
Timișenii care vor să ajungă în 
comunele din sudul Timișoarei dinspre 
DN6 beneficiază acum de o alternativă 
la ruta Remetea Mare - Bucovăț. 
Consiliul Județean a finalizat asfaltarea 
drumului dintre Bazoș și Bazoșu Nou, 
ceea ce creează o nouă legătură viabilă 
cu Recașul. Înainte ca administrația 
județeană să preia drumul, acesta a fost 
unul comunal, de pământ, impractica-
bil. În acest context, accesul în Bucovăț 
sau în satele comunei Moșnița Nouă se 
poate face și din dreptul Recașului.

Drumul a fost asfaltat pe o dis-
tanță de 6 km. În plus, pentru a oferi un 
traseu viabil, a fost amenajată și trece-
rea la nivel cu calea ferată din proximi-
tatea Recașului.

Lucrările la carosabil au fost fina-
lizate. Drumul este deschis circulației, 
asfaltat și marcat. Singurele demersuri 
rămase de efectuat, înainte de recepția 
efectivă a lucrărilor, sunt de relocare a 
unor rețele electrice. Investiția se ridică 

O nouă legătură rutieră între DN6 
și comunele din sudul Timișoarei

la peste 14 milioane de lei, cu TVA 
inclus.

„Noua legătură are o importanță 
și mai mare dacă o privim într-un con-
text mai larg, alături de o altă investiție 
majoră a Consiliului Județean, de 
modernizare a drumului dintre Urseni 
și Giroc. Vom crea astfel o legătură 
alternativă între cea mai mare comună 
ca populație din județ și orașul Recaș. 
Investițiile sunt gândite integrat, pen-
tru a maximiza beneficiile”, spune pre-
ședintele CJ, Alin Nica.

Preluarea de drumuri comunale 
de către Consiliul Județean și asfaltarea 
lor au ca scop conectarea comunelor 

timișene și acordarea celor mai bune 
șanse de dezvoltare locală. Vorbim aici 
de noi oportunități economice, de 
mobilitate crescută, dar și de siguranță 
sporită în trafic. În acest context, vă rea-
mintim că administrația județeană pre-
gătește și conectarea comunelor 
Moșnița Nouă și Ghiroda, parte din vari-
anta de ocolire a Timișoarei. În acest 
sens, președintele CJ a semnat, recent, 
proiectul de hotărâre pentru solicitarea 
drumului comunal dintre cele două uni-
tăți administrativ-teritoriale.

Sănătatea rămâne o prioritate 
pentru administrația județeană, lucru 
evidențiat și prin ultimele alocări de 

fonduri pentru acest domeniu. Astfel, 
cinci unități sanitare din județ s-au 
înnoit cu bani nerambursabili de la 
Consiliul Județean. Este vorba de spi-
talele din Jimbolia, Sânnicolau Mare, 
Făget, Lugoj și Deta, care  au primit în 
acest an aproape 1.1 milioane lei pen-
tru achiziționarea de echipamente 
medicale noi. Finanțarea nerambursa-
bilă a fost asigurată din fonduri 
publice, în cadrul schemei de minimis 
pentru anul 2022, fiind vizate unitățile 
sanitare locale aflate în subordinea 
orașelor și municipiilor din județ. 
Concret, situația se prezintă după cum 
urmează:

Spitalul Orășenesc „Dr. Karl 
Diel” din Jimbolia a beneficiat de 

240.000 de lei, sumă din care a achizi-
ționat un videoureteroscop flexibil per-
formant, cu componentele aferente. 
Cu aproape 200.000 de lei, Spitalul 
Orășenesc Sânnicolau Mare s-a dotat, 
printre altele, cu o sondă cord, ECG 
(IEC Field upgrade), electrocauter și un 
aparat de litotripsie pneumatic. De 
168.000 de lei, Spitalul Orășenesc 
Făget a achiziționat un defibrilator cu 
monitor, radiocauter cu electrozi și 
pensă bipolară, electrocardiograf, 
monitor fetal, negatoscop standard 

dublu, o lampă examinare cu halogen 
și un lavoar aseptic monopost.

Spitalele din Lugoj și Deta au 
decontat 221.000, respectiv 256.000 de 
lei. Lugojul a achiziționat șase nebuli-
zatoare, un audiometru de diagnostic 
și lămpi scialitice de operații, iar uni-
tatea din Deta s-a dotat cu un turn 
laparoscopie full HD, o hotă microbio-
logică MSC800, un holter EKG și un 
monitor fetal.

Finanțarea s-a realizat în condi-
țiile și cu respectarea procedurilor și a 

contractului-cadru, aprobate prin 
hotărâre a Consiliului Județean. 
Spitalele au înaintat documente justi-

ficative, conform ghidului, pentru chel-
tuielile efectuate din sumele alocate.

„Sănătatea este prioritară pen-
tru noi. Accesul rapid la servicii medi-
cale de calitate, în toate zonele județu-
lui, nu doar în Timișoara, este extrem 
de important. Vom continua să inter-
venim și în următorii ani, acolo unde 
este nevoie de noi”, spune președintele 
Consiliului Județean, Alin Nica.

Echipamente medicale noi pentru 
spitale, cu bani de la Consiliul Județean

În localitățile județului Timiș 
există mai multe proiecte care au 
nevoie de susținere la nivel central. Din 
această perspectivă, Alin Nica, preșe-
dintele Consiliului Județean Timiș, a 
primit vizita lui Daniel Surdu și a lui 
Claudiu Răcuci, secretari de stat la 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

Sprijin pentru comunitățile locale
și Administrației. Discuțiile din Palatul 
Administrativ din Timișoara au comple-
tat realitatea de pe teren, așa cum a fost 
prezentată de primarii din județ în 
cadrul întâlnirii de la Ciacova, unde s-a 
discutat despre modul în care pot fi 
sprijinite proiectele locale. 
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v500 de kilometri de piste 
de biciclete vor fi amenajate 
în Timiș prin Planul Național 
de Redresare și Reziliență. 
Rețeaua va lega județele 
Timiș, Arad, Caraș–Severin 

și Hunedoara, asigurând și conexiuni cu rețeaua 
Eurovelo.

Timișul pune mobilitatea verde 
pe roate

Spectacol fascinant în deschiderea 
programului  Timișoara – 

Capitală Europeană a Culturii
vTimp de cinci zile, timișenii 
s-au putut bucura de un 
spectacol unic de lumini, video 
mapping și instalații artistice 
new media. 
Evenimentul a făcut parte din 

programul Timișoara – Capitală Europeană a Culturii.

Platformă de colaborare
digitală
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v Consiliul Județean a 
semnat contractul pentru 
platforma de plăți online prin 
care timișenii, firmele, 
unitățile administrativ – 
teritoriale și organizațiile 

care interacționează cu administrația județeană vor 
avea la dispoziție o platformă de colaborare digitală.
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Mai multe laboratoare în aer 
liber, asta s-a dorit să se realizeze prin 
proiectul „Școala afară”, demarat de 
Asociația de Dezvoltare Intercomu-
nitară Deșeuri (ADID) Timiş. Perdeaua 
Forestieră a fost primul dintre acestea, 
unde elevii au putut să vină și să învețe 
despre importanța copacilor în viața 
noastră, despre rolul unei perdele 
forestiere și despre rolul colectării 
selective a deșeurilor.

„Gata cu orele de educație eco-
logică care au loc doar în sălile de 
clase. ADID Timiș a demarat proiectul 
„Școala afară” – un program prin care 
ne-am propus să realizăm/plantăm, în 
mai multe locuri din Timiș, „labora-
toare” în aer liber unde educatorii, 
învățătorii și profesorii pot desfășura 
orele de educație ecologică nonformal. 
Plantând frasin american, nuc ameri-
can, salcâm și stejar pedunculat, vom 
consolida Perdeaua Forestieră de 
Protecție a Municipiului Timișoara, ofe-
rind ocazia micilor exploratori să învețe 
despre importanța copacilor în viața 
noastră, despre rolul unei perdele 
forestiere și despre diferitele caracte-
ristici ale speciilor de copaci plantate”, 
au transmis reprezentanții ADID Timiş.

Importanța proiectului a fost evi-
dențiată și de Alin Nica, președintele 
Consiliului Județean Timiș, care a decla-
rat: „Susțin proiectul „Școală afară” 
deoarece tinerii au nevoie de educație 
ecologică în afara orelor de clasă. Felicit 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Deșeuri (ADID) Timiş pentru inițiativă, 
am încredere în parteneriatul stabilit cu 
Consiliul Județean Timiș și sunt mândru 
de cei care au contribuit la consolidarea 
Perdelei Forestiere de Protecție a 
Municipiului Timișoara”.

Educație 
ecologică în 

afara orelor de 
școală

Președintele Consiliului Județean 
Timiș, Alin Nica, a susținut o prezentare 
cu tema „Dezvoltarea județului Timiș: 
provocări și perspective”, în cadrul unui 
eveniment organizat de Academia 
Română – filiala Timișoara.

Șeful administrației județene a 
vorbit despre avantajele competitive ale 
Timișului, prin localizarea la granița de 
Vest a României, cu o accesibilitate 
bună la nivel european și pe o direcție 
propice pentru dezvoltarea economică. 
Județul a cunoscut o creștere accelerată 
a convergenței reale în ultimul deceniu, 
situându-se foarte aproape de media 
UE, cu creșteri economice constant mai 
mari față de media națională. Cu un PIB 
de 55,5 miliarde lei, județul Timiș gene-
rează jumătate din PIB-ul regiunii de 
Vest, fiind prima destinație investițio-
nală a României, cu aproape 5 miliarde 
de euro în termeni de investiții străine 
directe, după București – Ilfov.

Astăzi, Timișul s-a transformat 
într-un pol de atracție pentru capital și 
resurse umane, oferind calitate ridicată 
a vieții, oportunități educaționale 
diverse, sistem performant de sănătate 
și o intensă activitate culturală. 

Contextul socio-economic este 
favorabil județului Timiș, unde se înre-
gistrează un șomaj sub media națională 
și un câștig salarial de +10% față de 
media națională. Ocupăm primul loc la 

nivel național din perspectiva număru-
lui de angajați din industriile și serviciile 
high-tech, dispunând de toate ingredi-
entele necesare dezvoltării ca hub de 
Industry 4.0. Ultimul deceniu a adus 
Timișului o creștere a populației de 
2,7% (705 mii vs. 685 mii), în timp ce 
populației României a înregistrat o scă-
dere de 4,5%.

Timișoara Capitală Europeană a 
Culturii 2023 oferă oportunitatea de 
poziționare ca destinație europeană și 
de valorificare a patrimoniului material 
și imaterial bogat și sectorului ICC activ. 

Regiunea beneficiază și de proac-
tivitatea autorităților publice în atrage-
rea de investiții și de finanțări externe și 
demararea de inițiative majore de dez-
voltare. Cele mai multe fonduri euro-

pene din Regiunea de Vest pentru pro-
iecte au fost atrase de județul Timiș, în 
valoare de aproximativ 350 milioane 
euro.

Cele opt Programe Regionale afe-
rente perioadei 2021-2027, cu o alocare 
totală de peste 11 miliarde de euro, des-
chid noi oportunități de dezvoltare 
adaptate caracteristicilor locale, în con-
text regional, putând astfel să contri-
buie la reducerea decalajelor între jude-
țele mai avansate și cele cu un ritm mai 
lent de evoluție.

Direcțiile strategice concretizate 
în proiectele viitoare vor schimba fun-
damental structura economică a jude-
țului Timiș în următorii 10 ani, iar zonele 
performante vor deveni mai perfor-
mante și mai competitive.

Dezvoltarea economico-socială a Timișului 
a intrat la Academie

La începutul anului 2022, 
Consiliul Județean Timiș a pornit într-o 
călătorie având ca destinație o strate-
gie de integrare interculturală, prin 
proiectul EU-BELONG – o abordare 
interculturală a integrării migranților 
în regiunile Europei. Implicarea admi-
nistrației județene reprezintă materia-
lizarea dorinței de a contura un cadru 
în care concertul polifonic al intercul-
turalității să se poată desfășura în 
armonie. Este evident că societatea 
contemporană, cu granițele ei fluide și 
ritmul alert de schimbare are nevoie de 
o politică incluzivă, care să trateze 
diversitatea ca o plusvaloare. În Timiș, 
există o tradiție solidă a conviețuirii 
multietnice, însă devine tot mai clar că 
ea trebuie conjugată la viitor, pe baza 
realităților contemporane. 

CJ Timiș și-a propus, încă de la 
început, crearea unui parteneriat cât 
mai larg în jurul acestei idei, reunind 
reprezentanți ai instituțiilor și organi-
zațiilor care pot contribui la elaborarea 
strategiei de integrare interculturală. 
Au fost derulate, într-o primă etapă, 
cursuri de formare online cu largă 
adresabilitate, pe o serie de teme con-
siderate indispensabile în formarea 
unui fundament teoretic pentru dezvol-
tarea unei perspective integratoare în 
domeniul interculturalității.

În următoarea etapă, au fost 
organizate o serie de laboratoare de 
învățare care au adus împreună la 
masa discuțiilor reprezentanții institu-
țiilor care fac parte din Grupul de lucru 
pentru elaborarea strategiei. La sediul 
CJT s-au derulat trei zile pline de dez-

bateri, care au adus în atenția celor 
prezenți diversele fațete ale fenomenu-
lui migrației și ale integrării într-o soci-
etate nouă. Specialiști de la Organizația 
Internațională pentru Migrație, Comisia 
Europeană, AID-Rom, Salvați copiii, 
Universitatea de Vest și Universitatea 
de Științele Vieții au susținut prezentări 
și au moderat discuții centrate pe 
aspecte concrete și studii de caz. A fost 
pus în discuție și modul în care comu-
nitatea îmbrățișează diversitatea și 
necesitatea încurajării unei atitudini 
bazate pe empatie, comunicare des-
chisă și informare corectă. Strategia își 
propune să adopte o abordare foarte 
aplicată, plecând de la identificarea 

nevoilor concrete pentru asigurarea 
unei integrări de succes și oferirea unor 
soluții care să vină în întâmpinarea 
cerințelor. În acest sens, au participat 
la întâlniri studenți sau persoane care 
au trecut prin experiența migrației, ofe-
rind propria perspectivă asupra etape-
lor pe care un străin – migrant, student 
sau refugiat - le parcurge în țara noas-
tră. Urmează ca, pe baza informațiilor 
prezentate, a studiilor de caz și a input-
ului valoros oferit de viitorii beneficiari 
ai strategiei, echipa de lucru să stabi-
lească, în contextul existent, direcțiile 
principale de acțiune, dar și activități 
concrete care să fie implementate în 
anii următori.

Președintele CJT, Alin Nica, a 
precizat, în deschiderea lucrărilor: 
”Europa este un continent cu o mare 
varietate culturală și o istorie turbu-
lentă, care și-a găsit pacea concretă, 
dar delicată, în reunirea oamenilor și a 
țărilor în jurul unui proiect european 
comun și a valorilor sale fundamentale 
de democrație și libertate. Aici, diversi-
tatea va crește probabil în anii următori, 
iar regiunile noastre sunt în prima linie 
în sprijinirea întregii infrastructuri soci-
ale. La noi acasă, putem îmbrățișa 
această diversitate, pentru a-i debloca 
potențialul și pentru a o recunoaște 
drept resursă pentru toată lumea.”

Timișul pariază pe interculturalitate pentru a construi 
societatea viitorului

Județul Timiș continuă promo-
varea relațiilor diplomatice. E.S. dl. 
Gustavo Antonio Otero Zapata, amba-
sador extraordinar și plenipotenţiar al 
Republicii Peru la București, s-a aflat 
într-o vizită de curtoazie la Consiliul 
Județean Timiș. Aceasta a fost prima 

sa deplasare de când a dobândit cali-
tatea de ambasador, fiind primit la CJ 
Timiș de către vicepreședintele Cristian 
Moș. 

Au fost abordate subiecte 
diverse, de la politică și NATO până la 
democrație, cultură sau aspecte soci-

ale ale societății românești. Una dintre 
temele pe care s-a pus accent a fost 
aceea a colaborării dintre Consulatul 
Republicii Peru și Consiliul Județean 
Timiș în domeniul cultural, fiind pro-
pusă organizarea unei expoziții de foto-
grafie, care să aibă loc anul viitor.

Consiliul Județean Timiș, prioritar pentru diplomație
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Consiliul Județean a semnat 
contractul pentru platforma de plăți 
online și de colaborare cu partenerii. 
Astfel, timișenii, firmele, unitățile admi-
nistrativ – teritoriale și organizațiile 
care interacționează cu administrația 
județeană vor avea la dispoziție o plat-
formă de colaborare digitală. Aceasta 
va încorpora și un modul de plăți 
online. Contractul a fost  atribuit, în 
urma unei licitații publice, Institutului 
Național de Cercetare Dezvoltare în 
Informatică din București. Serviciile se 
ridică la puțin peste 1.2 milioane lei, 
finanțarea fiind asigurată prin interme-
diul fondurilor europene. Societatea 
contractată are la dispoziție nouă luni 
pentru a realiza platforma.

Trebuie spus că aceasta este 
complementară celei prin care se digi-
talizează procesele interne ale institu-
ției, aflată deja în lucru și finanțată din 
surse bugetare proprii.

Soluția informatică de interacțiu-
ne digitală cu beneficiarii și partenerii 
Consiliului Județean are ca scop atât 
reducerea timpilor alocați, cât și oferi-
rea unui mediu prietenos de relațio-
nare. Funcționalitatea platformei va 
permite logarea mai multor tipuri de 
utilizatori, cetățeni, primării, instituții 
subordonate, deconcentrate, universi-
tăți etc.

Printre altele, utilizatorii vor 
putea să programeze întâlniri video sau 
să primească răspunsuri automate la 
întrebările uzuale prin intermediul unui 
chatbot. lnteroperabilitatea cu siste-
mul financiar intern al instituției va 

permite, prin operatori dedicați, plata 
online a taxelor, impozitelor, cât și alo-
carea diferitelor sume cuvenite către 
utilizatori, cu monitorizarea acestora în 
timp real.

„Dincolo de simplificarea 
interacțiunii cu partenerii noștri, 
am gândit soluția tehnică în așa fel 
încât să poată fi multiplicată la 
nivelul altor UAT-uri, asigurând 
într-o primă etapă posibilitatea de 
a folosi platforma ca utilizatori, 
apoi posibilitatea de interconec-
tare. Cu cele două sisteme informa-
tice, în momentul în care vor fi puse 
în funcțiune, putem spune că des-
chidem un nou capitol în adminis-
trația județeană. Va însemna o 
schimbare substanțială în bine ce 
va fi resimțită în mai toate proce-
sele interne și externe ale institu-
ției”, a subliniat administratorul 
public al județului, Marian 
Constantin Vasile.

Vă reamintim, Consiliul Județean 
Timiș a câștigat o finanțare pe fonduri 
europene de aproape trei milioane de 
lei pentru platforma în discuție. Dincolo 
de aceasta, o altă componentă impor-
tantă a proiectului prevede retrodigiti-
zarea arhivelor instituției. Mai exact, 
vor fi scanate și arhivate electronic 
aproximativ 900.000 de pagini, 180 
metri liniari de arhivă. În acest caz, 
contractul urmează a fi semnat, licita-
ția aflându-se pe final, în perioada de 
depunere a contestațiilor.

Platformă de colaborare digitală

Se va deschide un nou capitol
în administrația județeană

A fost semnat contractul de rea-
bilitare a Aerodromului Cioca, lucru 
care va conduce, printre altele, la o 
reducere a consumului total de energie 
primară cu 59%. Consiliul Județean 
Timiș reabilitează integral corpul admi-
nistrativ și aerogara Aerodromului 
Cioca, de pe Calea Torontalului, fiind 
realizate astfel lucrări majore la struc-
tură, fațadă, instalația electrică și alte 
componente. Contractul de finanțare, 
de 2.8 milioane lei, a fost semnat, 
recent, la Ministerul Dezvoltării, 
sumele fiind asigurate prin PNRR. Cu 
acești bani se va reuși, la final, scăde-
rea consumului anual specific de ener-
gie pentru încălzire cu aproximativ 
63%, iar a consumului total de energie 
primară, cu 59%.

Proiectul a fost depus la scurt 
timp după ce Consiliul Județean a 
cumpărat clădirile de la Primăria 
Timișoara, terenul de sub acestea fiind 
deja în proprietatea județului. 
Aerodromul Cioca este un obiectiv 
strategic pentru județ, dezvoltarea 
acestuia fiind gândită pe două axe, 
atât în ceea ce privește asigurarea și 
dezvoltarea funcției de bază a obiecti-
vului, cât și în privința facilitării eveni-
mentelor de mare anvergură din 
Timișoara.

Pe lângă sumele aprobate pen-
tru reabilitarea aerodromului, CJ Timiș 
mai are un proiect similar pentru care 
urmează semnarea contractului, de 
renovare energetică a Liceului Special 
Atanasiu, cât și alte 13 solicitări de fon-
duri aflate în analiză la București, cu o 
valoare de aproximativ 80 de milioane 
de lei. Sunt inițiative ce vizează reno-
varea energetică a unor obiective de 
infrastructură educațională, adminis-
trativă și de îngrijire și asistență pentru 
persoane cu dizabilități. Toate aceste 
proiecte au fost depuse prin PNRR.

În plus, prin Planul Național de 
Redresare și Reziliență, Consiliul 
Județean a depus și două proiecte ce 
vizează stimularea turismului în județul 
nostru, pentru lucrări de reabilitare a 
Castelului Huniade, dar și pentru reali-
zarea de piste de biciclete pe o lungime 
de 500 de km, împreună cu administra-
țiile din Arad, Caraș – Severin și 
Hunedoara.

Reabilitarea Aerodromului Cioca

Consumul total de energie 
primară se va reduce cu 59%

Odată cu lansarea Programului 
naţional de consolidare a clădirilor cu 
risc seismic ridicat, Consiliul Județean 
Timiș efectuează demersurile necesare 
pentru renovarea a patru obiective 
importante: Castelul Huniade, Centrul 
de Recuperare ș i  Reabil itare 
Neuropsihiatrică pentru Copii 
Timișoara, Biblioteca Județeană Timiș 
și Liceul Tehnologic Special Gheorghe 
Atanasiu. Astfel, administrația jude-
țeană va depune proiecte prin care se 
solicită finanțare pentru reabilitarea 
acestor clădiri. Programul are un buget 
alocat de 200 de milioane de lei din 
credite bugetare şi 500 milioane de lei 
credite de angajament, iar finanţarea 
este de 100%, fără a fi nevoie de cofi-
nanțare din partea beneficiarilor. 

Programul este unul multianual, 
de interes şi utilitate publică, derulat 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 
212/2022 și vizează atât clădirile de 
locuinţe multietajate, cât şi clădirile 
publice. Cererile de finanţare pot fi 

depuse de autorităţile publice locale şi 
centrale, fiind aplicat criteriul primul 
venit - primul servit.

În vederea consolidării şi reabi-
litării clădirilor, se pot finanţa, de la 
bugetul de stat, inclusiv cheltuielile 
legate de asigurarea utilităţilor nece-
sare obiectivului de investiţii, cele 
legate de elaborarea proiectului tehnic 
şi a detaliilor de execuţie, verificarea 
tehnică a proiectului tehnic şi a detali-
ilor de execuţie, asistenţa tehnică din 
partea proiectantului, cheltuielile pen-
tru realizarea investiţiei de bază, cele 
pentru organizarea de şantier, precum 
şi cheltuielile diverse şi neprevăzute.

Programul oferă posibilitatea de 
a se interveni pentru reabilitarea și 
consolidarea unor clădiri cu rol impor-
tant în viața culturală și socială de la 
nivelul comunităților locale, asigurând 
atât un grad sporit de siguranță în uti-
lizare, cât și repunerea în valoare a 
patrimoniului material.

Cea mai mare unitate spitali-
cească din vestul țării vrea modernizare 
prin Programul Național de Redresare 
și Reziliență, iar Consiliul Județean 
Timiș a aprobat alocarea unei sume de 
1.2 milioane lei pentru cofinanțarea 
proiectului. Suma reprezintă contribu-
ţia de 20% din finanţarea nerambursa-
bilă solicitată de Spitalul Județean, în 
valoare totală de 5.9 milioane lei.

Proiectul prevede refuncționali-
zarea unui spațiu de circa 600 mp, în 
care funcționează cabinetele de consul-
tații pentru copii de la Maternitatea 
Bega (Ambulatoriu integrat) și dotarea 

Consiliul Județean Timiș depune 
proiecte pentru reabilitarea seismică 

a patru obiective importante

1.2 milioane de lei vor fi alocați de CJ 
Timiș pentru modernizarea și dotarea

Spitalului Județean
cu echipamente medicale de ultimă 
generație pentru toate ambulatoriile. 

Solicitarea de finanțare prevede, 
de asemenea, efectuarea de intervenții 
la infrastructura care deservește acti-
vitatea medicală, respectiv realizarea 
de lucrări de reparaţii, construcții și 
instalații, astfel încât să fie asigurate 
cele mai bune condiții pentru derularea 
fluxurilor medicale.

Solicitantul proiectului, Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara 
“Pius Brînzeu” Timişoara, are ca parte-
ner Ministerul Sănătății, iar cofinanțator, 
Consiliul Județean Timiș.   Proiectul a 
trecut de etapa tehnică de verificare, 
aflându-se în evaluare pentru acordarea 
scorului de departajare. Cofinanțarea 
asigurată de CJT maximizează valoarea 
investiţiei solicitate pentru atingerea 
obiectivelor propuse şi creşte şansele de 
selectare la finanţare a proiectului pro-
pus, aducând puncte suplimentare con-
form grilei de evaluare tehnică.
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Festivalul de iarnă de la Muzeul Satului 
Bănățean a fost o demonstrație de forță a moștenirii 
culturale timișene. Muzica de calitate, atmosfera fee-
rică, patinoarul acoperit, zecile de activități pentru 
copii, toate gratuite, deliciile culinare la prețuri acce-
sibile, dar și doza consistentă de cultură pe care o 
oferă locația amintită au atras zeci de mii de vizitatori 
la cea de-a doua ediție a Parcului Crăciunului, care 
și-a închis porțile în 27 decembrie.

  Finanțat de Consiliul Județean Timiș, Parcul 
Crăciunului a fost o sărbătoare a comunității timișene 
la care și-au adus aportul șase instituții de cultură: 
Muzeul Satului Bănățean Timișoara, Muzeul Național 
al Banatului, Muzeul Național de Artă Timișoara, 
Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”, Centrul de 
Cultură și Artă al Județului Timiș, împreună cu 
Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”.

Cei mai mici dintre timișeni s-au declarat fas-
cinați de spectacolele de teatru dedicate lor. Un 
public generos a umplut de fiecare dată Laboratorul 

Crăciunului, locul în care au fost puse în scenă spec-
tacolele Teatrului Merlin. De altfel, contribuții majore 
la programul generos și la bucuria vizitatorilor de 
orice vârstă au avut toate instituțiile de cultură impli-
cate, cu ateliere dintre cele mai diverse, pliate pe 
specificul sărbătorilor de iarnă.

Festivalul a adus în prim plan și scena muzi-
cală alternativă din Timișoara, iar  seară de seară,  
vizitatorii au avut parte de momente muzicale LIVE 
din seria de showcase-uri MUZICON, adevărate 

demonstrații de talent și măiestrie muzicală. Muzicon 
este cunoscută drept o conferință dedicată scenei 
muzicale alternative din Timișoara, care a devenit o 
platformă de promovare și sprijin pentru artiștii ce 
activează în acest sector cultural.

Parcul Crăciunului a fost singurul festival de 
iarnă cu zonă încălzită pentru spectacole, patinoar 
acoperit și food market protejat de ploaie și zăpadă, 
cu toate activitățile culturale și de divertisment ofe-

rite gratuit. Acesta este asumat deja ca o tradiție a 
comunității timișene, unul dintre punctele de atracție 

ale sfârșitului de an, demn de moștenirea culturală 
bogată de care cu toții ne bucurăm și ne mândrim.

În prezența președintelui 
Consiliului Județean Timiș, domnul 
Alin Nica, a fost vernisată expoziția 
dedicată artistului de origine 
română Paul Neagu, finanțată de 
Consiliul Județean Timiș și găzduită 
de Muzeul Național de Artă 
Timișoara. Expoziția, prima mani-
festare din seria celor programate în 
cadrul programului Timișoara - 
Capitală Culturală Europeană, punc-
tează toate etapele de lucru ale acti-
vității lui Paul Neagu, prezentând o 
selecție vastă de desene, obiecte, 

sculpturi, documentații ale unor 
performance-uri, precum și alte 
materiale adiacente (cărți de artist, 
caiete de schițe, fotografii).

O personalitate complexă și 
inovativă, Paul Neagu a fost profund 
legat de acest spațiu cultural, unde 
a trăit mare parte din copilăria și 
tinerețea sa, până la plecarea la stu-
dii la București. Încă din perioada 
timpurie petrecută în România, care 
a fost marcată și de contactul cu 
neo-avangarda timișoreană, Neagu 
a asimilat curente precum arta cine-

Parcul Crăciunului, sărbătoare a comunității, 
a atras zeci de mii de timișeni

Expoziția Paul Neagu – o retrospectivă cu perspectivă
tică, neo-constructivismul sau 
cibernetica, definind coordonatele 
principale ale metodologiei sale 
artistice. În Manifestul artei palpa-
bile, redactat în 1969, cu prilejul 
expoziției sale de la Edinburgh, 
Neagu pledează pentru inter-rela-
ționarea organelor de simț și poten-
țarea lor reciprocă. O serie de expo-
ziții de succes în Marea Britanie îl 
poziționează ca o figură importantă 
în țara sa de adopție. Devenind din 
ce în ce mai interesat să exploreze 
mediul sculpturii, Neagu produce la 
jumătatea anilor 1970 invenția sa 
cea mai cunoscută, Hyphen-ul, 
care, în pofida aparentei ei simpli-
tăți, sintetizează o arie largă de 
simboluri și metafore asociate for-
melor geometrice de bază: triun-
ghiul, dreptunghiul și cercul. Paul 
Neagu ilustrează magistral convin-
gerea exprimată de Constantin 
Brâncuși că „Simplitatea e partea 
esențială a lucrurilor complicate”.  
În anii 1980 și 1990, Neagu a conti-
nuat să experimenteze cu formule 
sculpturale, în cadrul ciclurilor sale 
de lucrări Nouă stațiuni catalitice, 
Unnamed sau New Hyphen.  

Retrospectiva a fost organi-
zată în forma sa cea mai amplă la 
Kunstmuseum Liechtenstein în 

2021 și prezentată într-o versiune 
restrânsă la Neue Galerie Graz în 
2022. Prin includerea unor lucrări 
semnificative din colecții timișo-
rene, Retrospectiva Paul Neagu la 
Muzeul de Artă din Timișoara se 
constituie ca o versiune originală a 
unui eveniment cultural major, cu 
relevanță locală, regională și inter-
națională.

Pe perioada desfășurării 
expoziției, în februarie 2023, va fi 
organizat evenimentul de lansare a 
monografiei dedicate lui Paul 
Neagu, care reprezintă prima publi-
cație de anvergură ce analizează 
toate etapele traiectoriei sale artis-
tice. 

Din perspectiva timișorenilor, 
numele lui Paul Neagu se leagă și 
de reverberațiile momentului 
Decembrie 1989, care fac parte din 
însăși procesul nostru de devenire. 
Nu putem spune Paul Neagu fără a 
n e  gâ n d i  l a  m o n u m e n tu l 
Crucificarea, dedicat eroilor 
Revoluției Române de la Timișoara, 
monument aflat într-un permanent 
dialog spiritual cu Catedrala 
Mitropolitană dar și cu noi, toți cei 
care ne oprim o clipă să ne recule-
gem în fața sa.
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Timp de cinci zile, timișenii 
s-au putut bucura de un spectacol 
unic de lumini, video mapping și 
instalații artistice new media.

Evenimentul a făcut parte din 
programul Timișoara – Capitală 
Europeană a Culturii și a pus zona 
centrală a orașului într-o lumină 
nemaivăzută, cu instalații artistice 
new media, proiecții și mapping, dar 
și alte elemente interactive pe care 
trecătorii le-au  putut experimenta pe 
traseul care duce de la Bastionul 
Maria Theresia spre Piața Unirii, 
Muzeul Național de Artă.

În fiecare seară, între orele 
18:00 – 20:00, video mapping-ul inter-

activ al artiștilor Mindscape Studio a 
evidențiat detaliile arhitecturale ale 
Muzeului Național de Artă Timișoara. 
De aici, Festival of Lights a invitat 
timișorenii într-o călătorie experi-
mentală plină de lumină pe un traseu 
către Bastionul Maria Theresia, unde 
au putut fi admirate cele mai specta-
culoase lucrări new art media din 

Europa. Una dintre acestea a fost 
Microcosmos – un fragment din 
Univers, lucrare ce a fost prezentată 
la cele mai mare festivaluri din Europa 
de către artiștii francezi Ygreq 
Interactive.

WITHIN, instalația realizată de 
artista timișoreană Elena Aronoaie – 
Adorian reflecta o perspectivă rotato-
rie în jurul subiectului principal: 
lumina interioară. Fiecare spectator 
care s-a poziționat între instalație și 
un plan, fie el zidul unei clădiri sau 
pavajul străzilor, devine parte inte-
grantă a poveștii.

Cunoscutul artist Silviu Ciora a 
avut două instalații în cadrul 
Festivalului Luminii de la Timişoara. 
Glimpse – Instalația ne-a amintit de 
acel copil naiv, dornic a se juca 
mereu, condus de curiozitatea și 
dorința de a afla mai multe, și lucra-
rea „Out of Balance”.

Bastionul Maria Theresia a fost 
atracția principală chiar în noaptea 
dintre ani, cu cele mai inedite jocuri 
de artificii și spectacole de lumini ce 
au fost vreodată văzute la Timișoara. 

Publicul a putut urmări un show sen-
zațional produs de olandezii de la 
Directed Shows, aceeași care au rea-
lizat și cele mai inedite momente de 
la festivalurile internaționale de 
renume, precum și la Untold și 
Neversea.

La trecerea dintre ani, iubitorii 
de muzică techno au ocazia să dan-
seze pe ritmul dat de artistul spaniol 
Danny Avila. Clasat pe locul #36 în 
„Top 100” DJ Mag, acesta este recu-
noscut ca fiind unul din cei mai talen-
tați DJ producers din lume. Petrecerea 
nu s-a terminat, ci a continuat și în 1 
ianuarie, când timișorenii au cântat și 
dansat pe muzica DIRTY NANO, JOHN 
TREND și JAY KO. Accesul a fost gra-
tuit. 

Evenimentul a fost finanțat de 
Consiliul Județean Timiș, organizat 
de Muzeul Național al Banatului și 
implementat de The Entertainment 
Group.

Spectacol fascinant în deschiderea programului  
Timișoara – Capitală Europeană a Culturii

O rememorare legată de zilele 
tumultoase din decembrie 1989, care 
aveau să marcheze definitiv şi irevo-
cabil destinul României, a avut loc la 
Muzeul Satului Bănățean, în cadrul 
unei expoziții care poate fi vizitată 
până în 1 martie. Au fost invitate per-
sonalități ale Revoluției din Decembrie 
1989, asociația ALTAR, precum și cer-
cetători ai evenimentelor din 1989, 
care au  vorbit despre semnificația 

evenimentelor  desfășurate în 
Timișoara în urmă cu 33 de ani, dar și 
despre efectele lor asupra societății 
românești. De asemenea, la dezbatere 
au participat elevi, precum și specia-
liști din cadrul muzeului. Expoziția de 
fotografii cuprinde imagini din peri-
oada 16-22 decembrie 1989, dar și 
după această dată.

Proiectul este finanțat de 
Consiliul Județean Timiș.

Revoluția din 1989, 
rememorată la  Muzeul Satului 

Bănățean Timișoara

Uniforme, arme și piese 
de echipament militar

O expoziție 
permanentă la 

Muzeul Național al  
Banatului

Cea mai nouă dintre expozițiile 
permanente ale Muzeului Național al 
Banatului înseamnă uniforme, arme și 
piese de echipament militar de la înce-
putul secolului al XVIII-lea (armatele 
habsburgică și otomană) și din anii 
Primului Război Mondial (armata 
română). Aceasta se axează în princi-
pal pe două perioade istorice impor-
tante pentru trecutul Timișoarei și al 
Banatului: războaiele austro-turce de 
la sfârșitul secolului al XVII-lea și înce-
putul secolului al XVIII-lea, respectiv 
Primul Război Mondial.  Cele două 
momente istorice consfințesc elibera-
rea Banatului de sub stăpânirea oto-
mană, respectiv Unirea Banatului cu 
România. 

„Istoria militară a Banatului”, 
organizată de Muzeul Național al 
Banatului în colaborare cu Asociația 

de Reconstituiri Istorice Timișoara, cu 
sprijinul financiar al Consiliului 
Județean Timiș, este găzduită de 
Bastionul Theresia, la parterul clădirii 
monument istoric,  fiind expuse 20 de 
uniforme. La realizarea acestei acțiuni 
permanente, nu au fost utilizate 
bunuri de patrimoniu. Exponatele sunt 
replici, scara 1:1 după piese autentice, 
multe dintre obiecte fiind utilizate 
de-a lungul timpului în spectacolele 
de reconstituire istorică organizate de 
Asociația de Reconstituiri Istorice 
Timișoara și Muzeul Național al 
Banatului. 

Expoziția se dorește a fi una 
interactivă, în care elevii însoțiți de 
profesori au posibilitatea să asiste la 
adevărate lecții de istorie, să vadă pie-
sele, să le atingă. Spațiul poate să 
reprezinte o alternativă la obișnuita 
lecție de istorie din sala de clasă. 

Accesul în expoziție este gratuit. 
Aceasta poate vizitată sâmbăta și 
duminica, între orele 12.00 și 17.00. Se 
poate vizita și de luni până vineri însă 
doar pentru grupuri organizate și clase 
de elevi. 
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Hotărârile Consiliului Județean Timiș din decembrie 2022

Info CJ Timiș
Conducerea CJ Timiș 
vAlin Adrian Nica – președintele Consiliului 
Județean Timiș 
vVicepreședinte: Alexandru Constantin Proteasa 
vVicepreședinte: Cristian Alin Moș 
vSecretar general al județului Timiș: Ioan Dănuț 
Ardelean 
vAdministrator public: Marian Constantin Vasile

Instituțiile subordonate

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

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

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

Publicaţie realizată de 
Biroul 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:
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     CulTuRă 

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

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

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

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

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

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

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

Cod poștal 300034, Județul Timiș, România 

Telefonul cetățeanului: 
0256 406406 /Tel: 0040 0256 406300 

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

1. Hotărârea nr. 365/09.12.2022 
privind exprimarea acordului Consiliului 
Județean Timiș pentru participarea la 
implementarea proiectului „Cu bicicleta 
prin vest - traseu cicloturistic” din Investiția 
I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee 
cicloturistice la nivel național” finanțat din 
PNRR, Componenta 11 - Turism și cultură.

2. Hotărârea nr. 366/14.12.2022 
privind aprobarea repartizării sumelor din 
cote defalcate din impozitul pe venit pen-
tru unitățile administrativ-teritoriale din 
județul Timiș pe anul 2022.

3. Hotărârea nr. 367/22.12.2022 
privind completarea și modificarea 
Hotărârii 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.

4. Hotărârea nr. 368/22.12.2022 
privind aprobarea indicatorilor de perfor-
manță financiari și nefinanciari pentru 
administratorul societății Service Cons 
Prest S.R.L.

5. Hotărârea nr. 369/22.12.2022 
privind aprobarea dării în folosință gratuită 
a unui imobil situat în orașul Sânnicolau 
Mare, aflat în domeniul public al Județului 
Timiș, către Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență ”Banat” al Județului Timiș.

6. Hotărârea nr. 370/22.12.2022 
privind aprobarea atribuirii directe a servi-
ciilor de curățenie pentru unele imobile din 
domeniul public și privat al județului Timiș, 
de către Consiliul Județean Timiș în cali-
tate de autoritate contractantă către soci-
etatea SERVICE CONS PREST S.R.L.

7. Hotărârea nr. 371/22.12.2022 
privind  aprobarea dării în folosință gratu-
ită a  unor bunuri mobile aflate în patrimo-
niul Județului Timiș, către Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență ‘‘Banat’’ al 
Județului Timiș.

8. Hotărârea nr. 372/22.12.2022 
privind trecerea unui imobil din domeniul 
privat în domeniul public al Județului 
Timiș.

9. Hotărârea nr. 373/22.12.2022 
privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 188/22.06.2022 privind 
aprobarea trecerii unor imobile din dome-
niul public al Județului Timiș în domeniul 
public al Comunei Coșteiu.

10. Hotărârea nr.  374/22.12.2022 
privind aprobarea acceptării ofertei de 
donație a imobilului situat în localitatea 
Dragșina, nr. 2, înscris în Cartea funciară nr. 
405261 Chevereșu Mare.

11. Hotărârea nr. 375/22.12.2022 
privind aprobarea numirii auditorului sta-
tutar la societatea Service Cons Prest S.R.L.

12. Hotărârea nr. 376/22.12.2022 
privind aprobarea prelungirii contractului 
de închiriere nr. 25303/21.12.2017, încheiat 
între Județul Timiș, prin Consiliul Județean 
Timiș și Societatea Tally Caffe S.R.L.

13. Hotărârea nr. 377/22.12.2022 
privind aprobarea tarifelor de interes jude-
țean pentru anul fiscal 2023.

14. Hotărârea nr. 378/22.12.2022 
privind aprobarea taxelor locale de interes 
județean pentru anul fiscal 2023.

15. Hotărârea nr. 379/22.12.2022 
privind aprobarea Regulamentului de orga-
nizare și funcționare al Muzeului Național 
al Banatului.

16. Hotărârea nr. 380/22.12.2022 
privind aprobarea Regulamentului de orga-
nizare şi funcționare al Centrului de Cultură 
și Artă al Județului Timiș.

17. Hotărârea nr. 381/22.12.2022 
privind aprobarea structurii organizatorice 
și a Statului de funcții ale aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Timiș.

18. Hotărârea nr. 382/22.12.2022 
privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcțiile publice din cadrul familiei ocupa-
ționale “Administrație” din cadrul  Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Timiș și al Direcției de Evidență a 
Persoanelor Timiș, servicii publice din sub-
ordinea Consiliului Județean Timiș.

19. Hotărârea nr. 383/22.12.2022 
privind solicitarea de trecere a unor bunuri 
imobile, din domeniul public al Comunei 
Moșnița Nouă, în domeniul public al 
Județului Timiș.

20. Hotărârea nr. 384/22.12.2022 
privind aprobarea alipirii terenurilor din 
domeniul public al Județului Timiș, situate 
în localitatea Timișoara, strada Sfântul 
Ioan nr. 1 și strada Paris nr. 2/a.

21. Hotărârea nr. 385/22.12.2022 
privind aprobarea dării în folosință gratuită 
a unui bun mobil aflat în domeniul privat 
al Județului Timiș către Structura 
Teritorială pentru Probleme Speciale 
Timiș.

22. Hotărârea nr. 386/22.12.2022 
privind aprobarea arondării comunei Peciu 
Nou,la Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidență a Persoanelor Peciu Nou.

23. Hotărârea nr. 387/22.12.2022 
privind stabilirea salariilor de bază pentru 

funcțiile din cadrul familiei ocupaționale 
„Administrație”, din aparatul de speciali-
tate al Consiliului Județean Timiș.

24. Hotărârea nr. 388/22.12.2022 
privind aprobarea documentației tehnice 
- faza Proiect Tehnic, a Devizului General și 
actualizarea indicatorilor tehnico-econo-
mici pentru proiectul „REABILITAREA, 
REFUNCȚIONALIZAREA ȘI REVITALIZAREA 
CONACULUI MOCIONI DIN FOENI, JUDEȚUL 
TIMIȘ”.- acronim REVER-MOCIONI, cod 
CALL03-1. 

25. Hotărârea nr. 389/22.12.2022 
privind aprobarea cofinanțării proiectului 
„Modernizarea, extinderea și dotarea 
ambulatoriului integrat Spitalului Clinic 
Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” 
Timișoara”, în cadrul PNRR.

26. Hotărârea nr. 390/22.12.2022 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 323/14.11.2022 privind 
aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru 
finanțarea nerambursabilă din fonduri 
publice a proiectelor cultural - artistice și 
de tineret, în județul Timiș.

27. Hotărârea nr. 391/22.12.2022 
privind aprobarea rectificării nr. 9 a buge-
tului local al județului Timiș pe anul 2022.

28. Hotărârea nr. 392/22.12.2022 
privind aprobarea trecerii unor imobile din 
domeniul public al Județului Timiș în 
domeniul public al Orașului Deta.

29. Hotărârea nr. 393/22.12.2022 
privind aprobarea Acordului de parteneriat 
în vederea realizării în comun a proiectului 
pilot de interes județean: „Soluție pentru 
îmbunătățirea calității vieții pacienților 
alergici la bio-particule”.
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În ședința de plen a Consiliului 
Județean Timiș au fost aprobate mo-
dificările aduse Ghidului de eligibilita-
te pentru finanțarea nerambursabilă 
din fonduri publice a proiectelor cul-
tural - artistice și de tineret, în județul 
Timiș. 

În contextul în care contracte-
le de acordare a finanțărilor neram-
bursabile pentru  proiectele culturale 
vor fi semnate de Județul Timiș, prin 
Consiliului Județean Timiș, în calitate 
de autoritate finanțatoare, iar decon-
tarea cheltuielilor se va realiza tot în 

cadrul Consiliului Județean Timiș, a 
fost necesară modificarea Ghidului de 
eligibilitate pentru finanțarea neram-
bursabilă din fonduri publice a proiec-
telor cultural – artistice și de tineret, în 
județul Timiș. Astfel:

- autoritatea finanțatoare va fi 
Județul Timiș, prin Consiliului Județean 
Timiș;

- s-au modificat prevederi-
le CAPITOLULUI V din Ghid – REGULI 
PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE  
FINANȚARE, prin includerea regulilor de 
decontare în prezentul Ghid, nemaiexis-
tând un Ghid separat în privința decon-
turilor de cheltuieli.

Ghidul de eligibilitate pentru fi-
nanțarea nerambursabilă din fonduri 
publice a proiectelor cultural – artis-
tice și de tineret în județul Timiș este 
realizat în concordanță cu Strategia 
de Dezvoltare Economică și Socială a 
Județului Timiș - 2021-2027, adopta-
tă prin Hotărârea Consiliului Județean 
Timiș nr. 10/26.01.2022. 

Modificări la Ghidul pentru accesarea 
finanțărilor prin TIMCulTuRA

Administrația județeană a adop-
tat proiectul de hotărâre privind apro-
barea Acordului de parteneriat în vede-
rea realizării în comun a proiectului 
pilot de interes județean: „Soluție pen-
tru îmbunătățirea calității vieții pacien-
ților alergici la bio-particule”. Partenerii 
instituționali implicați în acest demers 
sunt: Județul Timiș, Universitatea de 
Științele Vieții „Regele Mihai I” din 
Timișoara, Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara 
și Spitalul Clinic Județean de Urgență 
„Pius Brînzeu” Timișoara.

În baza acordului care va fi sem-

nat, Consiliul Județean Timiș va aloca 
fondurile necesare pentru achiziționa-
rea aparaturii de monitorizare aerobi-
ologică. Astfel,  populația va putea fi 
alertată în mod eficient cu privire la 
prezența polenului în aer. Este impor-
tant de menționat faptul că între creș-
terea concentrației de polen și apariția 
simptomelor există o fereastră de opor-
tunitate de aproximativ două săptă-
mâni, în care se poate începe trata-
mentul simptomatic al alergiei, ceea ce 
va duce la ameliorarea semnificativă a 
calității vieții pacienților. 

Materializarea inițiativei va faci-

Consiliul Județean Timiș ia măsuri pentru creșterea 
calității vieții persoanelor cu probleme alergice

Consiliul Județean Timiș a primit 
documentația aferentă studiului de 
fezabilitate pentru viitorul stadion care 
va fi construit în locul arenei „Dan 
Păltinișanu”. Urmează obținerea avize-
lor, fapt pentru care, având în vedere 
importanța investiției, președintele 
Alin Nica face un apel pentru tratarea 
acestora în regim de urgență: „La 
Consiliul Județean susținem urgenta-
rea avizelor care depind de noi sau de 
instituțiile aflate în subordinea noastră 
și de aceea îmi doresc ca și celelalte 
instituții să facă același lucru, să nu 
lăsăm birocrația să afecteze un obiectiv 
atât de așteptat în comunitate”. Pasul 
următor îl reprezintă aprobarea indica-
torilor tehnico-economici în comisiile 
din cadrul CNI și a Ministerului 
Dezvoltării. 

Alin Nica a precizat că își dorește 
ca până în 2024 să înceapă efectiv 
lucrările în cadrul stadionului: „După 
ce se aprobă indicatorii tehnico-econo-
mici și finanțarea prin hotărâre de 
guvern, noi putem trece deja la demo-
larea stadionului, iar CNI să înceapă 
procedurile de licitație pentru proiec-
tare și execuție a lucrărilor”.

Stadionul va avea o capacitate 
de 30.000 de locuri și va fi realizat cu 
bani de la guvern, prin Compania 
Națională de Investiții, instituție care a 
avut sarcina de a întocmi studiul de 
fezabilitate. Investiția se ridică la apro-
ximativ 120 milioane euro.

Se mișcă lucrurile la noul stadion

A fost finalizat 
studiul de 

fezabilitate

Personalul de securitate al muzee-
lor finanțate de Consiliului Județean bene-
ficiază de noi uniforme, adaptate tendin-
țelor actuale, demne de nivelul celor mai 
mari trei instituții culturale din Timișoara, 
respectiv Muzeul Național al Banatului, 
Muzeul Național de Artă Timișoara și 
Muzeul Satului Bănățean. Vestimentația de 

Prima impresie e importantă
uniforme noi pentru personalul de 

securitate de la muzeele finanțate de 
CJ Timiș

La finalul anului, s-au împlinit 25 de 
ani de la semnarea Protocolului de colabo-
rare din cadrul Cooperării Regionale 
Dunăre-Criș-Mureș-Tisa. Documentul a 
consfințit cadrul instituțional pentru spri-
jinirea colaborării în regiunea de frontieră 
a județelor semnatare: Arad, Caraș-Severin, 
Timiș (România), Csongrád-Csanád, Bács-
Kiskun (Ungaria) și Provincia Autonomă 
Voivodina (Serbia).

Euroregiunea DKMT a luat ființă pe 
baza dorinței comune a comunităților situ-
ate de o parte și de alta a granițelor de a 
găsi cele mai bune modalități pentru con-
solidarea relațiilor de prietenie și de a crea 
un spațiu cultural și social comun. Acțiuni 
și proiecte culturale, concursuri sportive, 
excursii (ciclo)turistice au loc anual în cola-
borare trilaterală dovedind faptul că iniți-
ativa pornită de sus a găsit ecou și la nive-

lul locuitorilor, iar cooperarea „euroregio-
nală” nu numai că a prins viață, dar și-a 
câștigat dreptul de existență.

Pornită ca o necesitate, ca o soluție 
pentru a ieși din izolarea istorică, impusă 
de vechiul regim,  această cooperare a 
prins viață de-a lungul unui sfert de secol 
și s-a concretizat prin proiecte de dezvol-
tare comună în mai multe domenii: econo-
mie, cultură, sănătate, turism sau gestio-
narea situațiilor de urgență.  Prietenia 
dezvoltată în cadrul Euroregiunii a trecut 
cu brio testul situațiilor limită, așa cum a 
fost mobilizarea excepțională a părții 
maghiare, în contextul inundațiilor care au 
afectat județul Timiș dar și solidarizarea cu 
vecinii din Vojvodina, când, la rândul lor, 
s-au confruntat cu o catastrofă similară. 

Euroregiunea a oferit, de asemenea, 
teren prielnic pentru proiecte cu impact 
semnificativ asupra vieții locuitorilor din 
regiune. Printre cele mai recente inițiative 
se numără redeschiderea Canalului Bega 
pentru navigație, valorificarea potențialu-
lui turistic al acestuia pentru dezvoltarea 
cicloturismului în zonă sau construirea 
unei întregi secții de spital, o maternitate 
nouă și modernă pentru generația viitoare.

Cea mai mare satisfacție este oferită 
de faptul că obiectivele stabilite în urmă cu 
25 de ani  au fost, în cea mai mare parte, 
realizate. În același timp, există necesitatea 

de a stabili noi obiective, adaptate schim-
bărilor sociale foarte rapide, de a revizui 
strategia de dezvoltare comună în noile 
condiții stabilite de evoluția economică sau 
tehnologică.

DKMT a fost și rămâne un spațiu 
flexibil, care permite colaborări în formule 
bi sau trilaterale, între diverse structuri 
instituționale, organisme ale societății 
civile, până la cetățeni sau grupuri fondate 
pe pasiuni comune. Astfel, deschiderea 
punctului de trecere a frontierei de pe pista 
de biciclete de-a lungul canalului Bega  ar 
reprezenta un pas important spre revitali-
zarea turismului, dar și spre inițierea de 
proiecte culturale sau sociale. În același 
timp, deschiderea unei noi porți la kilome-
trul 0 al cooperării DKMT - la Beba Veche, 
un loc cu o semnificație simbolică deose-
bită ar constitui o reușită importantă. De 
asemenea, un proiect ambițios, dar nece-
sar și benefic, este cel care vizează recon-
strucția podului de peste Mureș, în zona 
Cenad. 

Una dintre cele mai importante tră-
sături ale acestei inițiative transfrontaliere 
este tocmai încrederea reciprocă dintre 
parteneri, legăturile interumane create, 
care au generat, mai departe, o relație 
exemplară de cooperare, într-un climat de 
bună-credință și respect reciproc. 

25 de ani de cooperare transfrontalieră

serviciu este destinată celor peste 50 de 
agenți de securitate care mențin siguranța 
în muzeele menționate. Aceasta a fost rea-
lizată de către Direcția de Prestări Servicii 
a Consiliului Județean, instituție care asi-
gură serviciile de pază. Noile uniforme se 
impuneau și datorită faptului că anul 2023 
va aduce un număr mare de turiști, iar per-
soanele de la pază sunt primele care îi vor 
întâmpina. Imaginea acestora, precum și 
a tuturor factorilor implicați, este impor-
tantă, având în vedere rolul pe care îl au în 
relația cu publicul.

„Completăm experiența turistică 
și culturală cu o abordare nouă, euro-
peană. Punem preț pe detalii, suntem 
atenți și la micile lucruri, nu doar la ima-
ginea de ansamblu, conștienți fiind că 
prima impresie a celor care ne vor trece 
pragul în 2023 va conta mult în decizia de 
a reveni sau nu în orașul și județul nos-
tru”, spune Alexandru Proteasa, vicepre-
ședinte al Consiliului Județean Timiș. 

lita diagnosticarea precoce a persoa-
nelor care prezintă suspiciune de boli 
şi afecţiuni alergice precum și consti-
tuirea unei baze de date prin care să 
poată fi îmbunătățite atât tratamen-
tele cât și măsurile preventive.
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Consiliul 
Județean Timiș

a marcat 
împlinirea a 33 

de ani de la 
Revoluția din 

decembrie 1989
La sediul Consiliului Județean 

Timiș s-a derulat ședința extraordinară 
comemorativă dedicată marcării a 33 
de ani de la Revoluția din decembrie 
1989.

Cu prilejul acestui moment deo-
sebit, președintele CJ Timiș, Alin Nica 
a vorbit despre semnificația istorică a 
zilei: „Marcăm, în aceste zile, împlini-
rea a 33 de ani de când, la Timișoara, 
a fost semnat certificatul de naștere al 
democrației românești. Acest moment 
eroic se datorează tuturor celor care, 
având drept unic scut un vis, au îndrăz-
nit să își afirme dorința de libertate pe 
străzile orașului. Aceleași străzi care, 
la doar o zi de la momentul în care s-a 
strigat împotriva totalitarismului, au 
fost scăldate cu sângele timișorenilor 
care nu au cedat în fața armelor. 
Timișorenii au fost singuri de-a lungul 
unor zile nesfârșite în lupta cu un sis-
tem opresiv care a acaparat toate pâr-
ghiile puterii. Cu ce arsenal au ieșit ai 
noștri în fața armelor? Cu convingerea 
să fim respectați, că trebuie să trăim 
cu demnitate, cu dorința ca generațiile 
următoare să nu cunoască frica, frigul, 
foamea și întunericul.” 

La ședință au luat parte: Alina-
Ștefania Gorghiu - președintele 
Senatului României, Cosmin Tabără - 
viceprimar al Municipiului Timișoara, 
Mihai Ritivoiu  - prefect de Timiș, Ionel 
Popescu - părintele vicar eparhial la 
Arhiepiscopia Timișoarei, precum și 
reprezentanți ai asociațiilor de revolu-
ționari din județul Timiș.

După alocuțiunile rostite de 
invitați, au luat cuvântul reprezentan-
ții asociațiilor de revoluționari, care au 
evocat emoția momentelor trăite la 
Timișoara în iarna istorică a lui 1989 și 
importanța păstrării în memoria colec-
tivă a principiilor care au aprins flacăra 
de la Timișoara. Președintele 
Consiliului Județean Timiș a înmânat 
plachete omagiale reprezentanților 
luptătorilor în Revoluția română, în 
semn de prețuire pentru curajul și 
sacrificiul care au câștigat libertatea 
unei națiuni.

500 de kilometri de piste de bici-
clete vor fi amenajate în Timiș prin Planul 
Național de Redresare si Reziliență. 
Rețeaua va lega județele Timiș, Arad, 
Caraș – Severin și Hunedoara, asigurând 
și conexiuni cu rețeaua Eurovelo.

Proiectul „Cu bicicleta prin vest 
– traseu cicloturistic” a reunit, într-un 
demers comun, 125 de UAT-uri și 4 con-
silii județene, din zona de vest a țării, 
Consiliul Județean Timiș fiind partene-
rul-lider. Finanțarea obținută, de peste 
142 de milioane de euro, reprezintă cea 
mai mare sumă alocată printr-un pro-
iect din PNRR, pentru amenajarea de 
piste de biciclete.

Calculată la un cost mediu esti-
mat de 82.500 de euro pentru fiecare 
kilometru de pistă de biciclete, suma 
alocată Timișului se ridică la aproxima-
tiv 40 de milioane de euro. În total, în 
cele patru județe vor fi amenajate pe 
bani europeni trasee de biciclete pe o 
lungime de 1729 de kilometri. 

„Suma câștigată este cea mai 
importantă investiție în infrastructura 
velo din istoria celor patru județe și cea 
mai mare din țara noastră. Este o iniția-
tivă complexă care conectează patru 
județe, Timișul având trasee atât prin est, 
cât și prin vest, fiind vizată inclusiv 
Timișoara. Aparatul nostru de speciali-
tate are toată aprecierea mea pentru 
efortul depus. Au elaborat un proiect de 
calitate, rapid, reușita fiind cu atât mai 
mare cu cât a fost nevoie de coordonarea 
cu 125 de unități administrativ – teritori-
ale. Am promis că voi mobiliza resurse, 
că voi face în mandatul meu o prioritate 
din construirea de piste de biciclete la 
nivel județean și mă țin de cuvânt”, spune 
președintele CJ Timiș, Alin Nica.

În Timiș, trasarea rutei a oferit 
posibilitatea de a integra partea cea mai 
vestică a județului și, totodată, a țării 
(zona Sânnicolau Mare - Beba Veche - 
Valcani) în viitoarea rețea cicloturistică. 
Zona frontierei  triple este o destinație 
deosebit de atractivă pentru bicicliști. 
Demersul se leagă și de inițiativa 
Consiliului Județean Timiș de a deschide 
aici un nou punct de trecere a frontierei, 
ceea ce va atrage un număr considerabil 
mai mare de bicicliști în zonă.

De asemenea, includerea în pro-
iect a secțiunii din Timiș a rutei EuroVelo 
13, Traseul Cortinei de Fier va crește 
vizibilitatea rețelei velo Timiș care se 

conturează și în strategia aflată în curs 
de finalizare. Traseul EV 13 este de apro-
ximativ 10 400 km, începe în nordul con-
tinentului, la Marea Barents și se ter-
mină la Marea Neagră, urmărind traseul 
Cortinei de Fier care a divizat Europa 
timp de o jumătate de secol, oferind o 
lecție vie de istorie. Potrivit unui studiu 
comandat de Parlamentul European, se 
estimează că veniturile pe care le-ar 
putea genera Traseul Cortinei de Fier se 
ridică la 1 milion de excursii de vacanță 
și 5,3 milioane de excursii de o zi, cu un 
total de 521 de milioane de euro în veni-
turi directe pe an. 

Partea estică a județului Timiș 
(Poiana Ruscă, zona Transluncani) este  
străbătută de Ruta Națională Velo 
Carpatica care a fost de asemenea 
inclusă, punând în valoare Țara 
Făgetului, de unde se deschide un tra-
seu de legătură cu județul Hunedoara și 
Ținutul Pădurenilor. Secțiunea, impor-
tantă din punct de vedere al funcționa-
lității traseului și al interconectării dife-
ritelor brațe ale rutei Velo Carpatica, 
este unul deosebit de pitoresc, cu multe 
obiective turistice (atât naturale cât și 
antropice) și reprezintă singura conexi-
une cicloturistică a județului Timiș cu 
județul Hunedoara. 

Timișul este singurul județ care 
lucrează la o strategie de cicloturism și 
singurul județ care are deja o pistă 
transfrontalieră construită.

uAT-urile timișene care vor fi traver-
sate de traseul cicloturistic sunt:
Municipiul Timișoara 
Municipiul lugoj  
Orașul Deta  
Orașul Jimbolia 
Orașul Sânnicolau Mare  
Comuna Banloc 
Comuna Bârna 
Comuna Beba Veche 
Comuna Cenei  
Comuna Checea  
Comuna Comloșu Mare 
Comuna Curtea 
Comuna Denta 
Comuna Dudeștii Vechi 
Comuna Fârdea 
Comuna Foeni 
Comuna Giera 
Comuna Jamu Mare 
Comuna livezile 
Comuna Margina 
Comuna Moravița 
Comuna Otelec 
Comuna Periam 
Comuna Pietroasa 
Comuna Saravale 
Comuna Săcălaz 
Comuna Sânmihaiu Român 
Comuna Sânpetru Mare 
Comuna Teremia Mare 
Comuna Tomești  
Comuna Traian Vuia 
Comuna uivar 
Comuna Valcani  
Comuna Victor Vlad Delamarina 

Timișul pune mobilitatea verde pe roate

Comisia Europeană a aprobat, 
recent, Programul Interreg VI-A 
România-Ungaria 2021-2027. După 
lansarea ghidurilor și deschiderea ape-
lului, Consiliul Județean va depune 
spre finanțare un proiect pentru rea-
bilitarea Castelului Huniade din cen-
trul Timișoarei.

„Instituția noastră intenționează 
să solicite 10 milioane de euro, suma 
maximă ce se poate accesa prin program, 
dar cererea de finanțare va fi ajustată în 
funcție de specificațiile ghidurilor”, spune 
Alin Nica, președintele Consiliului 
Județean Timiș, care a anunțat că anul 

Fonduri europene nerambursabile pentru 
Castelul Huniade

viitor va fi deschisă Sala Cavalerilor și 
curtea interioară a Castelului Huniade, 
pentru găzduirea unor evenimente 
incluse în programul TM2023.

Castelul Huniade a fost inclus 
în circuitul pentru Capitală Culturală 
și va fi dată în folosință o parte din 
aripa de sud-vest, care a fost consoli-
dată în anii trecuți, Sala Cavalerilor, 
unde vor fi organizate mai multe eve-
nimente. În funcție de evoluția licita-
ției pentru lucrările efective,  vor 
începe și lucrările la castel. 

De asemenea, administrația 
județeană a mai depus o solicitare, 
aflată acum în analiză la autoritatea 
finanțatoare, pentru accesarea unei 
finanțări de 3.75 milioane euro.


