„paperless”, permițând inițierea și circula-
ția documentelor semnate digital, cât și 
arhivarea lor în centrul de date al institu-
ției. 

Contractul a fost semnat în 4 februa-
rie, de către administratorul public al jude-
țului, Marian Constantin Vasile, și se ridică 
la puțin peste 1 milion de lei, cu TVA inclus. 
Institutul se va ocupa de întregul proces, 
de la analiza cerințelor, proiectare, codare, 

 Câștigătorul licitației, un institut cu experiență în informatizarea administrației publice
integrare, testare, instalare, configurare, 
până la punerea în funcțiune și instruirea 
personalului, precum și furnizarea servici-
ilor de mentenanță în perioada de garan-
ție. De asemenea, platforma va constitui o 
parte din componenta back office pentru 
portalul instituției, permițând interacțiu-
nea cu cetățenii, mediul de afaceri, organi-
zații non-guvernamentale, precum și alte 
instituții publice.

„ICI - București  este cel care a 
implementat platforma de înregistrare a 
domeniilor web, rotld.ro. S-au prezentat 
foarte profesionist în cadrul procedurii de 
evaluare, care a presupus și o probă elimi-
natorie, de expunere a unui prototip func-
țional în baza unui flux pe care l-am dat 
noi. Sunt sigur că produsul final, complet, 
va fi pe măsura așteptărilor”, a subliniat 
administratorul public al județului, Marian 
Constantin Vasile.

Principalele module ale platformei 
sunt cele de management al documentelor 
și registratură digitală, management al flu-
xurilor, arhivă digitală, administrare, busi-
ness intelligence - care va oferi indicatori 
de performanță și de rezultat, astfel încât, 
la nivel managerial, să fie luate cele mai 
bune decizii, cât și modulul de interfațare 
funcțională prin intermediul căruia se va 
pune la dispoziția firmelor, organizațiilor, 
anumite date publice, astfel încât să-și 
poată implementa propriile aplicații.

Conform contractului, platforma tre-
buie implementată în cel mult 338 de zile 
calendaristice de la ordinul de începere, 
care va fi semnat tot în luna februarie. 
Trebuie adăugat că, în paralel, se lucrează 
și la o cerere de finanțare pentru a obține 
fonduri europene nerambursabile axate pe 
relaționarea cu cetățeanul și cu celelalte 
instituții din județul Timiș.

Ministerul Sănătății a lansat o 
procedura de licitație internațională 
competitivă pentru construirea unei 
clădiri în incinta Spitalului Clinic 
Județean de Urgență „Pius Brânzeu” 
Timișoara.

Noul pavilion va avea un regim 
de înălțime S + P + 4E + 5Eth + Heliport. 
În cadrul acestuia vor funcționa inte-
grat următoarele compartimente și sec-
ții medicale:

- UPU-SMURD cu 58 de posturi;
- Centrul de Arși, având 6 boxe 

pentru mari arși, 6 rezerve pentru arși 
intermediari și post-critici și 5 paturi 
pentru microchirurgie și chirurgie 
reconstructivă;

- Clinica de Anestezie și Terapie 
Intensivă cu 27 posturi;

- Blocul operator cu 25 de săli de 
operație;

- Spațiile conexe (sterilizare, far-
macie, spații administrative și logistice, 
spații tehnice, adăpost ALA etc.);

- Heliport.
Investiția prevede și realizarea 

unei pasarele de legătură cu clădirile 
existente ale spitalului și reorganizarea 
circuitelor medicale. Operaționalizarea 
se realizează de către Unitatea de 
Management al Proiectului Băncii Mon-
diale din cadrul Ministerului Sănătății. 
Termenul estimat de finalizare al pro-
iectului este sfârșitul anului 2024.

Anunțul de licitație poate fi con-
sultat pe pagina de internet a 
Ministerului Sănătății, www.ms.ro.

Licitație 
internațională 

pentru construirea 
unei clădiri noi în 
incinta Spitalului 

Județean
Va fi construit și un heliport

Plenul Consiliului Județean Timiș a 
aprobat demararea negocierilor cu 
Societatea Metropolitană de Transport 
Timișoara – SMTT, în vederea extinderii 
rețelei de transport și asigurarea unor con-
diții mai bune de călătorie. 

Zona periurbană a municipiului 
Timișoara are nevoie de o dezvoltare uni-
tară care să beneficieze de un plan de 
mobilitate integrat, sustenabil și cu o com-
ponentă verde. Consiliul Județean, prin 
natura atribuțiilor și activităților sale, este 
un facilitator care poate mobiliza UAT-urile 
către o strategie coerentă și deschisă. 

„Instituția noastră poate aduce resurse în 
cadrul SMTT, poate dispune fonduri și 
poate coordona UAT-urile, astfel încât să 
obțină finanțări pe linie de transport. Am 
putea să ne facem propria Asociație de 
Dezvoltare Intercomunitară, însă, în acest 
caz, concurența nu ar aduce beneficii. 
Interesul nostru este să sprijinim o rețea de 
transport funcțională, care să se extindă 
către județ, pe rute bine gândite și care să 
includă autobuze electrice și stații de încăr-
care”, a precizat președintele CJ, Alin Nica.

Acesta a anunțat încă din luna sep-
tembrie a anului trecut intenția de a adera, 

CJ Timiș vrea extinderea rețelei de transport

în numele CJ Timiș, la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară „Societatea 
Metropolitană de Transport Timișoara - 
SMTT”.

Agenda CJT
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v Consiliul Județean a 
a p r o b a t  r e p a r t i za r e a 
sumelor destinate dru-
murilor județene și comu-
nale provenite din taxa pe 
valoarea adăugată. Două 

treimi sunt alocate primăriilor din județ, în funcție 
de lungimea și starea drumurilor.

88 de comune și orașe primesc bani pentru drumuri 
de la Consiliul Județean

Cât mai mulți bani pentru comunitățile locale. 
Oportunități de finanțare pentru perioada următoare

v Primării le din județ 
trebuie să pregătească 
proiectele pentru care 
doresc finanțare prin Planul 
Național de Redresare și 
Reziliență, întrucât  guver-

nul lucrează intens la Ghidurile pentru lansarea 
apelurilor.

v Consiliul Județean a 
lansat oficial proiectul 
privind „Reabilitarea, 
refuncționalizarea și 
revitalizarea Conacului 
Mocioni din Foeni, Județul 

Timiș”. Invitat special în cadrul conferinței de lansare 
a fost Baronul Michael de Styrcea.

Monument istoric important din Foeni, complet 
restaurat până în vara lui 2024
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Consiliul Județean Timiș a reziliat 
contractul cu firma responsabilă de lărgirea 
la patru benzi a drumului dintre Timișoara 
și Autostrada Vestului prin Dumbrăvița și 
Giarmata. 

Motivul rezilierii contractului este 
lipsa noii Garanții de Bună Execuție pentru 
asigurarea realizării obligațiilor asumate 
prin Acordul contractual, în condițiile în 
care Garanția de Bună Execuție inițială con-
stând într-o poliță emisă de City Insurance 
și-a pierdut valabilitatea deoarece societa-
tea de asigurare se află în faliment.

În data de 26 noiembrie 2021, CJ 
Timiș a notificat constructorul că are la dis-
poziție 30 de zile să facă dovada noii 
Garanții de Bună Execuție, iar acesta nu s-a 
conformat deoarece nicio instituție de pro-
fil nu și-a asumat emiterea unui instrument 

de garantare care să corespundă cerințelor.
În absența unei Garanții de Bună 

Execuție, Consiliul Județean Timiș nu ar fi 
putut face nicio plată către constructor, iar 
de-a lungul anului 2021 - CJT a constatat că 
activitatea acestuia este strâns dependentă 
de fluxul numerar venit din partea benefi-
ciarului. Relațiile contractuale dintre CJ 
Timiș și constructor au  încetat la data de 3 
februarie 2022.

 În continuare, CJ Timiș va demara o 
achiziție pentru servicii de expertizare, care 
să investigheze și confirme stadiul și calita-
tea execuției de până acum, pentru a stabili 
status-quo de unde va prelua constructorul 
care va finaliza lucrările. Dacă pregătirile 
vor decurge conform așteptărilor, la sfârși-
tul lunii iunie 2022, șantierul ar putea avea 
un constructor nou.

CJ Timiș reziliază contractul cu constructorul 
responsabil de modernizarea dJ691

„Am încercat să mobilizăm con-
structorul, însă, din păcate, acesta este 
depășit de situație. Am evitat cât am 
putut rezilierea deoarece există un risc 
al pierderii finanțării europene, dar nu 
putem trece cu vederea întârzierile de pe 
șantier și faptul că a bătut pasul pe loc 
chiar și după ultimatumul primit în 
toamna târzie a lui 2021. Noi am moște-
nit firma și condițiile contractuale de la 
fosta administrație. Ca să evităm, pe vii-
tor, astfel de probleme și neînțelegeri în 
execuție, asigurăm atât cetățenii, cât și 
firmele care se înscriu la licitație că vom 
fi foarte preciși în formularea cerințelor. 
Conform Programului Operațional 
Regional, ultimele plăți pentru execuția 
proiectului se vor putea efectua în luna 
decembrie 2023. În momentul de față știm 
că suntem semnificativ în întârziere, dar 
nu avem un tablou foarte exact al situației 
deoarece constructorul a refuzat în mod 
repetat să actualizeze graficul de lucrări. 
Pentru acest lucru a primit penalități de 
4.000 lei/zi de-a lungul ultimelor luni”, a 
spus Alin Nica, președintele CJ Timiș.

Problemele întâmpinate în proiec-
tul de modernizarea a DJ691 au fost 
accentuate de faptul că Primăria 
Timișoara a refuzat în repetate rânduri 
procedura de predare a stâlpilor și a 
rețelelor de alimentare pentru trolei-
buze, astfel încât constructorul să fi avut 
posibilitatea de a lucra la lărgirea dru-
mului județean pe raza comunei 
Dumbrăvița.

Lucrări în grafic 
la noua clădire a 

Centrului 
„Speranța”

Condiții de terapie moderne 
pentru copiii cu deficiențe din 

Timişoara și din județ

Clădirea Centrului „Speranța”, pe 
care Consiliul Județean o ridică în 
Timișoara, prinde contur. Investiția se 
ridică la aproape 10.6 milioane lei, fondu-
rile fiind asigurate din bugetul național și 
cel județean.

Constructorul lucrează în aceste zile 
la placa peste parter. Clădirea este ampla-
sată pe str. Cornelia Sălceanu și va avea un 
regim de înălțime P+3E, cu o capacitate de 
primire de aproximativ 300 de copii și ado-
lescenți cu deficiențe.

Noua construcție va avea bazin de 
înot, cabinete medicale și psihologice, cât 
și pentru terapii specifice (logopedie, kine-
toterapie, electroterapie, ergoterapie, art-
terapie, meloterapie, sprijin în învățare, 
psihoterapie, terapie prin joc, stimulare 
polisenzorială). De asemenea, au fost pre-
văzute spații de cazare pentru părinți și 
copii, cât și o sală pentru luat masa.

Investiția are ca scop principal asi-
gurarea accesului unui număr cât mai mare 
de copii/adolescenți cu nevoi speciale la 
servicii recuperativ-terapeutice. De aseme-
nea, este prevăzută extinderea paletei de 
servicii acordate acestora, cât și familiilor 
lor. Trebuie spus că noua clădire este cu 
atât mai importantă cu cât, în prezent, 
activitatea celor de la „Speranța” se desfă-
șoară într-un spațiu închiriat, restrâns și 
impropriu.

Consiliul Județean a aprobat reparti-
zarea sumelor destinate drumurilor județene 
și comunale provenite din taxa pe valoarea 
adăugată. O treime din suma totală este des-
tinată șoselelor județene, celelalte două tre-
imi fiind alocate primăriilor din județ, în func-
ție de lungimea și starea drumurilor.

Consilierii județeni au repartizat un 
total de 20,7 milioane de lei. În prealabil, 
Consiliul Județean a solicitat în scris tuturor 
unităților administrativ-teritoriale prezenta-
rea de date privind lungimea și starea teh-
nică a drumurilor comunale și necesarul de 
fonduri, în vederea alocării sumelor din taxa 
pe valoarea adăugată cu această destinație.

Astfel, 7.43 milioane sunt destinate 
Consiliului Județean, pentru drumurile 
județene. Restul sumei se împarte în județ, 
după cum urmează:

Balinț 31.000 lei
Banloc 183.000 lei
Bara 106.000 lei
Bârna 47.000 lei
Beba Veche 88.000 lei
Belinț 103.000 lei
Bethausen 289.000 lei
Birda 155.000 lei
Bogda 44.000 lei
Boldur 149.000 lei
Brestovăț 137.000 lei
Buziaș 125.000 lei
Cenad 89.000 lei
Cenei 53.000 lei
Chevereșu Mare 163.000 lei
Ciacova 201.000 lei
Comloșu Mare 96.000 lei
Coșteiu 126.000 lei
Criciova 158.000 lei
Curtea 51.000 lei
Darova 335.000 lei
Darova 335.000 lei
Denta 35.000 lei
Deta 15.000 lei
Dudeștii Noi 189.000 lei
Dudeștii Vechi 209.000 lei
Dumbrava 89.000 lei
Dumbrăvița 88.000 lei
Făget 503.000 lei

88 de COMune și Orașe PriMeSC bani PenTru druMuri de La COnSiLiuL Județean

Făget 503.000 lei
Fârdea 126.000 lei
Foeni 101.000 lei
Gavojdia 169.000 lei
Gătaia 245.000 lei
Ghilad 155.000 lei
Ghiroda 35.000 lei
Giarmata 155.000 lei
Giera 123.000 lei
Giroc 103.000 lei
Giulvăz 82.000 lei
Gottlob 159.000 lei
Iecea Mare 101.000 lei
Jamu Mare 126.000 lei
Jebel 142.000 lei
Lehauheim 233.000 lei
Liebling 132.000 lei
Livezile 173.000 lei
Lovrin 203.000 lei
Margina 231.000 lei
Mașloc 189.000 lei
Mănăștiur 122.000 lei
Moravița 392.000 lei
Moravița 392.000 lei
Moșnița Nouă 152.000 lei
Nădrag 52.000 lei
Nițchidorf 101.000 lei
Ohaba Lungă 89.000 lei
Orțișoara 66.000 lei
Otelec 145.000 lei
Peciu Nou 139.000 lei
Periam 122.000 lei
Pișchia 362.000 lei
Pișchia 362.000 lei
Racovița 253.000 lei
Recaș 223.000 lei
Remetea Mare 133.000 lei
Sacoșu Turcesc 322.000 lei
Saravale 133.000 lei
Satchinez 155.000 lei

În momentul de față, intersecția 
dintre DJ 592 și viitoarea centură de sud 
a Timișoarei reprezintă un pericol pentru 
șoferi, fapt pe care Consiliul Județean l-a 
semnalat în repetate rânduri atât public, 
cât și prin adrese către CNAIR și construc-
tor.  Condițiile de siguranță în trafic sal-
vează vieți, astfel că președintele CJ 
Timiș, Alin Nica, a abordat această pro-
blemă și în cadrul întâlnirii Autorității 
Teritoriale de Ordine Publică Timiș, unde 
am solicitat ajutorul Inspectoratului de 
Poliție Județean. „În toamna anului tre-
cut am obținut lărgirea la patru benzi a 
intersecției de pe suprafața viitorului 
sens giratoriu. Următorul pas firesc a fost 
solicitarea turnării de asfalt pe acea por-
țiune, lucru care nu s-a întâmplat, dar 
care este vital pentru siguranța traficului. 
Încă nu e târziu pentru cei responsabili 
să ia măsuri de protejare a șoferilor. Sper 
că nu e nevoie de o tragedie ca situația 
descrisă mai sus să primească atenție și 
rezolvare”, a subliniat Alin Nica.

În punctul de întâlnire dintre tra-
seul Timișoara - Moșnița (responsabil CJ 
Timiș) și centura ocolitoare a municipiu-
lui Timișoara (responsabil CNAIR) va fi 
amenajat un sens giratoriu a cărui reali-
zare se află în sarcina constructorului 
care se ocupă de varianta de ocolire a 
municipiului Timișoara. Pentru a evita o 
eventuală ștrangulare a traficului, s-a 
cerut prioritizarea acestei girații, încă din 
septembrie 2021, când investiția 
Consiliului Județean Timiș de lărgire la 
patru benzi a DJ592 se apropia de fina-
lizare.

Săcălaz 303.000 lei
Sânandrei 141.000 lei
Sânmihaiu Român 39.000 lei
Sânpetru Mare 102.000 lei
Secaș 115.000 lei
Șag 101.000 lei
Șandra 98.000 lei
Știuca 145.000 lei
Teremia Mare 322.000 lei
Tomești 156.000 lei
Tomnatic 101.000 lei
Topolovățu Mare 293.000 lei
Tormac 435.000 lei
Tormac 435.000 lei
Traian Vuia 68.000 lei
Uivar 202.000 lei
Valcani 155.000 lei
Variaș 251.000 lei
Victor Vlad Delamarina 202.000 lei

Condițiile de siguranță în trafic salvează vieți
Intersecția DJ 592 cu centura Timișoarei, risc pentru șoferi
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Invitație la Bastionul Theresia

expoziția „Gărâna 2021 – Simpozion de 
artă Contemporană”

Aproximativ 150 de stampe japoneze 
pot fi admirate în cadrul unei valoroase  
expoziții găzduite de Muzeul Național de 
Artă Timișoara. Manifestarea are loc după 
un periplu național strategic, în care eve-
nimentul a mai fost găzduit, în 2021, de 
Muzeul Național al Literaturii Române din 
București și Muzeul de Artă Brașov. 
Exponatele provin din colecția avocatului 
George Șerban, fiind create de cei mai 
importanți artiști Ukiyo-e.

Potrivit organizatorilor, tehnicile gra-
fice sunt prezentate aici în plenitudinea lor. 
Legătura dintre imagine, imaginație, cul-
tura scrisă, tradiție și documentare este 
surprinsă de liniile fine care țes elegant 
felul în care realitatea este captată și trans-
misă în timp.

Perioada culturală surprinsă în pro-
iectul „Celebrities of the floating world 
2022” este 1603-1868, cunoscută ca Epoca 
Edo, o perioadă de mare deschidere, 
amploare artistică, prospețime economică, 
stabilitate socială și politică din istoria 
Japoniei.

Selecția de lucrări de la parterul și 
subsolul Palatului Baroc este structurată 
cu trimitere directă la marile teme ale cul-
turii japoneze Edo: istorie, teatrul kabuki, 
bijin-ga, poeții, shunga și peisajul.

Vernisajul „Celebrities of the Floating 
World 2022” a avut loc în 28 ianuarie, iar 
expoziția poate fi vizitată până în 22 aprilie. 
Programul de vizitare este de miercuri 
până duminică între orele 10:00 – 18:00. 
Participarea este gratuită.

Japonia culturală, la Muzeul 
național de artă din Timișoara

Pe simezele Bastionului Theresia din 
Timișoara pot fi admirate nu mai puțin de 
60 de lucrări de pictură și sculptură, rezul-
tatul celei de-a XI-a ediții a Simpozionului 
de Artă Contemporană Gărâna 2021. 
Acestea aparțin unor artiști din țară, dar și 
din străinătate fiind vorba atât de nume 
consacrate, cât și aflate la început de 
drum, pentru care atelierul de creație de 
la Gărâna reprezintă inspirație, relaționare 
și conectare. Invitația ne este oferită de  
Muzeul Național al Banatului, în colaborare 
cu Fundația Herczeg și cu sprijinul Consiliul 
Județean Timiș. 

„Gărâna 2021 – Simpozion de Artă 
Contemporană” s-a desfășurat în perioada 
23 iulie-15 august 2021, la manifestare par-
ticipând 19 artiști. Aceștia sunt: Dona 
Arnakis, Dacian Andon, Ambrus Aport-
Nimbert, Aura Bălănescu, Dana Constantin, 
Incze Mózes, Király György, Toma Libotyan, 
Cosmin Moldovan, Nagy Gábor, Nádas 
Alexandra, Laurean Popa, Petrică Ștefan, 
Szmrecsányi Bolda, Ana Maria Szöllösi, 
Tamás Attila, Varga Melinda, Miki Velciov, 
Bíró Kálmán Enikö.

Rezultatele muncii tuturor acestor 
artiști și creațiile lor sunt expuse în man-

sarda B1 a Bastionului Theresia, strada 
Martin Luther, nr. 4, de marți până dumi-
nică, între orele 10:00 – 18:00, până în 31 
martie 2022. Vernisajul expoziției a avut  
loc în 3 februarie.

Un spectacol care ne-a adus împreună și ne-a bucurat sufletele, simțind româ-
nește, curat și frumos, a fost organizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului 
Timiș, instituție de cultură finanțată de Consiliul  Județean Timiș, în 24 ianuarie. Este 
vorba de  evenimentul on-line „Din suflet de român”, care a fost transmis pe pagina 
de Facebook a Ansamblului Profesionist Banatul.

În cadrul spectacolului, au susținut recitaluri: Ciprian Roman, Dana Gruescu, 
Doriana Talpeș, Ciprian Pop și Iasmina Iova. Acompaniamentul a fost asigurat de 
orchestra Ansamblului Profesionist Banatul, dirijor Sebastian Roșca. Coregrafia a 
purtat semnătura maeștrilor Brândușa și Nicolae Stănescu. A prezentat Tania Țunaș. 

Spectacolul a fost un omagiu adus Zilei Unirii Principatelor Române sau Micii 
Uniri, un moment în istoria noastră ce reprezintă primul pas important în înfăptuirea 
statului național unitar român. Procesul unirii, bazat pe puternică apropiere culturală 
și economică între cele două principate, a cunoscut o etapă decisivă, care s-a dove-
dit a fi ireversibilă, prin alegerea colonelului moldovean Alexandru Ioan Cuza ca 
domnitor al ambelor principate, la 5 ianuarie 1859 în Moldova și la 24 ianuarie 1859 
în Țara Românească.

rOMâneșTe, CuraT și FruMOS
Spectacol cu Ansamblul Profesionist Banatul

Istoria Banatului în epoca regatu-
lui medieval maghiar și a stăpânirii oto-
mane este surprinsă într-o  carte-docu-
ment, reeditată la Timișoara, care a fost 
tipărită cu sprijinul financiar al 
Consiliului Județean Timiș și al Bibliotecii 
Județene „Alexandru D. Xenopol”. Ne 
referim la ediția a II-a revăzută și adău-
gită a volumului „Mathias Bell – 
Comitatul Timișului”, care oferă informa-
ții generoase despre războiul țărănesc 
condus de Gheorghe Doja sau despre 
asediul și capitularea Timișoarei în 1716, 
precum și date inedite despre districtele 
și așezările bănățene în primul deceniu 
de administrație habsburgică în Banat. 

istoria banatului, 
reeditată într-o carte - document

Pentru a obține informații de o cât mai 
mare acuratețe, călugărul catolic și geo-
graf Mathias Bell a străbătut toate dis-
trictele și satele bănățene și a ținut să 
evidențieze transformările petrecute, 
chiar din primii ani ai stăpânirii habsbur-
gice. Autorul a căutat cele mai pertinente 
surse care au tratat istoria Banatului, 
ceea ce face ca volumul să reprezinte o 
tentație pentru toți pasionații de istorie. 
Manuscrisul, care a sosit în Banat de la 
Bratislava, e datat în 1726 și are 250 de 
pagini.

Acesta este scris în limba latină 
folosită la începutul secolului al XVIII-
lea, cu cele două variante ale sale, care 
se află în arhiva episcopului primat al 
Ungariei din Esztergom și la Budapesta. 
Manuscrisul a fost microfilmat, iar foto-
copiile au fost donate cu ani în urmă 
Muzeului Național al Banatului, însă 
traducerea integrală în limba română a 
fost făcută abia în urmă cu un deceniu 
de dr. Loredana Milincu, profesor de 
limba latină și doctor în filologie cla-
sică. Cea de-a II-a ediție a fost îngrijită 
de istoricii dr. Ioan Hațegan și dr. 
Alexandru Kósa de la Institutul de Studii 
Banatice „Titu Maiorescu” al filialei 
timișorene a Academiei Române. 
Lansarea volumului a avut loc 31 ianu-
arie, în sala Senatului Institutului 
Politehnic din Palatul Lloyd.
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2. BISCUIȚI:

„Consider că, împreună cu administratorul județu-
lui, cu cei doi vicepreședinți și cu aparatul de specialitate 
al CJ Timiș, am reușit să construim un buget echilibrat, 
responsabil și cu respect față de banul public. Am pus 
accent pe domeniul mobilității, nu doar pe consolidarea 
rețelei de drumuri județene, ci și pe transport feroviar, 
naval și aerian. Avem în vedere și încurajarea alternative-
lor ecologice, de aceea CJ Timiș susține proiectul de  train-
tram pe bază de hidrogen și dezvoltarea infrastructurii 
pentru biciclete”, spune președintele CJ, Alin Nica.

Bugetul a fost conturat astfel încât să conducă la 
creșterea calității vieții timișenilor, a subliniat șeful 
Consiliului Județean: „Avem alocări consistente de fonduri 
către domenii cheie precum sănătatea, protecția socială 
și cultura. În același timp, dorim să investim durabil și ne 
îngrijim să lăsăm o moștenire bună județului prin achizi-
ționare de clădiri, repararea de spații și reintroducerea lor 
în circuitul funcțional, parcări și alte lucrări de consolidare 
a infrastructurii. Toate cele enumerate vor fi posibile deoa-
rece vom atrage finanțări, proiectele fiind un pilon impor-
tant al bugetului.”

Lista de investiții pentru anul curent este una largă 
și comprehensivă. Aceasta are o valoare totală de 312 
milioane lei și va fi pusă în practică cu fonduri de la buge-
tul local, național, dar și cu finanțare externă. Aproape 
jumătate, 125 de milioane, reprezintă finanțări nerambur-
sabile UE.

Au fost prevăzute proiecte în domeniul mobilității 
(rutier: 131 mil., feroviar: 2.8 mil., naval: 1 mil., aerian: 2 
mil.); calitatea vieții (sănătate: 64 mil., învățământ spe-
cial: 23 mil., protecție socială: 195,4 mil., protecția mediu-
lui: 3,1 mil., ISU: 4,3 mil.); proiecte cu fonduri europene 
- 167 mil., proiecte PndL - 16 mil.; patrimoniu (construc-
ții noi - 96,5 mil., reabilitări, reparații: 16,9 mil., achiziții 
clădiri: 5 mil., dotări: 6,3 mil.); cultură - 19 mil.; eficienti-
zare (digitalizare: 3,9 mil. lei, eficientizare energetică: 9 
mil., reorganizare DGASPC: aproximativ 3,8 mil.).

Printre prioritățile anului 2022 se numără reducerea 
cheltuielilor de funcționare și creșterea veniturilor, con-
tractarea unor noi surse de finanțare nerambursabilă, 
continuarea și finalizarea cu succes a proiectelor în deru-
lare, continuarea investițiilor și finanțării în domeniul 
sănătății, continuarea dotării școlilor speciale, inclusiv 
IT&C, reorganizarea centrelor neconforme ale DGASPC, 
continuarea investițiilor și activității dedicate mobilității 

bugetul Timișului în 2022: investiții de 312 milioane lei. accent 
pe mobilitate și calitatea vieții

Prioritățile anului sunt reducerea cheltuielilor de funcționare și creșterea veniturilor

ecologice, accelerarea procesului de digitalizare, acțiuni 
și infrastructură pentru Capitala Europeană a Culturii 
2023, achiziții, amenajări și valorificări imobile, eficienti-
zarea energetică, protecția mediului și creșterea rezilien-
ței, inclusiv finanțarea Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență.

Investiții majore cu finanțare europeană

Principalele obiective de investiții în 2022 care 
beneficiază de finanțare europeană sunt în mare parte 
deja cunoscute, multe dintre ele fiind în faze avansate. 
Vorbim aici de: 

vnoua maternitate ce se construiește în proximi-
tatea Spitalului Județean, cu 45 mil. lei;

vmodernizarea DJ 693 Cărpiniș - limită TM, cu 
aproape 39 mil. lei;

vreabilitare Conacului Mocioni, 5 mil. lei;
vreabilitarea Liceului Iris din Timișoara, 6.3 mil. lei;
vextinderea și modernizarea Unității de Primiri 

Urgențe de la Spitalul Județean, 6.5 mil. lei;
vcentrul de formare continuă, 6.4 mil. lei;
vracordul pe 4 benzi Aeroport - autostrada A1, 2.6 

mil. lei.

Mai exact, în derulare se află 18 proiecte prin inter-
mediul programelor de finanțare europene.

Spitalele, școlile, drumurile, turismul și 
economia locală beneficiază de investiții și 

din bugetul local

Dincolo de ceea ce se construiește pe fonduri euro-
pene, există planuri concrete și din bugetul local. Vorbim 
aici de lucrări importante de amenajare a Bastionului 
Theresia, a Castelului Huniade, de reamenajare a clinicii 
urologie și ATI transplant renal de la Spitalul Județean, 
dar și de extindere a secție ATI. În plus, se construiește o 
clădire nouă pentru Centrul Speranța, un internat pentru 
școala Alexandru Roșca din Lugoj și un bazin didactic de 
înot în Jimbolia. Pentru 2022 este bugetată și construcția 
unui centru de legume - fructe în Tomnatic, cât și docu-
mentația necesară ridicării unui parc tematic în proximi-
tatea Timișoarei. Acestea ar fi doar câteva exemple, inves-
tițiile programate fiind mult mai multe și la fel de impor-
tante pentru cei care sunt direct vizați.

Principalele obiective de investiții din bugetul local:

CuLTurĂ

vLucrări de amenajare Bastion Theresia - 5,4 mil. 
lei;

vSediul central al Bibliotecii Județene  - 2.9 mil. 
lei;

vSpațiu expozițional Centrul de Cultură și Artă - 1.2 
mil. lei;

vCastel Huniade: lucrări donjon și restaurare inte-
grală - 1 mil. lei;

vRestaurarea bisericii din Topla - 250 mii lei.

SĂnĂTaTe

vReamenajare clinică urologie și ATI transplant 
renal - 2 mil. lei;

vExtindere secție ATI (proiectare) - 150 mii lei;
vModernizare și extindere ortopedie (proiectare) 

- 200 mii lei;
vReabilitarea clădirii principale SCJUPBT (DALI) - 

130 mii lei;
vEficientizarea sistemului energetic al SCJUPBT - 1 

mil. lei.

eduCație

vConstruire clădire CRAE Speranța - 7.32 mil. lei;
vConstruire internat școală Al. Roșca - 6 mil. lei;
vReparații capitale corp nr. 4 școală P.P. Neveanu 

- 1 mil. lei;
vReabilitare sală de sport liceu Gh. Atanasiu (PT) 

- 200 mii lei;
vConstruire sală de kinetoterapie CSEI C. Pufan - 

150 mii lei.

direCția GeneraLĂ de aSiSTențĂ SOCiaLĂ și 
PrOTeCția COPiLuLui

vLucrări de amenajare spații, rețele edilitare - 1.2 
mil. lei;

vSisteme de alarmă, supraveghere video, detecție 
incendiu - 1.2 mil. lei;

vDocumentații tehnice obținere aviz ISU pentru 
centre - 560 mii lei;

vTransformare imobile în centre rezidențiale adulți 
(DALI) - 400 mii lei;

vDotări specifice funcționării centrelor - 11.2 mil 
lei.

deZVOLTare JudețeanĂ

vBazin didactic de înot Jimbolia (PT, exec.) - 9 mil. lei;
vParc tematic inovativ (consultanță SPF, SF) - 

600 mii lei;
vCentru de legume-fructe Tomnatic (PT, exec.) 

- 4 mil. lei;
vAsigurare utilități ANL Giroc - 9.2 mil. lei;
vStație de monitorizare a polenului - 600 mii lei.

Bugetul participativ, un proiect pilot 
demarat anul trecut, va continua

în acest an

Bugetul participativ, program în cadrul căruia pro-
punerile cetățenilor sunt puse în practică din bugetul jude-
țului, va continua și în 2022, cu mai multe noutăți. 
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Dacă în 2021 a fost alocată suma de 1 milion de lei, 
pentru anul acesta se pun la dispoziție două milioane de 
lei. Timișenii vor putea propune proiecte, iar toate acestea 
vor intra într-o procedură de votare deschisă, online, tot 
de către timișeni. Cele mai apreciate dintre acestea vor 
primi finanțare, până la concurența sumei de 2 milioane. 
Mai exact, proiectele câștigătoare vor fi selectate în ordi-
nea numărului de voturi, indiferent de domeniul din care 
fac parte, până la epuizarea sumei prevăzute. Acestea vor 
fi incluse în bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului 
Județean Timiș și implementate de aparatul de speciali-
tate al instituției, cu sprijinul voluntar al echipei de iniți-
atori. Pentru 2022, regulamentul va fi și el îmbunătățit, în 
urma feedback-ului de anul trecut.

În paralel, se merge înainte și cu proiectele de pe 
bugetul participativ din 2021, ele fiind cuprinse pe lista de 
investiții. De exemplu, legat de pistă de biciclete Timișoara 
- Dumbrăvița - Giarmata (cu o finanțare de 500 mii lei), a 
fost aprobat recent un contract de asociere cu Primăria 
Dumbrăvița, pentru a putea înainta cu acest proiect. 
Procedura de achiziție publică privind atribuirea contrac-
tului de execuție lucrări va fi inițiată, monitorizată și fina-
lizată de către Consiliul Județean, instituția având dreptul 
de a urmări desfășurarea lucrărilor și de a interveni pentru 
buna derulare a acestora.

Pe lângă pista de biciclete, anul trecut au primit 
finanțare alte două proiecte, Orășelul Siguranței - MINI - 
LUG (432 mii) și stații de mijloc de transport în comuna 
Foeni și satele aparținătoare, Foeni și Cruceni (50 de mii). 

Lugojul ar putea avea o minicentură, care 
să scoată o bună parte din trafic din 

municipiu

Continuă demersurile de realizare a minicenturii 
Timișoarei, în paralel dorindu-se realizarea uneia și la 
Lugoj, în partea de vest a municipiului. Aceasta va fi con-
struită folosind drumurile comunele periurbane ale 
Lugojului. Primul exemplu este preluarea la CJ a drumului 
dintre Coșteiu și Jabăr, din discuțiile purtate de președin-
tele CJ, Alin Nica, cu primarii localităților, ambele admi-
nistrații fiind de acord cu trecerea drumurilor comunale 
în patrimoniul județului, pentru modernizare.

În 2022, nu va fi neglijată nici minicentura 
Timișoarei. Pe anumite porțiuni se lucrează deja, unele 
sunt finalizate, altele fiind în proces de elaborare a docu-
mentației. „Anul acesta, ne dorim să dăm spre folosință 
porțiunea dintre DN 6 și Săcălaz, mai avem realizarea unui 

pod peste Bega Veche, iar apoi întreaga lucrare poate fi 
deschisă. Vom începe lucrările de execuție pe porțiunea 
Șag - Sânmihaiu Român și Moșnița Veche - Urseni - Giroc. 
Vom lucra și la preluarea altor drumuri din nordul 
Timișoarei. Scopul este să realizăm o rețea de drumuri 
completă în jurul municipiului” - președintele CJ, Alin 
Nica.

Proiecte smart, de digitalizare a 
administrației

Administrația județeană implementează, printr-o 
firmă specializată, o platformă digitală. Aceasta va avea 
ca scop optimizarea procedurilor administrative din cadrul 
Consiliului, prin transpunerea în mediu digital a informa-
țiilor, fluxurilor și documentelor utilizate în activitatea 
curentă. Astfel, se va introduce un mod de lucru „paper-
less”, permițând inițierea și circulația documentelor sem-
nate digital, cât și arhivarea lor în centrul de date al insti-
tuției. 

De asemenea, vor fi achiziționate echipamente de 
telecomunicații, precum o centrală telefonică inteligentă, 
imprimante ecologice, echipamente multimedia (ex. 
touchscreen InfoCentru, sistem de traducere, sistem de 
vot).

A fost bugetată, de asemenea, realizarea de stații 
de încărcare a vehiculelor electrice, dar și a unei stații de 
monitorizare a polenului, pentru aceasta din urmă fiind 
alocată suma de 600.000 de lei. Practic, va fi un sistem de 
alertă la nivel județean în ceea ce privește polenul, ca 
parte din lupta împotriva ambroziei.

S-au alocat aproape 2 milioane de lei pentru pro-
iectele de digitalizare, smart, din bugetul local. În paralel, 
se lucrează și la o cerere de finanțare pentru a obține fon-
duri europene nerambursabile axate pe relaționarea cu 
cetățeanul și cu celelalte instituții din județul Timiș.

Spitalul Județean ar putea relua în acest 
an operațiile de transplant de rinichi

Două milioane de lei au fost alocate în bugetul jude-
țului pentru lucrări de reamenajare a secției clinice de 
urologie și ATI transplant renal.

Centrul de Transplant Renal din Timișoara va func-
ționa în cadrul Secției de Urologie a Spitalului Județean. 
Lucrările au început în 2018 - 1019, însă au stagnat, întru-
cât constructorul care a câștigat licitația a intrat în fali-
ment. Lucrările au fost reluate, în urma unei noi licitații, 
urmând a fi finalizate, dacă totul decurge bine, în acest 
an.

Val de investiții în Infrastructura culturală

2022 va fi anul reparațiilor și investițiilor în 
infrastructura culturală a instituțiilor din subordinea 
Consiliului Județean, care vor găzdui evenimente culturale 
în 2023, anul în care Timișoara va fi Capitală Europeană a 
Culturii. Se va lucra la Bastionul Maria Theresia, dar și la 
Muzeul de Artă sau cel al Satului Bănățean.

Bastionul Theresia din Timișoara va trece prin 
lucrări de reparații în curtea interioară. Tot la capitolul 
reparații, se alocă 700.000 de lei pentru refacerea curții 
interioare a Muzeului de Artă, iar la Muzeul Satului se va 
interveni la casele muzeale și se vor face reparații la foișor.

„În ceea ce privește investițiile, 5.4 milioane de lei 
alocăm pentru lucrări de amenajare la Bastion. Sunt două 
spații foarte ofertante, mari, care vor presupune execuție 
și dotări. La fel, sediul central din Piața Libertății al 
Bibliotecii Județene va intra pe ordonanța 42 în execuție 
anul acesta și am prins 2.9 milioane de lei. Există o man-
sardă la Centrul de Cultură și Artă în sediul lor, un sediu 
foarte central, care poate să fie valorificat și sperăm că 
vom primi autorizația de construire de la Primăria 
Timișoara în scurt timp, de aceea vom trece la partea de 
execuție cu 1.2 milioane de lei. Castelul Huniade primește 
deocamdată 1 milion de lei pe partea de finalizare lucrări 
donjon și restaurare integrală, dar vorbim aici doar de pro-
iectare. Sunt doar principalele obiective de investiții” - 
Marian Constantin Vasile, administrator public al județului.

Principalele investiții în drumurile din 
Timiș în 2022

Reabilitare pod pe DJ 591C, DN 6 - Săcălaz: 3 mil. 
lei;

Modernizare DJ 691, nod A1 - limită Județ Arad: 1.5 
mil. lei;

Modernizare drum interjudetean DJ 684 pe traseul 
DN68A, Coșava - Tomești - Voislova: 1 mil. lei;

Reabilitare DJ 609H, Bazoșu Nou - Bazoș - Recaș: 
996 mii lei;

Amenajare intersecție DJ 692A-DC 46, Dudeștii Noi: 
1.944 mil. lei;

Amenajare intersecție DJ 595C - DN 58B, la Birda: 2 
mil. lei;

Modernizare DJ 595D, Moșnița Veche - Giroc: 635 mii 
lei;

Pod pe DJ 593B la Parța, km 1+500: 728 mii lei;
Modernizare DJ 593B Parța - Petroman: 550 mii lei;
Lărgire la 4 benzi DJ 692, sector DN 69 - Sânandrei: 

650 mii lei;
Decontări estimate din PNDL: 15,9 mil.lei.
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Conducerea CJ Timiș 
v Alin Adrian Nica – președintele Consiliului 

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

Ardelean 
vAdministrator public: Marian Constantin Vasile

instituțiile subordonate
SerViCii PubLiCe 
direcția Generală de asistență Socială și 

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

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

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

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

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

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

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

CuLTurĂ 

biblioteca Judeţeană Timiş ,,Sorin Titel”

Info CJ Timiș

Publicaţie realizată de 
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cod poștal 300034, Județul Timiș, România 

Telefonul cetățeanului: 
0256 406406 /Tel: 0040 0256 406300 

Tel: 0040 0256 406400
 Tel: 0040 0256 406500
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Hotărârile Consiliului Județean Timiș
din ianuarie 2022

ați sesizat abuzuri asupra 
copiilor? Sunați la 119!

O echipă DGASPC, pregătită să ia măsuri

Guvernul României a lansat numărul gratuit 119, în 
scopul sesizării situațiilor în care sănătatea și siguranța 
unui copil sunt puse în pericol. Astfel, persoanele care au 
informații cu privire la faptul că un copil este abuzat, 
exploatat sau neîngrijit pot apela acest număr unic gratuit. 
Apelurile sunt transferate, în funcție de problematică, 
către echipele mobile de intervenție specializată din 
cadrul direcției, formate din experți în protecția copilului, 
care acționează în timp real, la orice oră a zilei, pentru a 
rezolva fiecare caz sesizat.

Astfel, la Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Timiș, este funcțional, începând din 5 
ianuarie 2022, numărul unic 119, la care poate suna, 24/24 
ore, orice persoană care are cunoștință despre un copil 
aflat într-o situație dificilă: copii aflați în situații de risc, 
abuz, neglijare, exploatare, părinți, vecini, cunoscuți, 
cadre didactice, practic orice cetățean care cunoaște un 
caz al unui copil aflat în dificultate sau pericol. La nivelul 
DGASPC Timiș există o echipă specializată care răspunde 
la acest număr de telefon și care utilizează o platformă 
digitală integrată, interconectată cu numărul 112. În situ-
ațiile de risc imediat la adresa vieții copilului, numărul 119 
este interconectat cu numărul unic de urgență 112, care 
preia cazurile în regim special, iar în situațiile în care copiii 
au nevoie de suport psiho - emoțional, ei sunt puși în 
legătură cu echipa de psihologi, care va face o primă eva-
luare a cazului, oferind copilului consiliere și, în funcție de 
situație, va propune includerea lui, eventual și a familiei, 
într-un program de consiliere psihologică. Centrul unde 
funcționează numărul unic 119 beneficiază de susținere 
logistică din partea STS, fiind dotat cu tot echipamentul 
necesar pentru buna gestionare a activității, iar Autoritatea 
Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, 
Copii și Adopție a elaborat procedurile interne de gestio-
nare a apelurilor.

1. Hotărârea nr. 1/14.01.2022 
privind constatarea încetării de drept 
a mandatului de consilier județean al 
domnului Cosmin - Alexandru Cadar.

2. Hotărârea nr. 2/14.01.2022 
privind aprobarea repartizării sume-
lor din fondul la dispoziția consiliului 
județean pentru unitățile administra-
tiv-teritoriale din județul Timiș pe 
anul 2022 și estimări pe anii 2023-
2025.

3. Hotărârea nr. 3/14.01.2022 
privind aprobarea repartizării sume-
lor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanțarea cheltuie-
lilor privind drumurile județene și 
comunale pe anul 2022 și estimări pe 
anii 2023 – 2025.

4. Hotărârea nr. 4/26.01.2022 
privind aprobarea componenței 
Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Județean Timiș.

5. Hotărârea nr. 5/26.01.2022 
privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Timiș nr. 
96/28.04.2021 privind aprobarea 
închirierii prin licitație publică a unor 
containere tip birou, situate în incinta 
Parcului Industrial și Tehnologic 
Timișoara.

6. Hotărârea nr. 6/26.01.2022 
privind aprobarea Organigramei și 
Statului de funcții ale societății 
Service Cons Prest S.R.L.

7. Hotărârea nr. 7/26.01.2022 
privind aprobarea dării în adminis-
trarea Direcției de Prestări Servicii 
Timiș, a unui bun imobil din Parcul 
Tehnologic și Industrial Timișoara. 

8. Hotărârea nr. 8/26.01.2022 
privind aprobarea execuției bugete-
lor secțiunii de funcționare și a secți-
unii de dezvoltare pentru bugetul 
local al județului Timiș la 31.12.2021.

9. Hotărârea nr. 9/26.01.2022 
privind aderarea Județului Timiș la 
Asociația de Dezvoltare Inter-
comunitară ”Societatea Metro-
politană de Transport Timișoara”.

10. Hotărârea nr. 10/26.01.2022 
privind aprobarea Strategiei de 
Dezvoltare Economică și Socială a 
Județului Timiș - 2021-2027” reali-
zată în cadrul proiectului „Imple-
mentarea cadrului instituțional de 
dezvoltare strategică la nivelul 
Județului Timiș”.

11. Hotărârea nr. 11/26.01.2022 
privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al Bibliotecii 
Județene Timiș „Sorin Titel”.

12. Hotărârea nr. 12/26.01.2022 
privind aprobarea Raportului pentru 
anul 2021 referitor la stadiul realizării 
măsurilor din „Planul de menținere 
a calității aerului în județul Timiș”.

13. Hotărârea nr. 13/26.01.2022 
privind asocierea Județului Timiș cu 
Comuna Dumbrăvița pentru realiza-

rea obiectivului de interes public 
“Pistă de biciclete Timișoara - 
Dumbrăvița - Giarmata”.

14. Hotărârea nr. 14/26.01.2022 
privind aprobarea Rețelei școlare 
pentru unitățile de învățământ liceal 
special din județul Timiș, pentru anul 
școlar 2022-2023.

15. Hotărârea nr. 15/26.01.2022 
privind aprobarea Rețelei școlare a 
învățământului preuniversitar special 
de nivel preșcolar, primar, gimnazial 
și profesional din județul Timiș, pen-
tru anul școlar 2022-2023.

16. Hotărârea nr. 16/26.01.2022 
privind aprobarea structurii organi-
zatorice și a Statului de funcții ale 
aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Timiș.

17. Hotărârea nr. 17/26.01.2022 
privind aprobarea asocierii Județului 
Timiș cu Orașul Jimbolia și Comuna 
Comloșu Mare în vederea cofinanțării 
căminelor pentru persoane vârstnice.

18. Hotărârea nr. 18/26.01.2022 
privind aprobarea neexercitării drep-
tului de preemțiune din partea 
Județului Timiș, asupra intenției de 
înstrăinare a unui imobil cu altă des-
tinație decât cea de locuință.

19. Hotărârea nr. 19/ 26.01.2022 
privind solicitarea de trecere a unor 
bunuri imobile din domeniul public 
al comunei Tomești, în domeniul 
public al Județului Timiș.
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- domnule primar, care este spe-
cificul comunei dudeștii Vechi? Prin ce 
se deosebește față de alte localități ale 
județului?

- Dudeștii Vechi este o localitate 
tipic bănățeană, multiculturală, leagănul 
etnicilor bulgari din România. Atestată 
prin 1200, cu denumirea veche de 
Besenova Veche, acum este căminul unui 
mix de populație în care majoritatea sun-
tem etnici bulgari (bulgarii catolici au 
migrat în Dudeștii Vechi în anul 1738), 
români, bulgari, romi, unguri, nemți, 
sârbi, etc. Cu această diversitate ne mân-
drim, suntem un exemplu de bună con-
viețuire și încercăm să preluăm și să pro-
movăm toate tradițiile, lucrurile pozitive 
de la toata lumea, pe care să le împletim 
frumos pentru un trai bun, să asigurăm 
comunității noastre un viitor frumos sub 
această extraordinară umbrelă a Uniunii 
Europene.

- știm că vă aflați în implemen-
tarea unei investiții ce vizează realiza-
rea unui sistem de încălzire centralizat 
care utilizează energie geotermală. Ce 
va însemna acest lucru pentru comuna 
dudeștii Vechi?

- Este o investiție crucială pentru 
comunitatea noastră, mai ales acum, în 
acest  context al crizei prețurilor la ener-
gie. Această investiție ne va ajuta pe mai 
multe planuri. Astfel, vom rezolva pro-
blema încălzirii tuturor instituțiilor 
publice, școli și grădiniță inclusiv (cu 
energie din apele geotermale) la un cost 
foarte scăzut și cu poluare minimă a 
atmosferei. Vom reduce, totodată, foarte 
mult emisiile de CO2 în atmosferă, vom 
capta, arde și transforma gazul care iese 
din foraj odată cu apa geotermală și îl 
vom transforma în energie electrică 
(printr-o centrală Gas to Power), aducând 
astfel venituri suplimentare la bugetul 
local. De asemenea, deschidem perspec-
tiva ca în faza a doua a proiectului – după 

ce punem în funcțiune și terminăm prima 
fază – să branșăm și locuințe private sau 
firme la acest sistem ecologic și eficient 
de încălzire. Valoarea totală a proiectului 
este de 29.314.484,66 lei, iar termenul de 
implementare,  23.12.2023. 

- Comuna are, de acum, și un dis-
pensar medical modern, lucrările toc-
mai fiind finalizate. Ce a presupus 
această investiție și câte cabinete 
medicale vor funcționa în cadrul aces-
tuia?

- Într-adevăr, dispunem de un cen-
tru medical modern, investiție finalizată 
în 2021. Aici, vor funcționa 6 cabinete, cu 
specializări necesare comunității noastre, 
precum interne, pediatrie, ginecologie, 
etc. Tot în cadrul centrului medical va 
exista și o farmacie modernă. După 
recepția lucrării, finalizarea și închiderea 
documentațiilor cu Ministerul Dezvoltării, 
am parcurs anevoiosul drum al atribuirii 
către o firmă medicală specializată în 
oferirea serviciilor specificate cuprinse în 
caietul de sarcini.  Fiind la 70  km dis-
tanță de Timișoara, nu a fost deloc ușor 
să convingem firme din domeniu să vină 
ca să cumpere caietul de sarcini aprobat 
în consiliul local  și să participe la licita-
ție. Pot spune, acum, că am încheiat cu 
succes și această etapă din țelul nostru, 
al comunității, acela de a avea un centru 
medical modern, cu servicii medicale 
demne de Uniunea Europeană. Acesta a 
fost atribuit, prin licitație, unei reputate 
firme medicale din Timișoara, cu tradiție 
și excelente rezultate. Sunt convins că 
vor face și la noi lucruri extraordinare. 
Acum se află în proces de autorizare a 
activității, iar în momentul în care vor 
obține toate avizele de funcționare și 
licențele, vom inaugura acest centru 
medical foarte important pentru noi.

- Ce ne puteți spune despre alte 
proiecte finalizate sau aflate în imple-
mentare?

interviu cu  bono Cucalan, primarul comunei dudeștii Vechi

- Avem multe proiecte aflate în 
derulare, în diverse stadii, cu finanțări 
obținute atât de la Ministerul Dezvoltării, 
cât și din fonduri europene, prin AFIR, 
ADR Vest, POR, POIM, POC, Ministerul 
fondurilor Europene. Am reușit să atra-
gem, din 2016, de când am preluat pri-
măria, finanțări de peste 22 milioane de 
euro, toate semnate și aflate în diverse 
stadii de execuție, unele chiar finalizate. 
Prin acestea, reușim să acoperim majo-
ritatea necesităților de infrastructură ale 
localității noastre, cum ar fi: stație 
modernă de tratare a apei potabile, rețea 
de distribuție apă și branșamente (58 km 
de rețea și 1.600 branșamente), eficien-
tizare energetică clădiri publice (primă-
rie, școala), canalizare cu stație de epu-
rare, after school, energie geotermală, 
modernizarea Școlii cu clasele I-VIII, cu 
construire corp nou, laboratoare etc. 
Lista este lungă, dar nu ne sperie, pentru 
că este imperios necesar să realizăm 
toate aceste investiții, pentru o dezvol-
tare durabilă, care să asigure un confort 
sporit cetățenilor. Bineînțeles, pe lângă 
aceste proiecte strategice, cu bătaie pe 
termen lung, nu omitem nici  necesitatea 
de implementare a unor proiecte mai 
mici, de strictă actualitate și cu mare 
impact în îmbunătățirea vieții locuitori-
lor. Toate sunt susținute și finanțate din 
bugetul local: iluminat public cu LED, 
trotuare, capelă la cimitir etc. Menționez 
și digitalizarea primăriei, pentru că sun-
tem pionieri în acest domeniu. Astfel, în 
comuna noastră interacțiunea cu cetă-
țeanul are loc doar online, cu sesizări, 
probleme, depuneri documente, plată 
taxe, acces dosar fiscal, registru agricol, 
urbanism  etc. La fel, suntem printre pri-
mele localități din România care am ofe-
rit un site specializat pe problema Covid 
-19, astfel încât fiecare cetățean este la 
un click distanță de orice informație pe 
acest subiect. Vă invit să consultați web-
site-ul comunei noastre, www.dudes-
tii-vechi.ro. Vreau să mulțumesc colegilor 
mei, echipei din care cu mândrie fac 
parte. Suntem pe un drum anevoios, 
avem obiective ambițioase, dar calitatea 
echipei, dedicarea tuturor colegilor, 
experiența și seriozitatea ne dau încre-
dere. Ne alimentăm din succesele obți-
nute și suntem determinați să implemen-
tăm tot ceea ce ne-am propus. Doresc să 
mulțumesc pentru buna colaborare tutu-
ror instituțiilor județului, în special cole-
gilor de la CJT, care ne ajută foarte mult 
în toate demersurile noastre.

- Cum apreciați colaborarea cu 
Consiliul Județean Timiș?

- Colaborarea cu CJT, în special de 
când colegul Alin Nica a preluat preșe-
dinția, este foarte bună și productivă. 
Este extrem de benefic și de important 
ca o persoană cu experiență în adminis-
trație, fost primar de succes, să conducă 
destinele unei astfel de instituții, să ghi-
deze și să sprijine administrațiile locale, 
în special cele cu primari aflați în primul 
mandat.

Oportunități de finanțare pentru 
perioada următoare

Primăriile din județ trebuie să pre-
gătească proiectele pentru care doresc 
finanțare prin Planul Național de Redresare 
și Reziliență (PNRR), întrucât  guvernul 
lucrează intens la Ghidurile pentru lansa-
rea apelurilor. Alin Nica, președintele CJ 
Timiș, a participat la Adunarea Generală a 
Uniunii Naționale a Consiliilor Județene 
din România, întâlnire în cadrul căreia au 
fost abordate oportunitățile de finanțare 
pentru perioada următoare. 

Toate comunitățile locale au nevoie 
de bani pentru dezvoltare și depinde de 
primarii aleși dacă nevoile și prioritățile 
locale vor fi îndeplinite. Deși consiliile 
județene au un rol esențial în comunitățile 
locale, acestea nu pot suplini atribuțiile 
primăriilor. CJ Timiș se pregătește să 
absoarbă fonduri atât din Programul 
Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 

cât și din programele europene din exerci-
țiul financiar 2021-2027, pentru județ, dar, 
în paralel,  președintele CJ încurajează pri-
măriile să acceseze cât mai multe linii de 
finanțare,  precizând că vor fi bani pentru 
“Valul renovării”. Astfel, vor putea exista 
clădiri cu un consum mai eficient de ener-
gie, mai sănătoase și mai rezistente în fața 
schimbărilor climatice. 

De asemenea, prin ,,Fondul local” 
vor fi disponibile sume destinate reînnoirii 
flotelor de transport public, transportului 
urban ecologic și construirii de locuințe 
pentru tinerii din grupuri și comunități vul-
nerabile. Acestea sunt doar câteva dintre 
componentele care vor fi disponibile pen-
tru administrațiile locale.

 „Îi îndemn pe primari să se mobili-
zeze și să fie vigilenți, mai ales că nu va fi 
nevoie de cofinanțare pentru proiecte câș-
tigate. Îmi propun să aducem cât mai mulți 
bani în Timiș, mai ales că, prin PNRR, fie-
care comună, oraș și municipiu din întreaga 
țară va avea sume prealocate, organizate 
pe tipuri de investiții”, transmite președin-
tele CJ Timiș. 

Proiectele vor fi depuse spre finan-
țare digital, fiecare unitate administra-
tiv-teritorială urmând să opteze pentru 
oricare dintre categoriile de investiții eligi-
bile.

Cât mai mulți bani 
pentru comunitățile 

locale

„Ne alimentăm din succesele obținute și suntem 
determinați să implementăm tot ceea ce ne-am propus”
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Consiliul Județean Timiș a fost 
reprezentat la Novi Sad, Serbia, la deschi-
derea oficială a anului Capitalei Europene 
a Culturii 2022, de către administratorul 
public al județului, Marian Constantin 
Vasile. În cadrul delegației, acesta a fost 
însoțit de membri ai aparatului de specia-
litate implicați în activități de promovare a 
turismului.

Scopul deplasării a fost realizarea 
unui schimb de experiență și de bune prac-
tici cu vecinii noștri sârbi în ceea ce pri-
vește provocările pe care le presupune 
organizarea evenimentului de deschidere, 
dar și a întregului program cultural, în per-
spectiva anului 2023, când Timișoara va 
deține, la rândul ei, titlul de Capitală 
Europeană a Culturii.

Consiliul Județean este unul dintre 
cei trei parteneri finanțatori, cu un angaja-
ment de cel puțin 5 milioane euro, cât și un 
puternic susținător al proiectului, succesul 
acestuia însemnând un câștig pentru între-
gul județ.

În cadrul delegației, reprezentanții 
CJ au purtat discuții cu membri ai delega-
țiilor UE, Comisiei Europene, Ministerului 
Culturii și Guvernului Serbiei, cât și cu ofi-
cialități locale și ale provinciei.

„Experiența de la fața locului și dis-
cuțiile cu organizatorii, la cald, chiar după 
ce au pus la punct ultimele detalii, sunt 
importante pentru oricine dorește să evite 
greșelile și să preia exemple de bună prac-
tică. Am lansat autorităților provinciei o 
invitație, cu șanse foarte mari să se concre-
tizeze, pentru intensificarea colaborării, în 
special pe cultură, care să culmineze cu un 
eveniment, în decembrie 2022, organizat 
de CJ Timiș. Este un moment unic și foarte 
important în istoria euroregiunii, pentru că 
avem două capitale europene ale culturii 
foarte apropiate din punct de vedere spa-
țial și temporal, acest fapt conducând la 
amplificarea unității, prosperității și evolu-
ției comune a comunităților noastre”, 
spune Marian Vasile.

Schimb de experiență în 
organizarea Capitalei Culturale 

Delegație a CJ Timiș, la Novi Sad
Consiliul Județean a lansat oficial 

proiectul privind „Reabilitarea, refuncționa-
lizarea și revitalizarea Conacului Mocioni 
din Foeni, Județul Timiș”, acronim REVER-
MOCIONI, finanțat prin Granturile SEE 2014-
2021, în cadrul Programului RO-CULTURA.

CJ Timiș este promotorul acestui pro-
iect, în parteneriat cu Institutul Intercultural 
Timișoara și North Consulting ehf. din 
Islanda. Organizațiile partenere vor imple-
menta activitățile din  planul de revitalizare 
al monumentului istoric, care vor fi organi-
zate în paralel cu lucrările de restaurare. 

Invitat special în cadrul conferinței de 
lansare a fost Baronul Michael de Styrcea, 
care a acceptat rolul de ambasador al pro-
iectului. Michael de Styrcea este nepotul de 
frate al lui Ioan I. Mocioni-Stârcea, fiul adop-
tiv al ultimului descendent pe linie mascu-
lină al familiei Mocioni, Antoniu Mocioni de 
Foen. În cadrul evenimentului, au fost pre-
zentate obiectivele proiectului, formula par-
tenerială, bugetul și sursele de finanțare, 
activitățile din planul de revitalizare și sta-
diul implementării proiectului.

Președintele CJ Timiș, Alin Nica, a 
declarat cu această ocazie că lucrurile au 

început să intre pe un făgaș normal de des-
fășurare, după întârzierile întâmpinate 
anterior: „O bună comunicare cu antrepre-
norul, precum și o supraveghere îndea-
proape a evoluției lucrărilor din partea per-
sonalului tehnic din cadrul Consiliului 
Județean, ne vor permite ca, la final, să 
avem parte de unul dintre cele mai fru-
moase monumente istorice din țară, ce va 
polariza dezvoltarea zonei pe mai multe 
sectoare. Proiectul, în totalitatea sa, este 
unul mult mai complex, reabilitarea monu-
mentului fiind doar una dintre componente. 
Este însă o etapă provocatoare și labori-
oasă. Conacul Mocioni va deveni un centru 
pentru activități culturale, educaționale și 
artistice. Vom desfășura aici acțiuni inter-

sectoriale, culturale, educaționale, patri-
moniale, turistice sau artistice.”

Obiectivul proiectului trece cu mult 
de miza reabilitării fizice a conacului. Se 
dorește o revigorare  economică, socială și 
culturală a zonei, prin atragerea de turiști, 
având în vedere valoarea națională și univer-
sală a Conacului Mocioni din Foeni. Vor 
putea fi desfășurate numeroase acțiuni 
menite să atragă atenția asupra oportunită-
ților create de reabilitarea conacului, precum 
constituirea grupului de acțiune și sprijin 
,,Prietenii Conacului Mocioni”, campanii de 
sensibilizare și informare, frustuck bănățean, 
vizite de studiu, rezidență de artă stradală și 
amenajare peisagistică, baluri caritabile etc.

Proiectul, situat inițial pe lista de 
rezervă a apelului Restaurarea și revitaliza-
rea monumentelor istorice - Programul 
RO-CULTURA, a fost selectat pentru finan-
țare în urma suplimentării fondurilor alo-
cate acestui program de către Statele 
Donatoare,  Nor vegia,  Is landa și 
Liechtenstein.

Astfel, în data de 25.05.2021, a fost 
semnat contractul de finanțare, cu o durată 
de 36 luni (mai 2021 - aprilie 2024), în 

valoare totală de 16.969.459 lei (3.447.185 
euro), din care valoarea finanțării nerambur-
sabile (85% Grant SEE și 15% bugetul nați-
onal) este de  9.521.000 lei (1.934.101 euro).

Conacul are deja constructor

Consiliul Județean Timiș, în calitate 
de promotor de proiect, a semnat, în decem-
brie 2021, contractul pentru lucrările de 
proiectare și execuție cu asocierea T.T .& CO 
SOLARIA GRUP SRL - EURAS SRL - GRAPHIC 
SPACE SRL. Durata serviciilor de proiectare 
este de șase luni, iar lucrările de execuție se 
vor realiza în 22 de luni, astfel că monumen-
tul istoric din Foeni va fi complet restaurat 
până la sfârșitul lunii aprilie 2024. 

Monument istoric important din Foeni, 
complet restaurat până în vara lui 2024

Conacul Mocioni va reveni la gloria de altădată

La Muzeul Satului Bănățean, peste 
40 de brăduți așteaptă vremea potrivită 
pentru a fi replantați. Acest lucru vine în 
urma inițiativei lansate în decembrie 
anul trecut de Consiliul Județean Timiș, 
împreună cu partenerii de la RomSilva, 
de replantare a brazilor din ghiveci, cum-
părați de Crăciun. Ideea strângerii brădu-
ților a aparținut reprezentanților 
Consiliului Județean Timiș, constituind o 
premieră ecologică. 

Timișenii au fost invitați să aducă, 
după sărbători, pomii la Muzeul Satului 
Bănățean unde vor aștepta momentul 
prielnic pentru a fi replantați.

Brazii vor prinde din nou viață într-o 
regiune montană, aleasă de specialiștii de 
la RomSilva. Până atunci, echipa de la 
muzeu se asigură că brazii sunt îngrijiți 
corespunzător. Cei care au adus brăduții la 
Muzeul Satului Bănățean pot participa si 
ei la plantarea arborilor în primăvară.

Prezent la cea de-a 148-a sesiune ple-
nară a Comitetului European al Regiunilor, 
Alin Nica, președintele CJ Timiș, a solicitat 
includerea dimensiunii rurale în toate politi-
cile UE, alocarea unui sprijin financiar adec-
vat și adaptat nevoilor locale și simplificarea 
procedurilor pentru a stimula derularea unor 
proiecte și de către autoritățile cu capacitate 
redusă de implementare.

Potrivit președintelui, unul dintre pilo-
nii dezvoltării zonelor rurale trebuie să fie 
asigurarea conectivității atât pe cale digitală, 
cât și prin infrastructura de transport, pentru 
a preveni depopularea zonelor rurale și a sti-
mula includerea forței de muncă în circuitul 
economic local.

„În județul Timiș, dezvoltăm o conexi-
une tren-tramvai cu hidrogen, cu emisii zero, 
pentru a lega comunitățile de munte de 

replantarea brazilor de Crăciun prinde „rădăcini” 

Conectivitatea, cheia prevenirii depopulării zonelor rurale
zonele urbane. Acesta va contracara depopu-
larea, va oferi navetă ecologică și locuri de 
muncă, va genera creștere economică și 
investiții, va promova turismul durabil și va 
constitui o alternativă rapidă de transport 
transfrontalier”, a spus Alin Nica, președin-
tele CJ Timiș, la cea mai recentă dezbatere 
de nivel înalt asupra viziunii pe termen lung 
pentru zonele rurale ale UE.


