
HORECA și arta merg mână în mână la Bastionul Theresia  
Noi servicii, în curând

Consumul de energie la Liceul 
Gheorghe Atanasaiu din Timișoara va fi 
redus considerabil, printr-un proiect de 
renovare energetică. De asemenea, 
Aerodromul Cioca va trece și el printr-un 
proces similar, în urma căruia corpul 
administrativ și aerogara vor fi reabilitate 
complet. Proiectele de renovare energe-
tică a Liceului Gheorghe Atanasiu și a 
Aerodromului Cioca sunt primele două 
inițiative ale Consiliului Județean care au 
finanțarea asigurată prin Planul Național 
de Redresare și Reziliență. Acestea sunt, 
de altfel, primele proiecte pentru care 
administrația județeană a solicitat fon-
duri în cadrul PNRR, Componenta C5 - 
Valul renovării.

L iceul  Tehnologic  Special 
Gheorghe Atanasiu din Timișoara bene-
ficiază de 6.4 milioane de lei, iar cele 
două clădiri ale aerodromului, de 
aproape 2.8 milioane lei.

Corpul administrativ și aerogara 

Cioca vor fi reabilitate integral, indiferent 
că vorbim de structură, fațadă, instalația 
electrică sau alte componente. Proiectul 
a fost depus la scurt timp după ce 
Consiliul Județean le-a cumpărat de la 
Primăria Timișoara. La Aerodromul Cioca 
se lucrează pe două axe, atât în ceea ce 
privește asigurarea și dezvoltarea func-
ției de bază a obiectivului, cât și în pri-
vința facilitării evenimentelor de mare 
anvergură din Timișoara.

În ceea ce privește Liceul Atanasiu, 
vor fi renovate energetic corpurile C4 și 
C5. Conform rapoartelor de audit ener-
getic, se propune un pachet de soluții 
care cuprinde atât măsuri de reabilitare 
termică a anvelopei, cât și de reabilitare 
și modernizare a sistemelor de instalații 
din clădire, inclusiv cu sisteme alterna-
tive de producere a energiei termice și 
electrice, din surse regenerabile. Se va 
efectua, printre altele, termoizolarea 
pereților exteriori, a planșeului și a plăcii 

Primele fonduri prin PNRR aprobate

Consiliul Județean primește 9.2 milioane lei 
pentru două proiecte

peste sol, tâmplăria va fi schimbată în 
integralitate, va fi modernizată instalația 
de încălzire, de apă caldă menajeră, ven-
tilație/climatizare și de iluminat artifi-
cial. În plus, vor fi montate panouri foto-
voltaice pentru producerea energiei 
electrice utilizată pentru iluminat, cât și 
panouri solare termice pentru produce-
rea apei calde utilizând energia solară.

„Solicitările noastre prin PNRR 
încep să dea rezultate. Avem aprobată 
acum suma de 9.2 milioane de lei, pentru 
două dintre proiectele depuse la începu-
turile programului. Trebuie spus că 
recent am lansat 12 solicitări de fonduri, 
cu o valoare de 77 de milioane de lei. 
Sunt inițiative ce vizează renovarea ener-
getică a unor obiective de infrastructură 
educațională, administrativă și de îngri-
jire și asistență pentru persoane cu diza-
bilități. Vorbim de sume considerabile, 
de investiții ce vor contribui la scăderea 
costurilor de funcționare, de lucrări 

majore ce vor sprijini economia locală pe 
mai multe paliere”, spune președintele 
CJ Timiş, Alin Nica. Consumul anual spe-
cific de energie finală pentru încălzire, în 
urma ambelor investiții, este estimat a 
scădea cu aproximativ 63%, iar consu-
mul total de energie primară, cu 59% la 
Cioca și 32% la Liceul Atanasiu.

Administrația județeană se preocupă 
îndeaproape de persoanele cu dizabilități. 
Astfel, CJ Timiș a finanțat crearea unui nou 
centru de îngrijire și asistență pentru per-
soane adulte cu dizabilități, în comuna 
Tomești. Acesta a fost inaugurat la finalul lunii 
octombrie. Capacitatea este de 18 persoane, 
beneficiarii provenind din Centrul de îngrijire 
și asistență Ciacova, care a fost reorganizat. 

Reorganizarea acestuia, prin reducerea numă-
rului total de beneficiari, aduce o creștere a 
calității serviciilor oferite și, în același timp, 
reprezintă o soluție de evitare a supraîncăr-
cării bugetului județului, în contextul în care 
finanțarea centrelor rezidențiale a căror capa-
citate depășește 50 de locuri și pentru care 
nu au fost implementate planurile de restruc-
turare aprobate se va asigura, din 2024, doar 
din bugetul județului, fără vreo contribuție 
din bugetul național.

„Reorganizăm centrele astfel încât să 
aplicăm standardele de funcționare impuse 
în legislație. Pe scurt, asta înseamnă condiții 
și servicii mai bune pentru beneficiari. În plus, 
evităm suportarea costurilor de funcționare 
din bugetul Timișului, ceea ce ne va permite 
să ne concentrăm pe lucrările de modernizare 
și dotare a centrelor”, spune președintele CJ, 
Alin Nica. Centrul de la Tomești a fost înființat 
prin repararea și dotarea unui spațiu deja 
existent, nefiind necesare lucrări de extin-
dere. Investiția totală s-a ridicat la peste 
900.000 lei, aproape 700 de mii pentru repa-
rații și 240.000 pentru dotări. Centrul este 
administrat de Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Timiș (DGASPC). 

Acesta este dotat cu bucătărie, sală de mese, 
spălătorie, cabinet psihologic, cabinet medi-
cal și o sală de activități. DGASPC gestionează 
în prezent 10 astfel de centre. Pe lângă cele 
din Ciacova și Tomești, asemenea facilități 
sunt disponibile și în Variaș, Periam, Sinersig, 
Lugoj și Găvojdia. Trei dintre acestea urmează 
a fi restructurate pe același principiu precum 
cel din Ciacova.

Un nou centru pentru persoane 
cu dizabilități în Timiș

Investiție 
de 900.000 de lei

Un nou spațiu din cadrul 
Bastionului Theresia și-a găsit chiriaș. 
Investiția privată este gândită ca un club 
al artiștilor, jumătate din spațiul închiriat 
fiind alocat pentru expoziții și mici acți-
uni culturale. În plus, în timpul săptămâ-
nii vor fi organizate activități pentru 
copii.

Noile activități sunt congruente cu 
strategia de revitalizare a Bastionului și 

cu proximitatea Facultății de Arte și 
Design, fiind prevăzute și acțiuni de sti-
mulare a tinerilor artiști și de creștere a 
vizibilității acestora. 

Mai mult, sunt planificate acțiuni 
de strângere de fonduri și consiliere în 
obținerea de finanțări pentru artiști. Se 
estimează că spațiul va deveni funcțional 
în luna decembrie a acestui an.
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vInvestiție importantă 
în turismul timișean, de 
aproape jumătate de 
milion de euro, prin 
PNRR. Satul Charlotten-
burg, singurul sat 

rotund din România, beneficiază de un proiect menit 
a-i pune în valoare patrimoniul de care dispune.

A fost semnat contractul de finanțare 
pentru proiectul de reabilitare a opt 
case tradiționale din Charlottenburg

Alin Nica este noul președinte al 
Consiliului pentru 

Dezvoltare Regională Vest
vExistă noi oportunități de 
investiții, care trebuie 
valorificate din plin. Timp 
de un an, președintele CJ 
Timiș se va afla în fruntea 
organismului ce coordo-

nează activitățile de elaborare şi monitorizare ce 
decurg din politicile de dezvoltare regională.

Lucrările la Centrul comunitar de 
învățare permanentă avansează
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v Administratorul public al 
județului, Marian Constantin 
Vasile, a efectuat o nouă vizită 
pe teren pentru a verifica 
stadiul lucrărilor la Centrul 
comunitar de învățare 

permanentă Timiș, localizat în incinta Parcului 
Industrial și Tehnologic din Calea Torontalului, obiectiv 
aflat în proprietatea și administrarea CJ Timiș.
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Interes uriaș pentru concertul 
de la Peștera Românești

Județul Timiș are cu ce să se 
mândrească din punct de vedere eco-
nomic: angrenare în rețeaua econo-
miei mondiale, excelență industrială, 
diversificare și specializare, magne-
tism investițional și cultural.

„După șase ani de la momentul 
în care am depus inițiativa în cadrul 
Consiliului Județean Timiș, dezidera-
tul de a avea acest brand a fost rea-
lizat. Mulțumesc colegilor din CJ 
Timiș pentru implicare, întreprinderii 
publice Ruwatim pentru prestarea 
serviciilor profesioniste aferente și 
plenului Consiliului Județean Timiș 
care a votat proiectul de hotărâre”, a 
declarat  Marian Constantin Vasile, 
administratorul public al județului 
Timiș. Proiectul a implicat analiză, 
conceptualizare, definire de ele-
mente strategice pentru implemen-
tare și promovare, precum și consul-
tare publică. Simbolistica brandului 

este relevantă și de impact, având o 
paletă sugestivă de culori (de la roșu 
– forță și până la albastru/indigo – 
elevație intelectuală) și axându-se pe 
atuurile cele mai importante ale jude-
țului: forța competentă de muncă, 
digitalizare, industrie automotive, 
agricultura.

Motto-ul este de asemenea 
foarte relevant și reprezintă chinte-
sența dorinței și plăcerii de a trăi și 
activa în județul Timiș și, totodată, 
magnetismul investițional și cultural 
notoriu al acestuia.

„Rămâne să ne implicăm cu 
toții în promovarea acestui brand, 
astfel încât beneficiile multiplicatoare 
pe termen mediu și lung să fie vizi-
bile, iar județul Timiș să fie și mai 
bine conturat pe harta mapamondu-
lui”, este mesajul transmis de Marian 
Constantin Vasile.

Timișul, în sfârșit, un brand 
economic

Unul dintre cele mai reprezenta-
tive evenimente muzicale din județul 
Timiș s-a bucurat de un mare succes și 
la ediția din acest an, desfășurată în 
luna octombrie. Vorbim de concertul 
de la Peștera Românești, la care 
Consiliul Județean Timiș a fost unul 
dintre organizatori. Sute de persoane 
au ținut să asiste la concertul susți-
nut, de data aceasta, de Art 
Kammerorchetser, sub conducerea 
directorului artistic Ovidiu Rosu. Au 
participat, de asemenea, soliștii 
Cristian Rudic, Lăcrămioara Cristescu, 
Cosmin Ifrim și Dan Patacă. În cadrul 
programului din acest an au fost inter-

pretate arii de Wolfgang Amadeus 
Mozart, Giuseppe Verdi, Johann 
Strauss, Emmerich Kalman sau Franz 
Lehar.

Anul acesta s-au împlinit 38 de 
ani de la primul concert simfonic din 
Peștera Românești, considerat a fi un 
eveniment cultural și turistic unic în 
lume ca și concepție. 

Prima manifestare de acest fel 
din Peștera Românești a fost concertul 
simfonic inaugural al Speosportului  
din 11 octombrie 1984. 

Succesul de care s-a bucurat 
acest prim concert a făcut ca eveni-
mentul să se tot repete, transformân-
du-se într-un  obicei binecunoscut. 
Situată în apropierea satului Românești 
din comuna Tomești a județului Timiș, 
peștera a fost explorată pe o distanță 
de 1.450 metri. Galeriile accesibile 
turiștilor însumează 340 metri, iar tem-
peratura medie în peșteră este cuprinsă 
între 6 și 8 grade Celsius.

Consiliul Județean Timiș, în 
parteneriat cu Școala Babel, a orga-
nizat o întâlnire cu autorul de cărți 
pentru copii Alec Blenche. Acesta, 
împreună cu fetița sa, Emma 
Blenche, a susținut un recital având 
drept scop promovarea lecturii, dar 
și a valorilor morale precum răbda-
rea, generozitatea sau iubirea în rân-
dul celor mici.

Participarea la eveniment a 
fost destul de numeroasă, fiind pre-
zenți copii cu vârste între 2 si 12 ani, 
însoțiți de părinți sau bunici. Pe par-
cursul celor aproximativ două ore, 
autorul Alec Blenche a prezentat 
publicului ultimele patru titluri pe 
care le-a lansat în aceasta toamnă, a 
vorbit despre valorile promovate în 
cărțile sale și a cântat, acompaniat 
de fiica sa Emma, compoziții origi-
nale ce au la bază eroii și întâmplă-
rile din cărțile atât de iubite de copii. 

Spectacolul s-a încheiat cu o amplă 
sesiune de autografe, dar și cu discu-
ții savuroase cu micii cititori, precum 

și cu fotografii cu fanii de toate vâr-
stele ai cărților sale. Intrarea la eve-
niment a fost gratuită. 

Alec Blenche este considerat 
unul dintre cei mai de succes scriitori 
de cărți pentru copii. Lucrările sale 
merg direct la sufletul celor mici, 
care îndrăgesc eroii din povestirile 
pline de farmec: Emma, unicornul 
Lily, pisoiul Jup, Erus, prințul 
Păpădie, Pac și Mac, precum și multe 
alte personaje care aduc bucurie 
copiilor. 

Totodată, Alec Blenche este și 
un cunoscut consilier în nutriție, pre-
cum și fondatorul portalului web 
Viața în verde viu.

Centrul de Cultură și Artă al 
Județului Timiș a organizat seminarul 
„Puterea subconștientului în procesul 
de vindecare”, susținut de prof. univ. dr. 
Dumitru Constantin Dulcan și Florentina 
Fântânaru. Evenimentul a avut loc a loc 
în Sala Multifuncțională a Palatului 
Administrativ din Timișoara și a fost 
finanțat de Consiliul Județean Timiș. 

În contextul impredictibil și 
angoasant al prezentului lumii în care 
trăim, în care incertitudinea copleșește 
natura umană, iar amenințarea unui 
război care se poartă la granița 
României schimbă fundamental per-
cepția asupra a ceea ce este important 
pentru umanitate, reputatul neurolog 
profesor univ. dr. Dumitru Constantin 
Dulcan a readus în prim - plan esența 
umană, într-un dialog despre autovin-
decare cu jurnalista Florentina 
Fântânaru.

Care este puterea subconștien-
tului, cum putem gestiona emoțiile 
negative, ce este rugăciunea, care este 
rolul postului în vindecare,  au fost  
doar câteva dintre temele pe care cei 
doi interlocutori le-au  abordat în 
cadrul seminarului. 

„Puterea subconștientului în 
procesul de vindecare”

Dumitru Constantin Dulcan este 
un medic neurolog și psihiatru, autor 
de literatură filozofică și metafizică. 
Este autor a numeroase monografii, 
tratate, lucrări și cărți de certă valoare 
științifică dar si eseistică, cu ample 
deschideri spre fascinantele domenii 
ale Filosofiei Științei. Este cunoscut în 
special pentru lucrarea „Inteligența 
materiei”, care a fost distinsă cu pre-
miul pentru filosofie „Vasile Conta” al 
Academiei Române (1992).

Emoții, autografe 
și fotografii pentru micii cititori
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Investiție importantă în turismul 
timișean, de aproape jumătate de 
milion de euro, prin PNRR. Satul 
Charlottenburg, singurul sat rotund din 
România, beneficiază de un proiect 
menit a-i pune în valoare patrimoniul 
de care dispune. În urma unei inițiative 
a Consiliului Județean Timiș, comuna 
Bogda a depus un proiect prin care a 
obținut recent finanțare în cadrul 
Planului Național de Redresare și 
Reziliență, contractul fiind semnat la 
finalul lunii octombrie. Banii vor fi folo-
siți pentru reabilitarea a opt case tra-

diționale. Suma accesată se ridică la 
480.000 de euro.

Charlottenburg este declarat în 
integralitate monument istoric. Are 
majoritatea caselor dispuse circular, în 
jurul unui parc (în trecut, plantație de 
duzi) cu raza de aproximativ 210 m. 
Unele gospodării au suferit degradări, 
altele intervenții neconforme cu statu-
tul de monumente istorice. Restaurarea 
unor gospodării din comuna Bogda va 
crea modele de bune practică pentru 
toți ceilalți proprietari ai acestui tip de 
clădiri.

A fost semnat contractul de finanțare pentru 
proiectul de reabilitare a opt case tradiționale 

din Charlottenburg
Planul de valorificare  turistică  

include  organizarea  de  tururi tema-
tice, ridicări cu balonul, organizarea de 
evenimente culturale, ateliere, eveni-
mente gastronomice etc. Printre bene-
ficiile pentru comunitate menționăm 
conștientizarea importanței patrimo-
niului construit, conservarea și valori-
zarea resurselor comunității, cât și 
crearea de facilități pentru evenimen-
tele culturale.

Proiectul va genera și avantaje 
economice, prin servicii complemen-
tare. De exemplu, antreprenorii vor 
putea produce și comercializa produse 
locale, vor putea dezvolta infrastruc-
turi pentru cazare și masă pentru gru-
puri de participanți la evenimente. În 
plus, crearea de locuri de muncă și de 
oportunități de completare a venituri-
lor va asigura viabilitatea localității.

Din cadrul comisiei de selecție 
a caselor vor face parte reprezentanți 
ai Consiliului Județean și ai Muzeului 
Satului Bănățean, iar în procesul de 
implementare, Primăria Bogda va 
primi sprijin și asistență de speciali-
tate din partea Consiliului Județean 
Timiș.

Elevii, cadrele didactice, per-
sonalul didactic auxiliar și cel nedi-
dactic din școli speciale de stat din 
Timiș finanțate de Consiliul Județean 
beneficiază de dotări ce sporesc gra-
dul de siguranță sanitară, inclusiv 
împotriva COVID-19. 

Proiectul în valoare de 
aproape un milion de lei se bucură 
de finanțare europeană, fiind inițiat 

în timpul pandemiei la solicitarea 
președintelui CJ, Alin Nica.

Vorbim de șase unități de învă-
țământ din Timișoara, liceele „Iris” 
și „Gheorghe Atanasiu”, centrele șco-
lare pentru educație incluzivă 
„Dumitru Ciumăgeanu”, „Paul 
Popescu Neveanu” și „Constantin 
Pufan”, Centrul de Resurse și 
Asistență Educațională „Speranța”, 
cât și de Centrul Școlar pentru 
Educație Incluzivă „Constantin 
Păunescu” din Recaș. Toate produ-
sele prevăzute prin proiect au fost 
livrate și recepționate.

„Atenția noastră față de școli 
trece dincolo de asigurarea infras-
tructurii educaționale. Contextul epi-
demiologic delicat ne-a determinat 
să accesăm o finanțare europeană 
pentru echipamente de siguranță 
sanitară. Vorbim aici de copii cu 
nevoi speciale, cu probleme medi-
cale, care au nevoie de condiții 
aparte de îngrijire. Ne dorim să îi 
știm în siguranță”, spune administra-
torul public al județului, Marian 
Constantin Vasile, coordonator al 
proiectului.

Cele șapte unități de învăță-
mânt beneficiază în urma acestui 
proiect de echipamente de protecție 
medicală împotriva agenților biolo-
gici - mănuși și măști chirurgicale de 
unică folosință, antiseptice și dezin-
fectante, echipamente pentru dezin-
fecție și produse de curățenie - doza-
toare pentru săpun lichid și dezinfec-
tant cu senzor, cât și săpun lichid 
antibacterian.

Șapte școli speciale 
din Timiș, dotate cu 

echipamente de 
protecție și prevenție

Criza energetică pe care o traver-
săm impune măsuri de reducere a con-
sumului de curent electric și gaz. De 
aceea, Consiliul Județean Timiș a deru-
lat campanii interne de conștientizare 
a nevoii de a economisi, atât în clădi-
rile proprii, cât și în instituțiile subor-
donate.  De asemenea, instituția a lan-
sat cereri de finanțare prin PNRR în 
valoare de peste 77 de milioane de lei, 
pentru renovarea energetică a mai 
multor obiective de infrastructură edu-
cațională, administrativă și de îngrijire 

și asistență pentru persoane cu dizabi-
lități. În acest registru se înscrie și 
instalarea recentă a unui sistem de cli-
matizare performant la Centrul Școlar 
pentru Educație Incluzivă „Constantin 
Pufan”, care va putea genera economii 
pe timp de iarnă, ca alternativă la uti-
lizarea centralei pe gaz. 

Pe de altă parte, CJ Timiș a 
aprobat un proiect pentru construcția 
unui parc fotovoltaic, lângă Covaci, 
care ar aduce economii anuale la buget 
de 10 milioane lei, acoperind necesarul 
de energie electrică pentru Palatul 
Administrativ, cât și instituțiile subor-
donate.

Stop risipei de 
curent și gaz!

Alin Nica, președintele 
Consiliului Județean Timiș, a avut 
o  î n t re ve d e re  c u  M i c h i e l 
R i j s b e r m a n ,  p r e ș e d i n t e l e 
Delegației Naționale a Regatului 
Țărilor de Jos. 

Deși aceasta este singura 
țară care încă se opune accederii 
României la Spațiul Schengen, pre-
ședintele CJ Timiș spune că a găsit 
teren fertil pentru o repoziționare 
față de demersul României: „Am 
rămas surprins să aflu că în Țările 
de Jos nu se ia în considerare fap-
tul că această țară este cel mai 
mare investitor din România și se 
trece cu vederea că accederea 
noastră în Schengen ar impulsiona 

Teren fertil pentru o repoziționare
față de accederea României 

la Spațiul Schengen

suplimentar cooperarea economică 
dintre cele două țări”. 

Alin Nica a propus ca în 
decembrie să existe o reuniune 
comună a celor două delegații,  în 
cadrul căreia să fie explorate posi-
bile colaborări bilaterale pe teme 
precum economia circulară, agri-
cultura, viitorul UE și politica soci-
ală. 

Michiel Rijsberman l-a asigu-
rat pe președintele CJ Timiș că va 
susține accederea României la spa-
țiul Schengen și a primit cu deschi-
dere propunerea de a organiza o 
ședință comună a celor două dele-
gații.
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Reuniune importantă a Federației 
Asociațiilor de Dezvoltare din 

Domeniul Apei, în Timiș

Federația Asociați i lor de 
Dezvoltare din Domeniul Apei (FADIDA) 
a marcat, la finalul lunii octombrie, 
cinci ani de la înființare în cadrul unei 
ședințe ce s-a desfășurat în județul 
nostru. Timișul este membru al 
Federației prin ADI Apă - Canal.

„Schimbul de bune practici este 
deosebit de important într-un dome-
niu precum asigurarea serviciilor de 
apă - canal, ce presupune gestionarea 
unor proiecte de sute de milioane de 
euro. De altfel, Timișul este beneficia-
rul unuia dintre cele mai mari proiecte   

din țară, în valoare totală de 239,5 mili-
oane de euro, din care 180,4 milioane 
fonduri nerambursabile de la UE, deru-
lat de Aquatim, monitorizarea investi-
ției fiind efectuată de ADI Apă - Canal 
Timiș”, a declarat vicepreședintele CJ 
Alexandru Proteasa, acesta deținând și 
funcția de președinte al asociației de 
dezvoltare timișene.

La ședința FADIDA au participat 
membri ai asociațiilor de dezvoltare 
din 27 de județe, cât și reprezentanți ai 
Aquatim. Programul întâlnirilor a 
inclus și vizite la obiective specifice, 
precum stația de tratare a apelor uzate 
din Timișoara, una dintre cele mai 
moderne din țară.

Eforturile de reorganizare a cen-
trelor Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Timiș 
(DGASPC) și de asigurare a condițiilor 
decente pentru beneficiarii serviciilor 
sociale din județ dau roade, spune 
administratorul public al județului, 
Marian Constantin Vasile.

 Acesta a vizitat șantierele pro-
iectelor cu fonduri europene de la 
Lugoj și Găvojdia. „Am constatat - și în 
teren de data aceasta - că lucrările 
decurg calitativ și conform graficului. 
La fața locului am tratat și aspectele 
problematice ce au apărut pe parcurs. 

Șantierele caselor familiale
din Lugoj și Găvojdia, în grafic

Ma bucur de acest succes, având în 
vedere că anul trecut am fost nevoiți 
să reziliem contractele de execuție 
preluate și să facem demersuri înde-
lungi de expertizare, revizie proiect 
tehnic și achiziție lucrări. Sunt convins 
că vom termina proiectele în termen 
și cu indicatorii îndepliniți, în ciuda 
crizei majore prin care trecem”, a spus 
Marian Vasile, mulțumind colegilor din 
Consiliul Județean și DGASPC pentru 

implicare, precum și constructorului 
pentru că „a înțeles să își facă treaba 
în mod profesionist și accelerat”.

Patru module online pentru dez-
voltarea de abilități interculturale au 
fost lansate de Consiliul Județean 
Timiș. Acestea s-au desfășurat în limba 
română și au fost adresate în principal 
persoanelor care activează în dome-
niul migrației, dar au putut participa 
toți cei interesați de dialogul intercul-
tural, în mod special, angajați ai insti-
tuțiilor, membri sau voluntari ai orga-
nizațiilor non-guvernamentale, jurna-
liști, cadre didactice, specialiști în 
sănătate, lideri și formatori de opinie 
din spațiul public.

Cele patru module de formare 
au abordat  următoarele tematici: dez-
voltarea cunoștințelor despre alte cul-
turi; comunicarea publică intercultu-
rală și combaterea manipulării xeno-
fobe și a discursului instigator la ură; 
înțelegerea proceselor actuale de 
migrație; îmbunătățirea competenței 
interculturale în procesul de formare a 
profesorilor, promovarea proiectelor 
interculturale.

Temele propuse s-au bucurat de 
un larg interes din partea publicului, 
numărul total al celor înscriși la cele 4 
module depășind 500 de persoane. 
Sesiunile au avut un pronunțat carac-
ter interactiv, punând în discuție pro-
bleme extrem de actuale, în contextul 
geopolitic contemporan. Au fost anali-
zate aspecte legate de asemănările și 
deosebirile între diversele culturi, înțe-
legerea noțiunilor de multiculturalism 
și interculturalism, implicațiile pe care 
mesajele publice le pot avea în con-
struirea unor mentalități orientate 

spre înțelegere, toleranță, compasi-
une, empatie, importanța educației în 
procesul de integrare interculturală, 
atât pentru membrii societății gazdă, 
cât și pentru migranți. Totodată, a fost 
subliniată importanța conturării unei 
viziuni colective care să perceapă 
diversitatea ca o plusvaloare, pentru 
construirea unei societăți incluzive, 
bazate pe respectarea drepturilor și 
libertăților fundamentale ale omului și 
pe principiile vieții democratice.

Cele patru module online de for-
mare pentru dezvoltarea de abilități 
interculturale fac parte din  proiectul 
european „EU-BELONG – O abordare 
interculturală a integrării migranților 
în regiunile Europei”, proiect derulat 
de Consiliul Județean Timiș, în parte-
neriat cu Instituția Prefectului Județul 
Timiș și cu participarea a 11 regiuni 
partenere din 8 țări europene.

Proiect pentru dezvoltarea 
abilităților interculturale

Alin Nica a preluat președinția 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională 
Vest. Timp de un an, președintele CJ 
Timiș se va afla în fruntea organismului 
ce coordonează activitățile de elabo-
rare şi monitorizare ce decurg din poli-
ticile de dezvoltare regională. Membrii 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională 
au votat și alocarea financiară pentru 
Programul Operațional Vest 2021-2027, 
inclusiv sumele pe care le pot accesa 
UAT-urile din mediul urban, pentru dez-
voltarea urbană durabilă.

Urmează o perioadă plină de 
provocări, însă oportunitatea oferită de 
aprobarea Programului Operațional 
Regional Vest 2021 – 2027 de către 
Comisia Europeană este, fără îndoială, 
o șansă extraordinară pe care județul 
Timiș are datoria să o valorifice din 
plin, așa cum subliniază președintele 
Consiliului Județean Timiș:

„Timișoara urmează să benefici-
eze de peste 91 de milioane de euro. 
Lugojul poate accesa aproape 16 mili-
oane de euro, iar orașelor din Timiș 

Alin Nica este noul președinte al 
Consiliului pentru Dezvoltare 

Regională Vest
Există noi oportunități de investiții, care trebuie 

valorificate din plin
le-am alocat peste 27 milioane. Prin 
POR 2021 – 2027, administrațiile locale 
vor avea la dispoziție toate instrumen-
tele necesare absorbției eficiente a 
oportunităților de finanțare, edilii 
locali trebuie doar să se asigure că 
finanțarea curge în proiecte semnifica-
tive, cu randament economic notabile”. 

Vor putea fi făcute, astfel, inves-
tiții în domenii precum dezvoltarea 
urbană, eficiență energetică - atât blo-
curi cât și clădiri publice, mobilitate, 
educație și regenerare urbană.

Principalul obiectiv pe care Alin 
Nica și l-a propus pentru acest mandat 
este consolidarea competitivității 

Regiunii Vest la nivel european: 
„Putem deveni un spațiu fertil pentru 
proiecte de inovare și cercetare, des-
chis spre digitalizare și integrarea de 
noi tehnologii. Am convingerea că, 
împreună cu colegii mei, președinții 
consiliilor județene din regiune și pri-
marii de orașe și comune, vom con-
strui o regiune care să respecte tradi-
ția de a oferi modele de bună practică 
în plan național și european”.
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Timișoara va 
găzdui ședința 
Comisiei CIVEX

Administratorul public al județu-
lui, Marian Constantin Vasile, a efec-
tuat o nouă vizită pe teren pentru a 
verifica stadiul lucrărilor la Centrul 
comunitar de învățare permanentă 
Timiș, localizat în incinta Parcului 
Industrial și Tehnologic din Calea 
Torontalului, obiectiv aflat în proprie-
tatea și administrarea CJ Timiș.

De la ultima vizită efectuată în 
luna aprilie a acestui an, clădirea a 
căpătat contur, au fost finalizate lucră-
rile ce țin de structura de rezistență și 
de cea metalică, a fost turnată placa 
peste ambele niveluri, au fost realizate 
traseele pentru racordarea la utilități, 
iar în două saptămâni va fi finalizată 

compartimentarea pe interior cu plăci 
de rigips, împreună cu instalațiile elec-
trice la nivelul parter.

„Sunt bucuros să văd progrese 
substanțiale în proiectele CJ Timiș, 
acesta fiind motivul pentru care îmi 
dedic timp vizitelor pe șantier, pentru 
a verifica și a mă asigura de stadiul, dar 
și de calitatea lucrărilor. Centrul speci-
alizat de învățare permanentă, clădire 
construită în incinta Parcului Industrial 
și Tehnologic din Timișoara, va crea 
condiții de ultimă generație pentru for-
marea profesională și va contribui la 
dezvoltarea unei piețe comune a mun-
cii transfrontaliere, în județele 
Csongrád-Csanád și Timiș. Am efec-
tuat, împreună cu echipa de imple-
mentare din cadrul CJ Timiș, o nouă 
vizită pe șantierul viitorului centru de 
învățare, unde, după mai multe blocaje 
pe care le-am întâmpinat în acest an, 
pot spune că am reușit să revenim la 
ritmul normal de lucru”, a declarat 
Marian Constantin Vasile.

În perioada imediat următoare 
este prevăzută închiderea construcției 
prin instalarea tâmplăriei PVC și a 

pereților-cortină. Astfel, pe timpul ier-
nii vor putea fi realizate finisajele inte-
rioare cum ar fi tencuială uscată, tur-
narea pardoselilor și instalații.

Au fost depășite multe obstacole 
prin adoptarea unor măsuri de comba-
tere a perioadelor de criză apărute în 
ultima perioadă, construcția trecând 
cu bine de cele două controale din par-
tea Inspectoratului Județean în 
Construcții Timiș.

Proiectul, „Inițiativă comună 
privind ocuparea forței de muncă” - 

JEDI, este finanțat prin intermediul 
programului INTERREG V-A România-
Ungaria 2014-2020.

Lucrările la Centrul comunitar de învățare 
permanentă avansează. Clădirea a căpătat contur

În urma votului dat de Consiliul 
Local Timișoara, CJ Timiș a obținut 
transferul parcelei de 583 mp care 
bloca proiectul de construire a unei 
parcări supraetajate cu 436 de locuri în 
zona ultracentrală a Timișoarei.

Președintele CJ Timiș a mulțu-
mit consilierilor locali ai municipiului 
Timișoara pentru votul de încredere, 
menționând faptul că în cel mai scurt 
timp, Consiliul Județean va demara 
procedura de concesiune de lucrări, 
aceasta fiind „varianta cea mai rapidă 
și eficientă de realizare și operaționa-
lizare a parcării, în aproximativ trei 
ani”, a adăugat Alin Nica.

Dacă nu s-ar concesiona lucră-
rile, ar exista o serie de proceduri de 
achiziții publice, pentru elaborare PUZ, 
pentru studiu de fezabilitate, pentru 
proiect tehnic și pentru construire, 
toate cu posibile contestații. Într-un 
asemenea scenariu, pe lângă riscurile 
investiționale și de exploatare, într-un 
ton optimist, s-ar putea vorbi de reali-
zarea parcării în opt ani.

Vă  rea m i n t i m ,  C o n s i l i u l 
Județean va construi o parcare suprae-
tajată în zona ultracentrală a 
Timișoarei, la două minute de cele mai 
mari piețe publice ale orașului, 
Victoriei și Libertății. Instituția dispune 
în acest sens de un studiu de oportu-
nitate.

Alin Nica: 
Am pus capăt 

celor 20 de ani 
de ceartă!

Circulația 
rutieră pe podul 

din Tapia, 
închisă

Pentru siguranța parti-
cipanților la trafic, circulația 
rutieră pe DJ 680, pe podul 
peste canalul ANIF din loca-
litatea Tapia, este închisă 
până la modernizarea aces-
tuia. Traficul este deviat pe 
următoarea rută: varianta 
de ocolire a municipiului 
Lugoj - DN6 - Criciova - retur.

În anul Capitalei Europene a 
Culturii, Timișoara va găzdui ședința 
Comisiei CIVEX din cadrul Comitetului 
European al Regiunilor, cât și confe-
rința pe tema consolidării cetățeniei 
europene, a anunțat președintele 
Consiliului Județean, Alin Nica. Acesta 
a reușit să obțină votul majorității 
membrilor Comisiei de a găzdui reuni-
unea la Timișoara, în perioada 18 - 19 
septembrie 2023. 

,,Conferința va reuni politicieni 
europeni, naționali, locali, experți de 
nivel înalt într-un dialog relevant cu 
cetățenii și actorii sociali. Un eveni-
ment de o asemenea anvergură va 
pune întreaga regiune în lumina reflec-
toarelor. Tema propusă și agreată de 
membrii comisiei, consolidarea cetățe-
niei europene prin promovarea identi-
tății europene și a valorilor democra-
tice, oferă un cadru de dezbatere pe 
domenii actuale, precum democrație, 
educație, cultură și tineret”, a spus Alin 
Nica, adăugând faptul că evenimentul 
va reprezenta o oportunitate impor-
tantă de a promova Timișul, de a arăta 
și pe această cale că județul nostru 
îmbrățișează și se ghidează după valo-
rile care stau la baza familiei europene.

Consiliul Județean Timiș a 
demarat o investiție extrem de impor-
tantă la Aerodromul Cioca, acesta 
intrând într-un amplu proces de 
modernizare și funcționalizare. În pre-
zent, vorbim de cel mai modern heli-
port din vestul țării, care se află în 
construcție pe Aerodromul Utilitar 
„Cioca”. 

Acesta va permite aterizarea 
celor mai mari elicoptere civile, dar și 
a celor din dotarea Armatei Române, 
iar construcția sa ar trebui să fie gata 
până la sfârșitul anului. Investiția CJ 
Timiș este de peste 1,8 milioane de lei.

„Este cel mai modern heliport 
din vestul României și va avea în dota-
rea sa toate sistemele necesare, con-
form legislației în vigoare, pentru a 
putea ateriza aici chiar și cel mai mare 
elicopter din flota Forțelor Aeriene 

Române. În primă fază am semnat și 
demarat un contract pentru construc-
ția efectivă a heliportului, urmând ca 
în perioada imediat următoare să lan-
săm procedura de achiziție pentru 
dotările necesare, atât pentru heliport, 
cât și pentru pista de rulare, dorin-
du-ne să autorizăm împreună, la 

Autoritatea Aeronautică Română, cele 
două obiective strategice de pe aero-
drom. Construcția efectivă a helipor-
tului ar trebui să fie gata până la finalul 
anului”, a declarat Ciprian Trocan, 
directorul Direcției de Prestări Servicii 
din cadrul Consiliului Județean Timiș.

Până în momentul de față, s-a 
turnat stratul de beton BcR5, folosit la 
construirea infrastructurii aeroportu-
are, urmând ca în perioada următoare 
să fie demarate lucrările de dotare cu 
aparatura necesară pentru operaționa-
lizarea și certificarea heliportului (se 
vor monta semnale de balizaj, ilumi-
nare etc.), precum și a pistei de rulare 
pentru avioane. 

De asemenea, într-una dintre 
clădirile vechi ale Aerodromul „Cioca”, 
care urmează a fi reabilitată în urma 

unui proiect aprobat și finanțat din 
fonduri PNRR, alături de frumoasa 
aerogară cu arhitectură interbelică, 
planurile Consiliului Județean Timiș 
sunt de a deschide o școală de pilotaj, 
cu sprijinul Aeroclubului Român, 
aceasta fiind prima școală de profil din 
Timișoara.

Investiție de 1,8 milioane lei a Consiliului Județean Timiș

Aerodromul „Cioca”, readus la viață 
după zeci de ani
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1. Hotărârea nr. 289/10.10.2022 
privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 196/20.07.2022 privind 
aprobarea proiectului „Renovare energetică 
moderată a blocului cu locuințe de serviciu 
în regim de înălțime S+P+3E Localitatea 
Timișoara, Str. Martir Marius Ciopec, nr. 3, 
jud. Timiș, Carte funciară 448695-C1”.

2. Hotărârea nr. 290/10.10.2022 
privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 197/20.07.2022 privind 
aprobarea proiectului „Renovare energetică 
moderată a clădirii administrative – 
Localitatea Lugoj, Str. Timișoarei, nr. 27 - 33, 
jud. Timiș, Carte funciară 400067”.

3. Hotărârea nr. 291/10.10.2022 
privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 199/20.07.2022 privind 
aprobarea proiectului „Renovare integrată 
corpuri clădiri C1, C2 și C6 - Liceul Tehnologic 
Special Gheorghe Atanasiu”.

4. Hotărârea nr. 292/10.10.2022 
privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 200/20.07.2022 privind 
aprobarea proiectului „Renovare energetică 
moderată a clădirii Corp C7 Liceul Tehnologic 
Special Gheorghe Atanasiu”.

5. Hotărârea nr. 293/10.10.2022 
privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 201/20.07.2022 privind 
aprobarea proiectului „Renovare integrată 
a clădirii - casă cu 1 etaj grădiniță de copii 
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 
Paul Popescu Neveanu”.

6. Hotărârea nr. 294/10.10.2022 
privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 202/20.07.2022 privind 
aprobarea proiectului „Renovare energetică 
moderată a clădirii Centrului Școlar pentru 
Educație Incluzivă Constantin Păunescu 
Recaș”.

7. Hotărârea nr. 295/10.10.2022 
privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 203/20.07.2022 privind 
aprobarea proiectului „Renovare energetică 
moderată a clădirii Corp C1 – Centrul Școlar 
pentru Educație Incluzivă Constantin Pufan”.

8. Hotărârea nr. 296/10.10.2022 
privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Timiș nr. 204/20.07.2022 privind 
aprobarea proiectului „Renovare energetică 
moderată a clădirilor Corp C6 și Corp C7 - 
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 
Alexandru Roșca”.

9. Hotărârea nr. 297/10.10.2022 
privind aprobarea finanțării structurilor 
sportive de drept public, în anul 2022.

10. Hotărârea nr. 298/10.10.2022 
privind aprobarea devizului general actuali-
zat și a principalilor indicatori tehnico-eco-
nomici ai proiectului de investiție publică 
„Îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii 
spitalicești de urgență prin extinderea, 
modernizarea și dotarea cu echipamente 
performante a Unității de Primiri Urgență a 
Spitalului Clinic Județean de Urgenţă Pius 
Brînzeu Timişoara”, cod SMIS 121113.

11. Hotărârea nr. 299/26.10.2022 
privind aprobarea Brandului Economic al 
județului Timiș.

12. Hotărârea nr. 300/26.10.2022 
privind aprobarea constituirii Comisiei de 
negociere a indicatorilor cheie de perfor-
manță pentru acordarea componentei vari-
abile a remunerației pentru administratorul 
societății Service Cons Prest S.R.L.

13. Hotărârea nr. 301/26.10.2022 
privind solicitarea de trecere a unor imobile 
din domeniul public al Municipiului Timișoara, 
în domeniul public al Județului Timiș.

14. Hotărârea nr. 302/26.10.2022 
privind completarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Județean Timiș nr. 138/25.05.2022 
privind solicitarea de trecere a unui bun 
imobil din domeniul public al Orașului 
Gătaia, în domeniul public al Județului 
Timiș.

15. Hotărârea nr. 303/26.10.2022 
privind aprobarea execuției bugetelor secți-
unii de funcționare și a secțiunii de dezvol-
tare pentru bugetul local al județului Timiș 
la 30.09.2022.

16. Hotărârea nr. 304/26.10.2022 
privind aprobarea modificării Anexei nr. 3 la 
Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 
19/2018 privind stabilirea salariilor de bază 
pentru funcțiile din cadrul familiei ocupați-
onale Administrație din cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Timiș, al Direcției de Evidență a 
Persoanelor Timiș și al Direcției de Prestări 
Servicii Timiș, servicii publice din subordi-
nea Consiliului Județean Timiș.

17. Hotărârea nr. 305/26.10.2022 
privind aprobarea Planului de acțiune în 
domeniul drogurilor la nivelul județului 
Timiș 2022-2026.

18. Hotărârea nr. 306/26.10.2022 
privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 49/23.02.2022 privind 
constituirea Comisiei mixte pentru stabilirea 
modului de administrare a obiectivului de 
investiții „Centru de colectare legume - 
fructe în jud. Timiș - Proiect pilot pe ampla-
samentul din comuna Tomnatic, jud. Timiș, 
după realizarea acestuia.

19. Hotărârea nr. 307/26.10.2022 
privind aprobarea prețurilor medii ale unor 
produse Agricole pentru anul fiscal 2023.

20. Hotărârea nr. 308/26.10.2022 
privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 49/23.02.2022 privind 
constituirea Comisiei mixte pentru stabilirea 
modului de administrare a obiectivului de 
investiții „Centru de colectare legume - 
fructe în jud. Timiș - Proiect pilot pe ampla-
samentul din comuna Tomnatic, jud. Timiș, 
după realizarea acestuia.

21. Hotărârea nr. 309/26.10.2022 
privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 160/25.05.2022 privind 
aprobarea implementării proiectului 
„Institutionalised cross-sector PLanning and 
dedicated capacity building to ENable small 
and medium-sized municipalities to develop 
and monitor sustainable strategies for the 
Transition to clean energY”, acronim 
„PLENTY-LIFE”.

22. Hotărârea nr. 310/26.10.2022 
privind aprobarea încheierii Acordului de 
colaborare între Județul Timiș, prin Consiliul 
Județean Timiș și Inspectoratul Școlar 
Județean Timiș, în cadrul Comitetului Local 
de Dezvoltare a Parteneriatului Social din 
Județul Timiș.

23. Hotărârea nr. 311/26.10.2022 
privind completarea Anexei nr. 10 la 

Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 
206/28.10.2016 privind aprobarea dării în 
administrare a unor bunuri imobile aflate în 
domeniul public al Județului Timiș, către 
unele instituții publice de interes județean.

24. Hotărârea nr. 312/26.10.2022 
privind aprobarea Acordului de parteneriat 
pentru stimularea inovării și a competitivi-
tății și accelerarea capacității inovative în 
rândul IMM-urilor.

25. Hotărârea nr. 313/26.10.2022 
privind modificarea statutului Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz 
Timiș Est.

26. Hotărârea nr. 314/26.10.2022 
privind aprobarea documentației tehnico-e-
conomice faza Proiect tehnic actualizat, a 
Devizului general și a indicatorilor tehni-
co-economici pentru investiția de pe 
Tronsonul 2 (Lotul 2) km (5+800 – 12+975) al 
DJ 691 din cadrul proiectului „Modernizare 
DJ 691: Lărgirea la 4 benzi a sectorului km 
2+725 (sens giratoriu) – Centura Timișoara 
și Centura Timișoara – Autostrada A1 (km 
12+975)” Cod SMIS 111992.

27. Hotărârea nr. 315/26.10.2022 
privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Județean Timiș nr. 159/30.06.2021 
privind aprobarea Strategiei și a 
Regulamentului de valorificare, amenajare, 
exploatare și întreținere a spațiilor din 
Bastionul Theresia și închirierea unor spații.

28. Hotărârea nr. 316/26.10.2022 
privind aprobarea Protocolului de colabo-
rare cu privire la utilizarea siglei ”Timișoara-
Capitală Europeană a Culturii 2023” de către 
Consiliul Județean Timiș și instituțiile sub-
ordonate.

29. Hotărârea nr. 317/26.10.2022 
privind aprobarea documentației proiectului 
și a cheltuielilor legate de proiect și a indi-
catorilor asociați acestuia pentru obiectivul 
de investiții Parc fotovoltaic - proiect situat 
pe amplasamentul din Unitatea administra-
tiv-teritorială Timișoara, în proximitatea 
satului Covaci, județul Timiș.

30. Hotărârea nr. 318/26.10.2022 
privind aprobarea rectificării nr. 7 a bugetu-
lui local al județului Timiș pe anul 2022.
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Transportul este unul dintre sec-
toarele care emit o parte consistentă 
din totalul gazelor cu efect de seră, 
potrivit Agenției Europene de Mediu. 
Orașele României trebuie să găsească  
soluții alternative de transport nu doar 
pentru a reduce emisiile de carbon, ci 
și pentru a micșora poluarea aerului 
per ansamblu – noxele și particulele în 
suspensie – aflându-se sub amenința-
rea unor proceduri de infringement din 
partea Comisiei Europene. 

Din această perspectivă, a fost 
organizată de către Green Report con-
ferința „Decarbonificarea transportului 
și reducerea poluării aerului în orașele 
României”, în care s-a urmărit să se 
răspundă la întrebarea „Cum arată un 
oraș în care transportul este promovat 
în beneficiul oamenilor?”. 

La conferință a participat și 
Cristian Moș, vicepreședinte al 
Consiliului Județean Timiș, care a 
declarat: „Fără voință la nivel înalt nu 
o să reușim să schimbăm direcția spre 
o construcție mai sănătoasă. 

Flotă de autoturisme electrice 
pentru transportul public, zone pentru 
încărcarea mașinilor electrice, piste și 
parcări pentru biciclete - nu vorbim de 
“nice-to-have”, ci de proiecte care în 
această perioadă se finanțează și asu-
pra cărora trebuie să ne aplecăm aten-
ția. 

Personal, mi-am propus că jude-
țul Timiș să devină un model de bună 
practică când vine vorba despre 
rețeaua velo - VeloTimis”.

„Săptămâna europeană a regiuni-
lor și orașelor” este cea mai importantă 
manifestare anuală dedicată politicii 
regionale. Alin Nica, președintele 
Consiliului Județean Timiș, a susținut o 
intervenție ca vorbitor principal în cadrul 
acestui eveniment organizat de 
Comitetul European al Regiunilor și 
Europe in My Region, care promovează 
cele mai eficiente modalități prin care 
regiunile și orașele pot folosi fondurile 
europene pentru a îmbunătăți viața cetă-
țenilor. 

În cadrul sesiunii „Tineretul con-
tează - exemple din perspectivă regio-
nală și locală”, președintele CJ Timiș a 
subliniat cât de important este să conso-
lidăm o identitate europeană comună în 
rândul tinerei generații și să facem con-
ceptul de Uniune Europeană ușor de 
înțeles și mai accesibil.

„Garantarea unui nivel minim de 
educație în UE privind procesele sale 

democratice, istoria integrării europene 
și a cetățeniei europene este crucială. 
Aceste noțiuni ar trebui introduse în pro-
grama școlară de către toate națiunile. 
Un tânăr educat și informat se va implica 
mai mult în procesul democratic la nivel 
european și va participa efectiv la proce-
sul decizional. Pentru aceasta, trebuie să 
regândim sistemul de învățământ pentru 
a-l transforma într-un instrument care să 
pregătească tinerii nu doar pentru o pro-
fesie, ci pentru viață, pentru rolul lor de 
cetățeni, de membri ai unui sistem 
social, economic, cultural și multidisci-
plinar. Școlile europene trebuie să ofere 
o educație mai practică și să includă 
subiecte relevante contemporane, cum 
ar fi conștientizarea sănătății mintale, 
alfabetizarea digitală și financiară, edu-
cația pentru mediu, stilul de viață sănă-
tos și abilitățile interculturale”, a decla-
rat Alin Nica, președintele Consiliului 
Județean Timiș.

Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Timiș, 
partener în cadrul proiectului ”TEAM 
UP: Progres în calitatea îngrijirii 
alternative a copiilor”, cod 127169, 
cofinanțat din Fondul Social 
E u r o p e a n  p r i n  P r o g ra m u l 
Operațional Capital Uman 2014-
2020, al cărui beneficiar este 
Autoritatea Națională pentru 
Protecția Drepturilor Copilului și 
Adopție, continuă campania de 
recrutare și identificare de persoane 
interesate să exercite profesia de 
asistent maternal profesionist.

Astfel, Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Timiş organizează un nou 
curs de formare a asistenţilor mater-
nali profesionişti. Asistentul mater-
nal profesionist este persoana fizică, 
atestată în condiţiile legii, care asi-
gură, prin activitatea pe care o des-
făşoară la domiciliul său, creşterea, 
îngrijirea şi educarea, necesare dez-
voltării armonioase a copiilor pe 
care îi primeşte în plasament sau în 
încredinţare.

Persoanele care doresc să îl 

urmeze trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: să aibă capa-
citate deplină de exerciţiu; să pre-
zinte garanţii morale şi materiale 
pentru îndeplinirea corectă a obliga-
ţiilor ce le revin referitoare la creşte-
rea, îngrijirea şi educarea copiilor pe 
care îi vor primi în plasament; să 
aibă în folosinţă legală o locuinţă 
care să acopere necesităţile de pre-
parare a hranei, igienă, educaţie şi 
odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv 
pe cele ale copiilor care urmează a 
fi primiţi în plasament; să aibă 
minim studii medii absolvite cu 
diplomă.

Conform legii, nu vor putea 
deveni asistenţi maternali profesio-
niști persoanele care au suferit o 
condamnare prin hotărâre judecăto-
rească rămasă definitivă, pentru 
săvârşirea cu intenţie a unei infrac-
ţiuni; au fost decăzuţi din drepturile 
părintești sau al căror copil a fost 
declarat abandonat prin hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă, 
precum și cele care suferă de boli 
cronice transmisibile şi boli psihice.

Persoanele interesate sunt 

Timișul se dorește un model de 
bună practică pentru un 

transport nepoluant

O identitate europeană comună în rândul tinerei generații
Alin Nica, intervenție în cadrul celei mai 

importante manifestări dedicate 
politicii regionale

Cursuri gratuite pentru cei care vor sa devină asistenți 
maternali

așteptate să depună o cerere de eva-
luare la DGASPC Timiș. Cererile pot 
fi depuse la Registratura DGASPC 
Timiș pe tot parcursul lunii noiem-
brie 2022. De asemenea, acestea pot 
fi transmise prin poștă, cu confir-
mare de primire (DGASPC Timiș, 
Piața Regina Maria nr. 3, Timișoara, 
jud. Timiș) sau scanate și transmise 

prin e-mail la adresele dgaspctm@
dgaspctm.ro sau dgaspctm@gmail.
com.

Cursurile de formare profesio-
nală sunt gratuite și vor fi organi-
zate, cu respectarea tuturor norme-
lor de prevenție și siguranță, la 
sediul DGASPC Timiș, și au o durată 
de minimum 60 de ore.
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Concurs de creație literară

Timișoara, capitala caricaturii mondiale

Muzeul Național de Artă Timișoara a organizat 
un concurs de creație literară  pe tema picturilor lui 
Oskar Szuhanek, expuse la instituția de cultură a 
Consiliului Județean Timiș. Lucrările prezentate sunt 
peisaje, multe dintre ele cu Timișoara - precum străzi, 
poduri, canalul Bega, piețe parcuri, biserici - portrete 
ale unor personalități, ale membrilor familiei sau 
autoportretele pictorului. 

Concursul s-a desfășurat pe patru categorii: 
învățământ primar, gimnazial, liceal și universitar, iar 
cerințele au constat în redactarea unor texte de cel 
mult două pagini de format A4, cu font Times New 
Roman și mărimea caracterelor 12. Textele puteau fi 
însoțite de cel mult trei fotografii cu lucrările preferate 
din expoziție. Fiecare participant s-a putut înscrie la 
concurs cu un text. Festivitatea de premiere va avea 
loc la sfârșitul lunii noiembrie, în Sala Barocă a 
Muzeului Național de Artă Timișoara. Câștigătorii vor 
fi desemnați în funcție de popularitate și de rezultatul 
jurizării de specialitate, iar cele mai bune lucrări vor 
fi premiate cu obiecte promoționale și cărți de artă.

În perioada 7 – 21 octombrie 2022, a avut loc, 
la Cluj-Napoca, Festivalul Internațional Puck, aflat la 
cea de-a 20-a ediție. Și-au dat întâlnire în inima 

Ardealului numeroase spectacole valoroase ale tea-
trelor de animație din Timișoara, București, Târgu - 
Mureș, Brașov, Iași, Sibiu, Alba - Iulia și, evident, tea-
trul gazdă - Puck, din Cluj-Napoca. 

Păpușarii de la Teatrul pentru Copii și Tineret 
„Merlin” au prezentat la acest festival una dintre cele 
mai apreciate și mai dorite producții din repertoriu. 
Este vorba despre Cufărul celor 7 pitici, în regia lui 
Béres László. 

Actorii timișoreni au cucerit publicul și juriul, 
dovadă fiind aplauzele prelungite, dar și cele două 
premii pentru interpretare care le-au revenit. Astfel, 
Mădălinei Ghițescu-Petre i-a fost decernat premiul 
pentru cea mai bună actriță, iar lui Cristi Brătoiu i-a 
revenit premiul pentru cel mai bun actor, pentru rolu-
rile jucate în spectacolul „Cufărul celor șapte pitici”, 
în regia lui Béres László, după o idee de Kovács Ildikó.

Viziunea artistică a regizorului Béres László, 
ajutat de prestațiile excelente ale actorilor pe care-i 
distribuie în spectacolele sale, s-a dovedit a fi una 
câștigătoare. Un alt spectacol de-al său, Extraterestrul 
care își dorea ca amintire o pijama, de Matei Vișniec,  
a câștigat premii la București, la „Festivalul 
Internațional al Teatrului Contemporan de Animație 
ImPuls”, ediția 2019.

Succes important al 
Teatrului pentru

Copii și Tineret „Merlin”

Cel mai important eveniment dedicat cari-
caturii mondiale a avut loc la Timișoara. Este 
vorba de Salonul Internațional de Caricatură de 
Presă și Arte Vizuale Satirice, organizat  în spațiul 
Muzeului Național al Banatului din incinta 
Bastionului Theresia. 

525 de artiști din peste 50 de țări aflate pe 
șase continente și-au expus lucrările în cadrul 
acestui inedit eveniment, organizat de Fundația 
cunoscutului caricaturist Ștefan Popa Popaʹs, cu 
sprijinul financiar al Consiliului Județean Timiș. 
Salonul a reprezentat  puntea de legătură dintre 
generația actuală și cea viitoare, fiind expuse și 
lucrări ale școlilor de artă pentru copii de pe dife-
rite continente cu mesaje foarte puternice, adre-
sate întregii lumi.

Ștefan Popa Popa’s este cunoscut ca fiind 
cel mai rapid caricaturist din lume, omologat de 
Guinness Book of Records în 1995, și „omul care 
a bătut calculatorul cu 4 secunde”. În Guinness 
Book, artistului i se recunosc meritele de a face 
131 de caricaturi, după model, în interval de o oră. 
Deține recordul de anduranță și la timpul petrecut 
desenând, 10 zile și 10 nopți, realizând în tot acest 
timp aproape 3000 de caricaturi color.

Timișoara, pe harta 
internațională a jazzului

Renumitul duo format din pianistul newyorkez 
de origine română, Lucian Ban, și violistul american 
nominalizat la Grammy, Mat Maneri, s-au aflat la 
Timișoara pentru The Miraculous Song | Retracing 
BARTÓK. Acesta este unul dintre puținele proiecte 
culturale produse în Timișoara care a intrat în circui-
tul cultural internațional, fiind invitat la evenimente 
de prestigiu din lume precum Jazzfest Berlin, 
Luxemburg Jazz Festival sau Jazz no Parque din 
Portugalia. 

Proiect de marcă al programului Capitalei 
Europene a Culturii, Retracing Bartók a fost  finanțat 
de Consiliul Județean Timiș și organizat de Jazz 
Updates. Conceptul muzical propus pentru această 
ediție a abordat o serie de cântece de recoltă, colinde, 
piese instrumentale și vocale colectate de Bartók în 
Transilvania și Banat la începutul secolului XX, pentru 
a scoate la iveală miracolul și forța vitală a acestor 
cântece populare prin limbajul improvizației și jazz-
ului contemporan.

Albumul „Transylvanian Folk Songs”, produs în 
cadrul Retracing Bartók și înregistrat la Sala Barocă 
a Muzeului Național de Artă din Timișoara, a fost 
inclus în topul criticilor de jazz la Național Public 
Radio pentru cea mai bună muzică din 2020, precum 
și în Balkan World Music Charts TOP 20 for 2020.

M u z e u l  N a ț i o n a l  a l 
Banatului, cu sprijinul Consiliului 
Județean Timiș, a adus pe scena 
Teatrului Național Timișoara o 
parte din strălucirea unor persona-
lități care au marcat viața artistică 
și culturală din țară. Ne referim la 
Gala „Stele Românești”, avându-l 
protagonist pe Mircea Baniciu. Gala 
face parte dintr-o serie de eveni-
mente dedicate acelor personalităţi 
care au atins maturitatea profesio-
nală, au reprezentat România în 
lume şi au adus o contribuţie 
importantă  în domeniul lor de acti-
vitate.

Artistul Mircea Baniciu este 
o voce inconfundabilă care a stră-

bătut generații și a traversat epoci, 
o voce care transmite o imensă 
bucurie și prin care a împărtășit de 
fiecare dată talentul și capacitatea 
creativă. Pentru că Mircea Baniciu 
a dat enorm publicului în cei peste 
50 de ani de carieră, a venit 
momentul ca şi noi să-i dăm ceva 
înapoi şi să-l omagiem așa cum se 
cuvine, printr-un eveniment spe-
cial, dar relaxat, realizat cu mijloa-
cele artei spectacolului şi ale indus-
triei de entertaining.

Pe parcursul a 3 ore, specta-
torii au asistat la o avalanșă de sur-
prize, în egală măsură pentru pro-
tagonist și pentru public, pentru că 
„Gala” și-a propus să fie o incursi-

une subiectivă şi sentimentală atât 
în viață profesională cât și în cea 
personală a veșnic tânărului mene-
strel sub forma unui spectacol la 
care conspiră familia, prietenii de-o 
viață și partenerii de scenă, tre-
când de la performanțe la provo-
cări. Prezentator a fost Horia 
Brenciu.

Gala „Stele românești”, cu Mircea Baniciu


