
Aeroportul Timișoara şi Autostrada A1 vor fi conectate printr-un nou drum expres
Proiectul va fi implementat de Consiliul Județean Timiș

Consilierii județeni au aprobat, într-un plen 
extraordinar, la inițiativa președintelui CJ Timiș, 
Alin Nica,  Acordul de parteneriat privind realizarea 
obiectivului de investiții „Drum de conectivitate 
(Drum nou de legătură la rețeaua primară) A1 – 
Timișoara – Aeroport Traian Vuia/DNCT (profil 2+2)”.

Acest obiectiv de investiții este cuprins ca 
proiect prioritar în Programul Operațional pentru 
Transport și este prevăzut a se implementa la pro-
fil de drum expres, cu două benzi pe sens, pe o lun-
gime de aproximativ 7 km. Acordul de parteneriat 
este parte integrantă din contractul de finanțare, 
ca anexă a acestuia.

Administrația județeană și-a exprimat inte-
resul ferm de realizare a investiției și de susținere 
a descentralizării activității CNAIR, deoarece are 
capacitatea de implementare a proiectului și poate 
valorifica integral finanțarea de la Comisia 
Europeană.

Printre beneficiile proiectului care urmează 
a fi implementat de către Consiliul Județean Timiș 

se numără: decongestionarea traficului existent, 
scăderea numărului de accidente, reducerea polu-
ării fonice și a aerului cu gaze cu efect de seră. 
Totodată, dezvoltarea acestui drum expres va con-
duce la creșterea atractivității județului Timiș pen-
tru investiții și implicit pentru crearea de noi locuri 
de muncă și creșterea dinamicii mediului de afaceri. 
Viitorul drum va avea sisteme inteligente de trans-

port precum cel de management al traficului, 
camere video, comunicare și informații în timp real 
pentru utilizatori și administratorul infrastructurii, 
alături de sisteme de urgență. Noul obiectiv va faci-
lita accesul de la și către aeroport, cu intenția de a 
fi legat la rețelele principale de transport din 
România și țările vecine. În proiect este inclusă 
chiar și o porțiune din Centura Timișoarei, cu scopul 
diversificării accesului atât la varianta ocolitoare, 
cât și în localitățile periurbane.

CNAIR va asigura finanțarea investiției, iar 
Consiliul Județean Timiș se va ocupa de derularea 
tuturor procedurilor necesare pentru ducerea la 
bun sfârșit a proiectului, ca de exemplu: elaborarea 
studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic, rea-
lizarea auditului de siguranță rutieră, precum și de 
gestionarea lucrărilor de execuție. De menționat 
este că vor fi luate în calcul mai multe trasee. 
Valoarea estimată a investiției se ridică la 22 mili-
oane euro.

Un pas important pentru lărgi-
rea la patru benzi a drumului spre 
autostradă prin Dumbrăvița a fost 
făcut la începutul lunii februarie, după 
ce a fost avizată varianta propusă de 
Consiliul Județean Timiș. Astfel, ca 
urmare a întâlnirilor și discuțiilor cu 
partenerii implicați în proiectul 
„Modernizare DJ 691: lărgirea la 4 benzi 
a sectorului Km. 2+725 (sens giratoriu) 
– Centura Timișoara și Centura 
Timișoara – Autostrada A1 (Km. 12 + 
975)”, finanțat prin Regio – Programul 

Alexandru Proteasa, vicepreșe-
dinte al Consiliului Județean Timiș, soli-
cită includerea unui sens giratoriu la 
intersecția Centurii Timișoara Sud cu 
Calea Urseni (DC 98).

„Din cauza unui proiect neinspirat 
gestionat de Ministerul Transporturilor, 
în viitorul apropiat, cetățenii care vor cir-
cula pe ruta Timișoara - Urseni vor avea 
îngreunat accesul direct spre sau dinspre 
municipiu. În contextul rezilierii contrac-
tului cu constructorul Tirrena Scavi, 
Ministerul Transporturilor are ocazia 
unică de a identifica și implementa o 
soluție tehnică astfel încât să nu fie 
nimeni obligat să ocolească 4 kilometri 
pentru a ajunge din Timișoara în Urseni 

și alți 3 kilometri pe ruta de întoarcere”, 
spune vicepreședintele CJ Timiș.

Un sens giratoriu la intersecția 
Centurii Timișoara Sud cu Calea Urseni 
ar facilita circulația între cele două loca-
lități, iar beneficiul pe termen mediu și 
lung ar fi uriaș pentru toate familiile afec-
tate în mod direct cât și pentru operato-
rii economici.

Alexandru Proteasa speră ca 
Ministerul Transporturilor să trateze cu 
maximă seriozitate această situație, mai 
ales că este semnalată oficial, printr-o 
adresă în care este subliniat puternicul 
impact negativ asupra mobilității urbane 
și a dezvoltării localităților vizate.

Undă verde pentru lărgirea drumului 
spre autostradă prin Dumbrăvița
Soluția CJ Timiș a fost avizată de către ADR Vest

Operațional Regional 2014-2020, Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Vest a avi-
zat soluția pentru extinderea drumului 
județean la patru benzi de circulație, 
câte două benzi pe fiecare sens, și men-
ținerea liniei de troleibuz existent. 
Această soluție a fost propusă de 
Consiliul Județean Timiș, în calitate de 
lider de parteneriat, în condițiile imple-
mentării acesteia cu respectarea norme-
lor de proiectare și a legislației în vigoare.

Soluția de reproiectare aferentă 
tronsonului 1 al DJ 691, respectiv cel 
cuprins între km 2+725 și km 5+800, pe 
teritoriul comunei Dumbrăvița, se înca-
drează în prevederile contractului de 
finanțare.

„Suntem în grafic și urmează să 
intrăm în procedura financiară, care va 
fi una destul de scurtă. Vom avea, pro-
babil, la sfârșitul lunii februarie, un 
constructor cu contract pe tronsonul 
I”, spune Marian Vasile, administratorul 
public al județului Timiș.

Sens giratoriu la intersecția Centurii 
Timișoara Sud cu Calea Urseni
Solicitare către Ministerul Transporturilor
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vLucrările de extindere, 
modernizare și dotare cu 
echipamente performante 
a Unității de Primiri 
Urgențe (UPU) din cadrul 
Spitalului  Clinic de 

Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara au fost 
finalizate.

Consiliul Județean Timiș a 
finalizat lucrările la UPU de la 

Spitalul Județean

Consilierii județeni au aprobat 
bugetul Timișului

pe 2023
vBugetul consolidat 
pentru anul 2023, 
compus din cheltuieli 
de funcționare și 
alocări pentru investiții, 

este de 840.656,89 mii lei. Acesta este în ușoară 
creștere față de bugetul anului trecut.

Festival internațional de jazz la 
Timișoara. Distribuție demnă de 

marile evenimente
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vÎn perioada 28 iunie -2 
iulie, în centrul Timi-
șoarei va avea loc o nouă 
ediție JAZZx, care va 
aduce  5 zile de festival 

internațional în 2023.
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P re ș e d i n te l e  C o n s i l i u l u i 
Județean Timiș, Alin Nica, a partici-
pat în data de 1 februarie 2023, la cea 
de-a 16-a întâlnire a Comisiei CIVEX 
la Comitetul European al Regiunilor 
(CoR). În cadrul acestei întâlniri, șeful 
administrației județene a prezentat 
proiectul  cu tema „Vi itorul 
Parteneriatului estic din perspectivă 
locală și regională”, ocazie cu care s-a 
referit la importanța parteneriatului 
estic, care trebuie întărit și deschis, 
precum și la cooperarea dintre auto-
ritățile locale și regionale pentru spri-
jinirea statelor din Europa, în ideea 
cultivării ideilor și valorilor europene. 
Pregătirea avizului a presupus con-
sultări ample cu o serie de reprezen-
tanți ai regiunilor europene, în urma 

cărora s-a conturat o perspectivă 
comună, parteneriatul estic rămâ-
nând un cadru de cooperare esențial, 
al cărui potențial poate fi și mai mult 
exploatat, în beneficiul tuturor cetă-
țenilor și al comunităților locale. 
Pentru o bună corelare între obiecti-
vele parteneriatului estic și perspec-
tivele particulare ale fiecărei țări și 
regiuni sunt necesare abordări flexi-
bile, diferențiate. Important este și 
impactul la nivel regional al tuturor 
măsurilor generale din domenii pre-
cum transporturile, energia, conecti-
vitatea, protecția mediului sau lupta 
împotriva schimbărilor climatice. 
Stimularea punerii în aplicare a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă și 
crearea unei platforme în acest sens, 

specifică parteneriatului estic, pre-
cum și consolidarea capacității admi-
nistrative din țările partenere repre-
zintă alte obiective de impact care ar 
putea fi luate în considerare. 

„Cel mai puternic răspuns 
european la invazia rusă este spriji-
nirea statelor libere, democratice din 
Europa de Est, Caucazul de Sud și nu 
numai, cu autorități regionale și 
locale puternice, orașe și societăți 
vibrante din punct de vedere econo-
mic și cultural, dedicate valorilor 
europene! Proiectul de aviz pe tema 
„Viitorul Parteneriatului estic din per-
spectivă locală și regională” pe care 

l-am susținut în cadrul ședinței 
Comisiei CIVEX (Comisia pentru cetă-
țenie, guvernanță, afaceri externe și 
instituționale)  a Comitetului 
European al Regiunilor a fost dezbă-
tut şi adoptat în prezența unor oficiali 

din partea Președinției suedeze la 
Consiliul Uniunii Europene și a 
Comisiei Europene, DG NEAR. Aceștia 
au apreciat opiniile prezentate în aviz 
și au împărtășit o viziune comună: 
aceea că, în ciuda eforturilor desta-
bilizatoare ale Rusiei în zonă, 
Parteneriatul Estic rămâne un cadru 
relevant de cooperare pentru toți 
partenerii, pe baza propriilor alegeri 
și obiective față de UE. Membrii 
Comitetului European al Regiunilor și 
oficialii prezenți au susținut propu-
nerile mele în direcția flexibilizării și 
consolidării unui Parteneriat extins, 
bazat pe o implicare puternică a 

autorităților locale și regionale ală-
turi de societatea civilă, pe întărirea 
capacității administrative, respecta-
rea democrației și a statului de 
drept.”, a subliniat președintele 
Consiliului Județean Timiș, Alin Nica.

Parteneriatul Estic rămâne un cadru relevant de cooperare pentru 
toți partenerii, pe baza propriilor alegeri și obiective față de UE

Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecție a Copilului Timiș  organizează  noi cursuri 
de asistent maternal. Înscrierile sunt deschise pe 
toată perioada lunii februarie 2023. 

Cererile se pot depune prin mai multe căi: 
fizic, la Registratura DGASPC, până la finalul lunii 
februarie prin poștă, cu confirmare de primire, la 
DGASPC Timiș, Piața Regina Maria nr. 3, Timișoara, 
județul Timiș, dar și prin email, cu cererea și docu-
mentele scanate la adresele: dgaspctm@dgas-
pctm.ro sau dgaspctm@gmail.com. După depune-
rea cererii, solicitanții vor fi evaluați din punct de 
vedere social de către angajații DGASPC Timiș, cu 
vizite la domiciliul solicitantului, discuții cu 

membrii familiei, prieteni, vecini, dar vor fi și eva-
luați din punct de vedere psihologic.

Cererea de evaluare în vederea participării 
la cursul de formare ca asistent maternal profe-
sionist și cererea pentru eliberarea unei adeve-
rințe pot fi descărcate de la secțiunea Formulare 
a site-ului DGASPC Timiș. Solicitanții trebuie să 
anexeze următoarele documente: un curriculum 
vitae al solicitantului; copie după actul de iden-
titate (cu domiciliul stabil pe raza județului 
Timiș); copie după diploma de studii a ultimei 
școli absolvite; cazier judiciar; o adeverință con-
form prevederilor art 23 din Legea 118/2019 
(certificat de integritate comportamentală); 

adeverință medicală din care să rezulte că nu 
suferă de boli transmisibile, infecto-contagioase 
sau psihice.

Persoanele evaluate după depunerea cere-
rilor și care vor fi acceptate vor începe cursurile de 
formare la sediul DGASPC Timiș, acestea având o 
durată de 60 de ore. Cursul este gratuit, dar impune 
anumite condiții din partea persoanelor care vor 
să obțină atestatul pentru a deveni asistent mater-
nal profesionist: să aibă capacitate deplină de 
exerciţiu; să prezinte garanţii morale şi materiale 
pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor ce le revin 
referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copi-
ilor pe care îi vor primi în plasament; să aibă în 
folosinţă legală o locuinţă care să acopere necesi-
tăţile de preparare 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.

Cursurile de formare se organizează în cadrul 
proiectului. „TEAM UP: Progres în calitatea îngriji-
rii alternative a copiilor”, cod 127169, cofinanțat 
din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020. Mai multe 
informații se pot obține la Biroul Comunicare, 
Registratură, Relații cu Publicul din cadrul DGASPC 
– telefon 0256-490281, 494030.

Creșterea calității îngrijirii alternative a copiilor 
Cursuri de asistent maternal, organizate de DGASPC Timiș
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Recent, au fost semnate două 
contracte de finanțare prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta C5 – Valul renovării, depuse 
în runda a doua. 

Astfel, la Centrul Școlar pentru 
Educație Incluzivă Constantin Păunescu 
din Recaș vor fi executate lucrări de rea-
bilitare termică a clădirii și de moderni-
zare a sistemelor de instalații, inclusiv cu 
sisteme alternative de producere a ener-
giei termice și electrice din surse regene-
rabile. Totodată se va realiza termoizo-
larea pereților exteriori, a acoperișului și 
a soclului, precum și schimbarea insta-
lației de încălzire, modernizarea instala-
ției de apă caldă și a celei electrice și nu 
în ultimul rând, va fi montat un sistem 
de climatizare cu recuperare de căldură. 
Valoarea totală a acestei investiții este 
de 5.897.812,04 lei fără TVA.

Cel de-al doilea proiect pentru 
care s-a semnat contractul de finanțare 
va asigura renovarea energetică mode-
rată a clădirii Corp C1 – Centrul de 
Recuperare şi Reabilitare Neuro-
psihiatrică din Găvojdia. Și în acest caz 
vor fi executate lucrări de reabilitare 
termică a clădirii și de modernizare a 

sistemelor de instalații din clădire. 
Dintre lucrările prevăzute, amintim: ter-
moizolarea pereților exteriori, a acope-
rișului și a soclului; înlocuirea în totali-
tate a tâmplăriei; modernizarea instala-
ției de încălzire și a celei de iluminat 
artificial; dotarea clădirii cu un sistem de 
ventilație centralizat și cu unul de clima-
tizare tot centralizat; utilizarea de surse 
regenerabile; realizarea unui sistem de 
ventilație/climatizare cu recuperare de 
căldură. Valoarea totală eligibilă a inves-
tiției este de 4.388.291, 69 lei fără TVA.

„Toate aceste lucrări vor contribui 
la creșterea eficienței energetice, la con-
solidarea seismică și la reducerea riscului 
la incendiu, conferind, astfel, un grad de 
siguranță sporit. Continuăm seria inves-
tițiilor pornite din bugetul județului și 
căutăm în permanență surse noi de finan-
țare”, a declarat Alin Nica, președintele 
Consiliului Județean Timiș.

Sumele prezentate sunt pentru 
cheltuielile eligibile finanțate 100% prin 
PNRR, la care se adaugă valoarea TVA 
aferentă cheltuielilor eligibile, sumă asi-
gurată din bugetul de stat.

Administrația județeană a depus, 
în luna octombrie 2022, 13 proiecte pen-
tru a obține finanțare prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta C5 – Valul renovării, solici-
tând în total suma de 80.819.887,7 lei 
fără TVA. Inițiativele vizează renovarea 
energetică a mai multor obiective de 
infrastructură educațională, administra-
tivă și de îngrijire și asistență pentru per-
soanele cu dizabilități.

De aproape 8 milioane de euro 
va beneficia județul Timiș, pentru înfi-
ințarea a 10 centre de colectare sepa-
rată a deșeurilor. Un lucru remarcabil 
este că s-a reușit obținerea întregii 
sume solicitate prin PNRR.

Centrele de colectare sunt utile 
pentru colectarea separată a deșeuri-
lor menajere reciclabile, deșeuri volu-
minoase – textile, lemn, anvelope, 
echipamente casnice electrice și elec-
tronice, din construcții și grădină, iar 
valoarea unui singur centru este de 
780.000 de euro. În total, Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri 
(ADID) Timiș, pentru 10 centre de 
colectare, a atras aproape 8 milioane 
de euro. Centrele vor fi amplasate în 
Belinț, Biled, Deta, Făget, Ghiroda, 
Jimbolia, Peciu Nou, Tomnatic, 
Topolovățu Mare și Satchinez.

Importanța acestei finanțări a 
fost evidențiată și de Alin Nica, preșe-
dintele Consiliului Județean Timiș: 

„Felicit directorul ADID Timiș, Lorenzo 
Barabas, pentru obținerea finanțării 
necesare înființării centrelor de colec-
tare cu aport voluntar din județul nos-
tru! Consiliul Județean Timiș a susținut 
de la început scrierea și depunerea 
cererilor de finanțare pe PNRR – 
Componenta Managementul Deșeurilor 
și iată că efortul echipei dă acum cele 
mai frumoase roade. Avem ocazia să 
demonstrăm că Timișul european este 
unul curat, cu cetățeni responsabili și 
atenți la mediul înconjurător”.

„Valul renovării” ajunge în Timiș
Consiliul Județean a semnat 

contractele de finanțare pentru două 
proiecte depuse prin PNRR

Opt milioane de euro
pentru zece centre de colectare 

separată a deșeurilor

Muzeul Satului Bănățean are 
acum o direcție de dezvoltare bine 
definită, întocmită de specialiști, care 
va stabili o direcție de transformare 
pentru viitor. Avem acum trei direcții 
strategice de dezvoltare clare cu obiec-
tivele și măsurile prioritare aferente: 
Direcția 1 – Dezvoltarea capacității 
instituționale; Direcția 2 – Dezvoltarea 
infrastructurii MSBT; Direcția 3 – 
Dezvoltarea infrastructurii programelor 
MSBT. Strategia privind dezvoltarea pe 
termen mediu și lung a Muzeului 

Satului Bănățean Timișoara reprezintă 
un document care arată de unde se 
pleacă și unde se dorește să se ajungă, 
constituind o premisă pentru creșterea 
atractivității muzeului. 

„Sunt absolut convins că actuala 
echipă de la Muzeul Satului Bănățean 
o să reușească să implementeze cu 
succes această strategie, sub coordo-
narea domnului director  Dorel Micle”, 
a spus Cristian Moș, vicepreședinte al 
Consiliului Județean Timiș.

Muzeul Satului Bănățean
are o strategie de dezvoltare

Consiliul Județean Timiș a par-
ticipat, în calitate de partener, la orga-
nizarea Conferinței Lions New Voices 
„Stop drog! Fii liber!¨, inițiată de 
Clubul Lions Diamond Timișoara.

Î n  c a d r u l  co n f e r i n ț e i , 
desfășurată în Sala Multifuncțională a 
Consiliului Județean Timiș,  au fost 
p re ze n ta te  a s p e c te  p r i v i n d 
consecințele consumului de droguri, 
inclusiv din perspectiva unui tânăr 
care și-a expus propria experiență 
legată de adoptarea comportamentului 
adictiv. De asemenea, au fost scoase 
în evidență măsuri eficiente de preve-
nire a consumului de droguri, dar și 

soluții care vin în sprijinul asistenței 
oferite consumatorilor. Cu această 
ocazie, a fost lansat proiectul „Nu ești 
singur și nici singurul”.

Partenerii acestui eveniment au 
fost Inspectoratul Școlar Județean 
Timiș, Centrul de Prevenire, Evaluare 
și  Consiliere Antidrog Timiș, 
Penitenciarul Timișoara și Direcția 
Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Timișoara.

Prin acest demers, s-a urmărit 
dezvoltarea și consolidarea capacității 
de răspuns a societății civile și a insti-
tuțiilor abilitate în reducerea cererii și 
ofertei de droguri.

„Nu ești singur și nici singurul”
Măsuri pentru reducerea consumului de droguri
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Lucrările de extindere, modernizare și dotare cu 
echipamente performante a Unității de Primiri Urgențe 
(UPU) din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Pius 
Brînzeu” Timișoara au fost finalizate. Valoarea totală a 
lucrărilor este de 8 milioane de lei, sumele provenind 
din fonduri europene și din contribuția proprie a 
Consiliului Județean Timiș.  Investiția va crește conside-
rabil calitatea serviciilor medicale oferite de această 
secție a spitalului, a cărei capacități a fost dublată. Noul 
sediu al Urgențelor are o suprafață de 787 mp și dispune 
de subsol, parter și etaj, un spațiu de primire al ambu-
lanțelor cu copertină metalică de 168 mp, precum și 
culoare separate, delimitate în funcție de gravitatea 
cazurilor. Dublarea capacității UPU va ajuta personalul 
medical să acorde îngrijiri mult mai bune pacienților, iar 
timpii de așteptare vor scădea. De asemenea,  accesul 
la spațiul de tratament se face de acum pe baza triajului 
care stabilește prioritatea din punct de vedere medical.

La etajul superior al imobilului a fost prevăzută 
o sală multifuncțională, care va deservi atât personalul 
medical, cât și medicii rezidenți și studenții.

24 de medici și 62 de asistenți medicali, pregătiți 
pentru a interveni în spital și pe teren, cu ambulanța 
sau cu elicopterul SMURD, se vor ocupa de persoanele 
care au diverse probleme medicale, dar și de victimele 
accidentelor care ajung la urgențe. Printre echipamen-
tele achiziționate se numără:

- două aparate pentru realizarea compresiunilor 
toracice în cursul resuscitării

- fibroscop pentru efectuarea gastroscopiilor cu 
posibilitatea de terapie endoscopică

- echipamente de supraveghere și securitate
- sistem de informare și monitorizare a activității 

de triaj și de asistență medicală de urgență
- sistem pentru managementul căii aeriene difi-

cile.
Noua clădire UPU, proiect implementat integral 

de Consiliul Județean, va fi cea mai mare secție de 
urgență a județului Timiș. Pe panoul din sala de aștep-
tare, aparținătorii vor putea vedea informații despre 
pacienții cărora li se acordă asistență medicală în UPU, 
precum codul de încadrare, investigațiile efectuate și 
statusul lor, medicul care se ocupă de caz etc.

„Ne propunem să conturăm, în jurul Spitalului 
Județean Timișoara, un adevărat hub medical care să 
deservească cetățenii la standarde europene. Avem 
intenția fermă de a face apel la toate modalitățile prin 

care putem interveni în dezvoltarea unor servicii medi-
cale integrate, performante, astfel încât Timișul să 
rămână, și pe acest palier, în avangarda regiunilor care 
pun în prim plan calitatea vieții. Consiliul Județean 
Timiș s-a implicat direct și în reamenajarea și moderni-
zarea Secției de Urologie și ATI Transplant Renal, o 
investiție realizată în totalitate din bugetul județului. În 
același timp, la CJ Timiș există în derulare un alt proiect 
major, cel al noii maternități, unde investiția se va ridica 
la aproximativ 18 milioane de euro, din care în jur de 9 
milioane de euro va reprezenta contribuția proprie a 
CJT”, a spus Alin Nica, președintele CJ Timiș. 

Despre proiect a vorbit și Marian Constantin 
Vasile, administratorul public al județului Timiș: 
„Mulțumesc echipelor ce s-au implicat, cu care am 
lucrat cot la cot pentru depășirea tuturor provocărilor 
ce au ținut de implementarea proiectului în condiții 
pandemice și de criză multivalentă”. 

 Importanța acestei investiții a Consiliului 

Județean Timiș a fost evidențiată și de secretarul de stat 
în MAI, Raed Arafat, prezent la inaugurarea noii secții: 
„Noi trebuie să ne adaptăm nevoilor moderne ale sis-
temului de urgență. Vorbim aici de un sistem de urgentă 
complex, cât mai integrat și bine pus la punct, care să 
deservească pacientul. În UPU triajul este extrem de 
important și de aceea avem nevoie de spații flexibile și 
de personal adecvat, adaptabil acestui tip de activitate. 
Mă bucură foarte mult această implicare și de aceea am 
răspuns invitației domnului președinte al Consiliului 
Județean. 

Extinderea și modernizarea UPU va permite să 
existe condiții mai umane, mai civilizate pentru cetă-
țeni. E un pas important și cred că vorbim de o tranziție 

către unitatea nouă, unde vom vedea spații și mai mari, 
mai generoase, care va însemna o transformare radicală 
în asigurarea asistenței medicale de urgență a cetățe-
nilor nu numai din județul Timiș, ci și din cele limitrofe”. 
Potrivit lui Arafat, în 2021, la nivel național, în UPU s-au 
prezentat peste 3 milioane de pacienți, iar în 2022, 
numărul acestora a crescut la 4,5 milioane. 

Servicii  medicale superioare la cea mai mare secție de urgență din Timiș

CJ Timiș  a finalizat lucrările la UPU de la Spitalul Județean

Consiliul Județean  Timiș a deschis 
șantierul de reabilitare al Conacului 
Mocioni din Foeni, un obiectiv cultural 
deosebit de important pentru patrimoniul 
nostru istoric. Investiția este de bun augur 
pentru turismul și cultura județului, fiind 
posibilă prin accesarea unei finanțări euro-
pene nerambursabile din Granturile SEE 
(Spațiului Economic European), în cadrul 
Programului RO-CULTURA.

Imobilul istoric clasă A va fi reabili-
tat integral, suferind transformări majore. 
Astfel, potrivit proiectului,  la parter se vor 
amenaja un salon de primire și un hol de 

onoare, ce vor permite găzduirea unor 
evenimente complexe. De asemenea, un 
colț muzeal va reda atmosfera specifică 
familiei Mocioni. Va fi realizată și o biblio-
tecă, dotată inclusiv cu tehnologii 
moderne, interactive, precum și o cafenea 
culturală. Curtea și grădina vor fi amena-
jate peisagistic, pentru a permite organi-
zarea de evenimente în exterior. Subsolul 
și podul vor fi igienizate, consolidate și vor 
servi ca spații tehnice. Conform documen-
tației, imobilul va fi reabilitat până în luna 
aprilie 2024.

„Demararea lucrărilor a fost un 

Protejarea 
drumurilor județene

Protejarea drumurilor județene 
este foarte importantă pentru menține-
rea unor condiții optime de deplasare. 
Pentru aceasta, Direcția de drumuri din 
cadrul Consiliului Județean Timiș, împre-
ună cu reprezentanți ai Inspectoratului 
de Poliție al Județului Timiș, desfășoară 
periodic acțiuni comune de verificare 
prin cântărire a vehiculelor rutiere care 
depășesc greutatea maximă admisă 
(totală și/sau pe axe) conform OG 
43/1997 privind regimul drumurilor. 
Controalele efectuate conduc și la depis-
tarea altor probleme ale disciplinei ruti-
ere, în afara celor de depășiri de tonaj. 

Programul de control al autovehicu-
lelor de transport marfă contribuie la pro-
tejarea drumurilor județene și conștienti-
zarea transportatorilor că sunt monitori-
zați.

Conacul Mocioni din Foeni își recapătă strălucirea
Consiliul Județean Timiș a început lucrările de reabilitare

efort considerabil al aparatului de speci-
alitate. Vorbim atât de un imobil istoric, 
cât și de o finanțare nerambursabilă prin-
tr-un program deosebit de exigent. Putem 
spune că investiția a intrat în linie dreaptă. 
În paralel, lucrăm și la celelalte activități 
ale proiectului. La final, în 2024, ne vom 
bucura de un nou punct important pe 
harta turistică a Timișului, așa cum ne 
place să vizităm în vacanțele de peste gra-
niță”, spune președintele CJ, Alin Nica.

Obiectivul proiectului întrece cu 
mult miza reabilitării fizice a Conacului. 
Acesta va deveni un centru pentru activi-
tăți culturale, educaționale și artistice. Vor 
fi organizate acțiuni intersectoriale, cultu-
rale, educaționale, patrimoniale și turis-
tice, campanii de sensibilizare și infor-
mare, vizite de studiu, rezidențe de artă 
stradală și amenajare peisagistică, baluri 
caritabile etc. De altfel, se dorește revigo-
rarea economică, socială și culturală a 
întregii zone, prin atragerea de turiști, 
având în vedere valoarea națională și uni-
versală a Conacului Mocioni din Foeni.

Vă reamintim, contractul de pro-
iectare și execuție a fost atribuit prin lici-
tație publică Asocierii T.T. & CO SOLARIA 
GRUP SRL (lider) – EURAS SRL – GRAPHIC 
SPACE SRL.
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Consilierii judeţeni din Timiș au votat aproba-
rea bugetului pentru anul 2023. Bugetul consolidat 
pentru anul 2023, compus din cheltuieli de funcțio-
nare și alocări pentru investiții, este de 840.656,89 mii 
lei. Acesta este în ușoară creștere față de bugetul anu-
lui trecut, iar principiul în baza căruia a fost întocmit 
are în vedere reducerea cheltuielilor pe secțiunea de 
funcționare și majorarea alocărilor pe secțiunea de 
dezvoltare, prin vărsăminte în valoare de 41.239 mii 
lei, fonduri necesare pentru obiective de investiții 
mature, care au termen de finalizare în anul 2023.

Programul de investiții pe anul 2023 însumează  
378.427,43 mii lei, cu 7,52% mai mult decât în anul 
2022, aproximativ jumătate din buget fiind destinată 
investițiilor. Aproape 24% din totalul veniturilor vor fi 
atrase din fonduri europene.

Bugetul județului cuprinde sume consistente 
pentru finalizarea proiectelor începute, dar și fonduri 
importante pentru investiții publice complet noi. Cele 
mai mari investiții în 2023 vor fi în sănătate și în trans-
porturi – drumuri județene, domenii care au prevăzut 
un buget de 238.852 mii lei din totalul de 378.427,43 
mii lei.

Un buget echilibrat, în jurul 
principalelor interese ale cetățenilor

„Continuăm dezvoltarea pe șase direcții prin-
cipale: derularea de proiecte majore, cultură, eficien-
tizare, creșterea calității vieții, dezvoltarea infrastruc-
turii și a patrimoniului. Punem accent pe drumuri și 
pe siguranță rutieră, intenționăm chiar să facem un 

studiu pentru identificarea celor mai periculoase 
zone, astfel încât prin intervenția noastră să evităm 
adevărate nenorociri. Totodată am construit un buget 
echilibrat, în jurul principalelor interese ale cetățeni-
lor, cu alocări de peste 332.215,68 mii lei pentru sănă-
tate, protecție socială, protecția mediului și învăță-
mânt. Cultura ocupă un loc de cinste în acest an, cu 
fonduri semnificative, 89.609 mii lei pentru cele trei 
muzee, teatrul pentru copii, biblioteca și centrul de 
artă, pe care le avem în subordine, deoarece Timișoara 
deține titlul de Capitală Europeană a Culturii, iar 
Consiliul Județean Timiș este partener important în 
acest program național”,  a spus Alin Nica, președin-
tele Consiliului Județean Timiș.

Investiții noi

Noile investiții reprezintă un capitol important 
al bugetului. Astfel, în Programul de investiții publice 
al CJ Timiș, au fost alocați 93.000 de lei din bugetul 
propriu și două milioane de lei prin programul 
Capitală Culturală Europeană, pentru dotarea cu 
mobilier și echipamente audio-video a Sălii 
Multifuncționale și a Centrului Info Bastion – Complex 
Bastion Maria  Theresia și 50.000 lei din bugetul CJ 
Timiș și un milion de lei prin programul Capitală 
Culturală Europeană pentru proiectarea și dotarea 
Sălii Multifuncționale din Palatul Administrativ. 

O altă investiție demarată în acest an vizează 

Parcul fotovoltaic, care va fi amenajat în apropiere de 
satul Covaci și va asigura energia electrică la CJ Timiș 
și la instituțiile subordonate. Pentru documentația 
necesară, Consiliul Județean a alocat 270.000 de lei. 
Dezafectarea Stadionului „Dan Păltinișanu”, în locul 
căruia se va ridica o nouă arenă cu 30.000 de locuri, 
este un alt punct important, pentru care este prevă-
zută suma de 350.000 de lei. .

Nu au fost omise nici proiecte de bugetare par-
ticipativă, pentru care s-au alocat următoarele sume: 
432.000 de lei pentru Orășelul siguranței – Mini Lugoj, 
1.386.000 de lei pentru parcul tematic „Județul în 
miniatură” de la Moșnița Nouă, 265.000 de lei pentru 
un adăpost al câinilor maltratați, accidentați, aban-
donați, chiar torturați; 212.000 lei – Parc tematic 
Lunca Mureșului - Cenad; 343.000 – construcție scenă 
acte artistice și 91.000 lei – spațiu agrement rural – 
păduricea din Biled.

În ceea ce privește protecția civilă, CJ Timiș va 
cheltui 140.000 de lei pentru proiectarea (studiu de 
fezabilitate, proiect tehnic, avize, acorduri) unei stații 
de pompieri la Sânnicolau Mare, alți 300.000 de lei 
pentru o autospecială destinată pompierilor și 62.000 
de lei pentru un lift hidraulic. 

Se va construi, de asemenea, un internat la 
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru 
Roșca” din Lugoj, pentru care Consiliul Județean 
Timiș a alocat suma de 3 milioane de lei.

Bani pentru infrastructură

Administrația județeană a alocat 162.107.000 
milioane lei  pentru drumurile și podurile județene în 
bugetul din 2023.  Modernizarea și reabilitarea DJ609F 
Bazoșu Nou - Bazoș - Recaș pe o lungime de 13,7 kilo-
metri este unul dintre obiectivele avute în vedere, 
pentru care  CJ Timiș a alocat 300.000 de lei.  Cea mai 
mare parte a banilor necesari proiectului, adică 10 
milioane de lei, provine de la Guvern prin PNDL.

Totodată, pentru reabilitarea Podului pe 
DJ591C: DN6 Săcălaz, km 3+810 s-au alocat 1.950.000 
de lei, iar pentru proiectarea și execuția amenajării 
intersecției de pe DJ 595 C cu DN 58 B la Birda, suma 
de  2,8 milioane de lei.

 Amenajarea intersecției pe DJ 692A cu DC 46 
în Dudeștii Noi – proiectare și execuție va costa două 
milioane de lei. Au fost prevăzuți în buget și câte 
200.000 lei pentru proiectul tehnic și execuția proiec-
tului de lărgire la 4 benzi a DJ 692, sector DN 69 – 
Sânandrei, precum și modernizarea DJ 593C Șag – 
Sânmihaiu Român (DJ 591A).

Pentru execuția pistei de biciclete Timișoara - 
Dumbrăvița - Giarmata, propusă de comunitate prin 
bugetul participativ al anului 2021, administrația 

județeană alocă suma de 450.000. Strategia pentru 
realizarea pistelor de biciclete în județul Timiș – VELO 
Timiș – beneficiază, de asemenea, de finanțare, fiind 
alocată suma  de 400.000 de lei.

Finanțări pentru instituțiile culturale

Fonduri importante au fost alocate și pentru 
instituțiile culturale din subordinea CJ Timiș. Astfel, 
150.000 de lei sunt destinați pentru proiectarea ame-
najării curții interioare de la Muzeul Național de Artă 
și alți 47.000 de lei pentru un sistem de sonorizare.

Sume importante revin și Muzeului Satului 
Bănățean. Acest obiectiv beneficiază, printre altele, 
de 130.000 de lei pentru modernizarea și extinderea 
grupurilor sanitare la Muzeul Viu, de 180.000 de lei 
pentru introducerea în circuitul turistic a unei case 
tradiționale din satul Dragșina, care a fost donată și 
de 50.000 de lei pentru reamenajarea magazinului de 
suveniruri și a casei de bilete. Nu a fost omisă nici 
proiectarea unei porți pentru acces la evenimente, 
unde este  prevăzută suma  la 63.000 de lei.

Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș, o 
altă instituție aflată în subordinea CJ Timiș, i s-au alo-
cat 70.000 de lei pentru instalarea unui sistem de cli-
matizare la sediul din Piața Libertății, precum 100.000 
de lei pentru servicii specializate topo-cadastrale.

O altă instituție finanțată de Consiliul Județean 
Timiș este Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”, 
care  va primi 150.000 de lei pentru investiții precum 
mașină de fum, proiector, boxă și alte necesități.

Biblioteca Județeană „Sorin Titel” are alocați 
anul acesta 1.425.000 de lei. Cea mai mare sumă, 
975.000 de lei, va fi cheltuită pentru amenajarea a 
două spații în Bastionul Theresia.

În plus, Consiliul Județean Timiș are depuse 
mai multe proiecte cu fonduri europene, aflate în 
diverse stadii de evaluare, care vor fi incluse în buge-
tul de anul acesta doar după semnarea contractelor 
de finanțare.

Consilierii județeni au aprobat bugetul Timișului pe 2023 
Jumătate din bani merg către investiții
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Hotărârile Consiliului Județean Timiș din ianuarie 2023
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Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş
Str. E. Ungureanu nr. 1, Timişoara, cod poştal 
300079, Judeţul Timiş, România, Tel.: 0040 256 435158 
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Web: www.ccajt.ro

Muzeul Naţional al Banatului 
Piaţa Huniade nr. 1, Timişoara, cod poştal 300002 
Judeţul Timiş, România, Tel.:0040 256 491339 
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Muzeul Național de Artă Timişoara
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300136, Judeţul Timiş, România, Tel.:0040 256 225588 
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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. 1/05.01.2023 pri-
vind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuie-
lilor privind drumurile județene și comunale pe 
anul 2023 și estimări pe anii 2024 – 2026.

2. Hotărârea nr. 2/11.01.2023 pri-
vind repartizarea sumelor din fondul la dis-
poziția consiliului județean pentru unitățile 
administrativ-teritoriale din județul Timiș pe 
anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026.

3. Hotărârea nr. 3/11.01.2023 pri-
vind utilizarea parțială a excedentului buge-
tului județului Timiș în anul 2023.

4. Hotărârea nr. 4/11.01.2023 pri-
vind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 1/2023 privind repartiza-
rea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 
privind drumurile județene și comunale pe 
anul 2023 și estimări pe anii 2024 – 2026.

5. Hotărârea nr. 5/31.01.2023 pri-
vind modificarea și completarea Anexei la 
Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 
91/2021 privind Regulamentul de organizare 
și funcționare a Consiliului Județean Timiș.

6. Hotărârea nr. 6/31.01.2023 pri-
vind solicitarea de trecere a imobilului 
înscris în Cartea funciară nr. 416381, din 
domeniul public al Municipiului Lugoj, în 
domeniul public al Județului Timiș.

7. Hotărârea nr. 7/31.01.2023 pri-
vind aprobarea dezmembrării unui imobil 
înscris în Cartea funciară nr. 438731 
Timișoara, proprietatea publică a Județului 
Timiș, în două loturi.

8. Hotărârea nr 8/31.01.2023 pri-
vind aprobarea dezlipirii imobilului situat în 
localitatea Timișoara, Calea Torontalului, 
km. 3, înscris în Cartea funciară nr. 447336 
Timișoara. 

9. Hotărârea nr. 9/31.01.2023 pri-
vind trecerea unui bun imobil din domeniul 
public în domeniul privat al Județului Timiș, 
în vederea demolării.

10. Hotărârea nr. 10/31.01.2023 
privind retragerea dreptului de folosință gra-
tuită al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Deșeuri Timiș asupra unui 
bun mobil aflat în domeniul privat al 
Județului Timiș

11. Hotărârea nr. 11/31.01.2023 
privind completarea Anexei nr. 4 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 insti-
tuții publice de interes județean.

12. Hotărârea nr. 12/31.01.2023 
privind aprobarea vânzării părților sociale 
deținute de Județul Timiș la societatea 
SCHILIFT S.R.L. către un asociat din societate.

13. Hotărârea nr. 13/31.01.2023 pri-
vind aprobarea Statutului Județului Timiș.

14. Hotărârea nr. 14/31.01.2023 pri-
vind aprobarea Raportului pentru anul 2022 
referitor la stadiul realizării măsurilor din 
Planul de menținere a calității aerului în 
județul Timiș 2020-2024.

15. Hotărârea nr. 15/31.01.2023 
privind aprobarea Planului de Restructurare 
a Centrului de Recuperare și Reabilitare 
Neuropsihiatrică Nr. 1 Lugoj, centru reziden-
țial pentru persoane adulte cu handicap, cu 
capacitate mai mare de 50 de locuri, aflat în 
structura Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Timiș, pentru 
perioada 2022 – 2023.

16. Hotărârea nr. 16/31.01.2023 
privind aprobarea Planului de Restructurare 
a Centrului de Recuperare și Reabilitare 
Neuropsihiatrică Găvojdia, centru reziden-
țial pentru persoane adulte cu handicap, cu 

capacitate mai mare de 50 de locuri, aflat în 
structura Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Timiș, pentru 
perioada 2022 – 2023.

17. Hotărârea nr. 17/31.01.2023 
privind aprobarea Rețelei școlare a învăță-
mântului preuniversitar special de nivel pre-
școlar, primar, gimnazial și profesional din 
județul Timiș, pentru anul școlar 2023-2024.

18. Hotărârea nr. 18/31.01.2023 
privind aprobarea Rețelei școlare pentru 
unitățile de învățământ liceal special din 
județul Timiș, pentru anul școlar 2023-2024.

19. Hotărârea nr. 19/31.01.2023 
privind aprobarea înființării serviciului social 
Casa de tip familial Ioana, în sat Mănăstire, 
comuna Birda.

20. Hotărârea nr. 20/31.01.2023 
privind aprobarea înființării serviciului social 
Centrul de servicii pentru copilul aflat în 
plasament la rude/familii/persoane/asistent 
maternal profesionist.

21. Hotărârea nr. 21/31.01.2023 
privind aprobarea Planului Anual de Acțiune 
privind Serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul Județului Timiș și 
bugetul Consiliilor locale – 2023.

22. Hotărârea nr. 22/31.01.2023 
privind aprobarea Contractului de modifi-
care și reafirmare a Contractului de asis-
tență pentru Proiect dintre Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare și 
Societatea Aquatim S.A. și Județul Timiș din 
data de 17.09.2013, cu privire la proiectul 
„Extinderea și modernizarea sistemului de 
alimentare cu apă și canalizare în județul 
Timiș” și „Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Timiș, în perioada 2014 - 2020”.

23. Hotărârea nr. 23/31.01.2023 
privind nominalizarea membrilor comisiei 
de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale ale Secretarului general al jude-
țului Timiș pe anul 2022.

24. Hotărârea nr. 24/31.01.2023 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 94/2022 privind stabilirea 
componenței Consiliilor de Administrație și 
Consiliilor Administrative ale instituțiilor de 
cultură de interes județean.

25. Hotărârea nr. 25/31.01.2023 
privind aprobarea salariului tarifar orar pen-
tru cheltuielile cu salariile personalului înca-
drat pe posturile suplimentare pentru imple-
mentarea proiectelor finanțate din fonduri 
externe nerambursabile.

26. Hotărârea nr. 26/31.01.2023 
privind aprobarea atribuirii directe de către 
Județul Timiș, în calitate de autoritate con-
tractantă, către societatea SERVICE CONS 
PREST S.R.L., a serviciilor de „Asigurare a 
esteticii rutiere - Curățarea de gunoi a zonei 
drumurilor județene din Județul Timiș”.

27. Hotărârea nr. 27/31.01.2023 
privind aprobarea execuției bugetelor secți-
unii de funcționare și a secțiunii de dezvol-
tare pentru bugetul local al județului Timiș 
la 31.12.2022.

28. Hotărârea nr. 28/31.01.2023 
privind aprobarea bugetului local al județu-
lui Timiș pe anul 2023.

29. Hotărârea nr. 29/31.01.2023 pri-
vind aprobarea asocierii Județului Timiș cu 
Comuna Comloșu Mare în vederea cofinan-
țării căminului pentru persoane vârstnice.

30. Hotărârea nr. 30/31.01.2023 
privind aprobarea actelor constitutive ale 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Deșeuri Timiș.

31. Hotărârea nr. 31/31.01.2023 
privind aprobarea dreptului de servitute de 
trecere pe drumul județean DJ692A Comunei 
Dudeștii Noi.
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Punem accent pe proiectele culturale și de 
tineret! Astfel, CJ Timiș a deschis  apelul pentru pro-
iecte culturale, iar cei interesați pot consulta criteri-
ile de eligibilitate și procedura de depunere pe 
pagina web dedicată programului de finanțare, www.
timcultura.cjtimis.ro. 

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale, întreprinderile familiale, persoanele juri-
dice de drept public ori privat precum și organizațiile 
neguvernamentale de tineret interesate, care înde-
plinesc condițiile legale prevăzute de O.G. nr. 51/1998 
și de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activități nonprofit de interes general, cu modificările 
şi completările ulterioare, sunt invitate să depună 
cereri de finanțare nerambursabilă, în scopul atribu-
irii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru 
proiecte cultural - artistice și de tineret cuprinse în 
programul „Tim Cultura 2023 - Programul de finan-
țări pentru cultură și tineret” pe anul 2023 în județul 
Timiș.

Suma alocată pentru proiectele culturale și de 
tineret este de 7.250.000 lei din care 6.900.000 lei 

Consiliul Județean alocă peste 7,2 milioane
pentru proiecte culturale și de tineret

sunt pentru finanțarea proiectelor culturale, iar 
350.000 lei pentru finanțarea celor de tineret.

Regulile privind organizarea sesiunii de finan-
țare nerambursabilă și desfășurare a activității comi-
siei de evaluare și selecție, precum și a celei de 
soluționare a contestațiilor sunt cuprinse în 
Ghidul de eligibilitate pentru finanțarea neram-
bursabilă din fonduri publice a proiectelor cultu-
ral-artistice și de tineret în județul Timiș, aprobat 
prin HCJT nr. 390/22.12.2022, ce poate fi consultat 
pe www.timcultura.cjtimis.ro

Selecția și evaluarea cererilor de finanțare se 
va face de către Comisia de selecție și evaluare a 
proiectelor cultural-artistice și de tineret, pe baza 

criteriilor de selecție aprobate prin Ghidul de eligibi-
litate pentru finanțarea nerambursabilă din fonduri 
publice a proiectelor cultural-artistice și de tineret, 
în județul Timiș.

 „Asigurarea  unei vieți culturale diversificate 
și competitive la nivel european reprezintă una din-
tre direcțiile strategice ale Consiliului Județean 
Timiș. O dovadă incontestabilă este bugetul de 
7.250.000 lei prevăzut pentru finanțarea nerambur-
sabilă a proiectelor cultural-artistice și de tineret în 
2023, în creștere față de suma de anul trecut”, a spus 
Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș.

Documentația de solicitare a finanțării se va 
depune într-un exemplar la Registratura Consiliului 
Județean Timiș, Bd. Revoluției din 1989, nr. 17, 
Timișoara, în format letric și pe stick, sau în format 
electronic cu semnătură digitală, pe adresa de e-mail 
cultura@cjtimis.ro. Documentele transmise online 
vor avea toate semnăturile electronice, iar documen-
tele depuse în format letric vor avea toate semnătu-
rile olografe. Data limită de depunere este 28.02.2023 
ora 15, iar rezultatul final va fi afișat pe site-ul insti-
tuției, în 23.03.2023.

Instituţia administraţiei judeţene 
aduce la cunoştinţa cetăţenilor modifica-
rea programului de relații cu publicul la 
Registratura proprie, ţinând cont de noile 
prevederi legislative, respectiv abrogarea 
Hotărârii Guvernului nr. 1723/2004 pri-
vind aprobarea Programului de măsuri 
pentru combaterea birocrației în activita-
tea de relații cu publicul. În aceste condi-
ţii, noul program în care cetăţenii se pot 
adresa Consiliului Judeţean şi pot depune 
acte la Registratură este următorul: în 
zilele luni, marți, miercuri, joi – între orele 
8:00 și 15:00, iar vinerea – între orele 8:00 
– 13:00.

Totodată, pentru a facilita accesi-
bilitatea cetățenilor la informațiile și 
serviciile oferite de instituţie, Consiliul 
Judeţean Timiş a stabilit un program în 
cadrul căruia pot fi furnizate informaţiile 
de interes public solicitate verbal de cei 
interesaţi, astfel: în zilele de luni, marţi 
şi joi – între orele 8:00 şi 16:30, miercurea 

Program schimbat de lucru cu 
publicul la Consiliul Județean Timiș

– între orele 8:00 şi 16:00, iar vinerea – 
între orele 8:00 – 14:00.

Furnizarea informațiilor de interes 
public, solicitate verbal, se va asigura la 
nr. de telefon 0256-406403 de către per-
soanele desemnate de Consiliul 
Judeţean Timiş să gestioneze aplicarea 
Legii nr. 544/2001.

Consiliul Judeţean încurajează 
cetăţenii ca în interacţiunea cu instituţia 
să utilizeze toate mijloacele electronice 
de comunicare puse la dispoziţia aces-
tora, pentru a obţine cât mai facil toate 
informaţiile de care au nevoie.

Resurse ce pot primi o nouă viață

Concursul „Arta Reciclării” 
s-a bucurat de mare succes

În perioada 7 - 18 ianuarie 2023, 
la Consiliul Județean Timiș a avut loc 
concursul „Arta Reciclării”, competiție  
adresată elevilor din județul Timiș (cla-
sele pregătitoare, I-IV, V-VIII şi IX-XII).  
Micii participanți au fost încântați să 
își exprime dragostea pentru planetă, 
folosind materiale reciclate pe care le 
găsesc în jurul lor, beneficiind și de 
ajutorul cadrelor didactice. 

Ajuns la a III-a ediție, concursul 
a fost organizat de Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri 
Timiș, împreună cu organizațiile care 
implementează răspunderea extinsă a 
producătorului (OIREP) și partenerii 
voluntari de la Zona  5 Vest Dinamic 
Plus prin Lions Club Timișoara. 

A fost o manifestare creativă, 
prin care elevii au avut ocazia de a da 
frâu liber imaginației și a realiza 
obiecte din materiale reciclabile cu 
dimensiunea de maxim 30 cm/30 
cm/30 cm. Cei mici au demonstrat că 
deșeurile reprezintă resurse ce pot 
primi o nouă viață, reușind, astfel, să 
transmită un mesaj cât se poate de 
sugestiv. Totodată, „Arta Reciclării” a 
fost și un bun prilej de a informa și con-
știentiza despre importanța colectării 
separate, a refolosirii și reutilizării 
ambalajelor.

Ediția din acest an s-a bucurat 
de mare succes, dovadă fiind faptul că 
în competiție  s-au înscris 27 de unități 
școlare din județ, cu participarea a 645 
de elevi. Toate lucrările prezentate au 
făcut obiectul unei expoziții, organizate 
la sediul Consiliului Județean Timiș, în 
foaierul de lângă Sala Multifuncțională 
- Palatul Administrativ.

Câștigătorii concursului s-au 
bucurat de premii constând în bici-
clete, trotinete, role, rucsacuri și 
bidoane de apă personalizate.

Președintele Consiliului Județean, 
Alin Nica, a primit, recent, vizita  E.S. 
Rufino Delgado Montenegro, Consul 
Onorific al Republicii Peru la Timișoara.  

Tema principală a discuțiilor a 
reprezentat-o posibilitatea unei noi cola-
borări între CJT și Consulatul Republicii 

Peru. Aceasta s-ar putea materializa prin-
tr-o expoziție de fotografie denumită 
„Peru! Fotografie”, realizată de Cristian 
Tzecu, cu intenția de a fi organizată în 
primul trimestru al anului 2023.

În cadrul întâlnirii au fost discu-
tate detaliile organizatorice pentru a 
aduce în fața publicului viitoarei Capitale 
Culturale Europene, prin această expozi-
ție fotografică, spiritul și multiculturali-
tatea peruană. 

Alin Nica a exprimat dorința 
Consiliului Județean Timiş de a extinde 
legăturile culturale și spre alte colțuri ale 
lumii, nu doar spre Europa, anul 2023 
fiind o oportunitate excelentă de a stabili 
noi contacte și de a organiza evenimente 
inedite.

Premise pentru o nouă colaborare 
internațională

Consiliul Județean alocă peste 7,2 milioane 
pentru proiecte culturale și de tineret
(titlul să fie exact așa, pe doua rânduri)
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După o perioadă de trei luni de conducere 
interimară, Muzeul Satului Bănățean din 
Timișoara are un nou manager. Acesta este conf. 
dr. Dorel Micle, cadru didactic universitar și cer-
cetător la Universitatea de Vest din Timișoara, 
director al Centrului de cercetări interdiscipli-
nare al patrimoniului arheologic mobil și imobil 
„ArheoTim” din cadrul aceleiași unități de învă-
țământ superior.

Dorel Micle a promovat concursul de pro-
iecte de management pentru ocuparea funcției 
de manager al Muzeului Satului Bănățean 
Timișoara, cu nota finală 9,44. Administrația 
județeană dorește ca Muzeul Satului Bănățean, 
loc încărcat de tradiție, cu un patrimoniu deose-
bit, să trezească un interes tot mai mare pentru 
publicul larg, prin deschiderea către comunitate, 
cu acțiuni culturale atractive și evenimente pen-
tru orice vârstă. Competențele noului manager 
asigură premisele necesare continuării proiecte-
lor aflate în derulare și identificării celor mai 
bune soluții pentru realizarea obiectivelor de 
dezvoltare ale instituției culturale amintite.

Referindu-se la obiectivele sale, proaspătul 

manager a declarat: „Muzeul poate deveni în 
următoarea perioadă un pol de interes pentru 
marele public, pregătind evenimente pe toate 
gusturile, de la spectacole în aer liber, la mani-
festări științifice și culturale specifice. Marea pro-
vocare constă în digitalizarea serviciilor, identi-
ficarea de noi forme de a se adresa publicului și 
implicarea în salvarea patrimoniului etnografic 
din zona Banatului, care este într-o profundă 
alterare. Doresc să realizez un echilibru între 
expoziții, simpozioane științifice, târguri tradiți-
onale, didactică muzeală, spectacole folclorice 
și parcuri tematice, în încercarea de a contribui 
la îmbunătățirea ofertelor culturale ale 
Timișoarei, mai ales în perioada Capitalei 
Europene a Culturii 2023”.

Ideea înființării unui muzeu etnografic în 
aer liber a fost formulată pentru prima oară de 
către Ioachim Miloia, director al Muzeului 
Bănăţean în perioada 1928-1940, cunoscută per-
sonalitate culturală a Banatului. În 1928, după 
ce a participat la deschiderea Muzeului 
Etnografic al Transilvaniei din Cluj, acesta a cerut 
municipalității acordul pentru a înființa în curtea 
castelului Huniade un mic muzeu sătesc cuprin-
zând biserici de lemn, cruci „de interes istoric și 
artistic”, case țărănești etc. După mai multe 
insistențe din partea celor care au urmat lui 
Ioachim Miloia la conducerea Muzeului Banatului 
– Marius Moga, Ioan Dihor, în anul 1967 muzeul 
a primit actuala suprafață de teren pe care s-a 
dezvoltat muzeul etnografic în aer liber al 
Banatului, deschis pentru public la 20 august 
1971. Până în anul 2000 el a funcționat ca secție 
a Muzeului Banatului, după care a devenit insti-
tuție separată aflată în subordinea Consiliului 
Județean Timiş.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara 
are un nou manager

În perioada 28 iunie - 2 iulie, în centrul 
Timișoarei va avea loc o nouă ediție JAZZx,  care va 
aduce  5 zile de festival internațional în 2023. Cea 
de-a 11-a ediție a JAZZx promite să fie o experiență 
unică pentru iubitorii de muzică, care vor putea să 
descopere și să aprecieze diversitatea și originalita-
tea acestui gen muzical. Publicul va avea, astfel,  oca-
zia să asculte un spectru divers de stiluri muzicale, 
de la jazz modern și fusion, până la soul. 

JAZZx face parte din Programul Național 
„Timișoara - Capitală Europeană a Culturii” și este 
finanțat de Consiliul Județean Timiș, organizat de 
Muzeul Național al Banatului și produs de Centrul 
Cultural PLAI. 

„Am încredere că JAZZx va străluci în peisajul 
Capitalei Europene a Culturii. Consiliul Județean 
Timiș și-a asumat finanțarea acestui festival ca un 
gest natural, dar deopotrivă simbolic, de respect față 
de timișoreni, definind cultura ca pe un beneficiu 
comun care trebuie să fie accesibil publicului larg. 
JAZZx crește cu fiecare ediție, iar în 2023 va oferi 
cinci zile de excelență artistică cu o distribuție demnă 
de marile festivaluri similare din Europa”, a declarat 
Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș.

Lista primilor artiști anunțați pentru ediția cu 
numărul 11 este următoarea: Thundercat; Bilal; Ezra 
Collective; Tigran Hamasyan.

Accesul la acest festival internațional este gra-
tuit.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș 
organizează, în perioada februarie – iulie 2023, cea 
de-a XVI-a ediție a Festivalului - Concurs „Lada cu 
Zestre”. Cu un puternic impact comunitar și un 
extraordinar succes la public,  evenimentul  aduce 
în atenție un patrimoniu cultural viu, sensibil și pre-
țios, prin intermediul artelor tradiționale din toate 
zonele și subzonele județului Timiș.

Festivalul este structurat în  următoarele sec-
țiuni: coregrafie, muzică, expoziții, colecții, poezie 
dialectală, teatru popular și gastronomie tradițio-
nală. Toate acestea sunt grupate în două categorii: 

Festival internațional 
de jazz la Timișoara

Distribuție demnă de marile evenimente

„Lada cu zestre” se deschide pentru o nouă ediție

Premii importante pentru promovarea și conservarea tradițiilor
„Laureați” și „Zestrea Timișului”.   Gospodine iscusite 
sunt invitate să își prezinte măiestria și moștenirea 
transmisă din generație în generație într-o competiție 
gastronomică. Dansatori, soliști vocali și instrumen-
tiști, grupuri artistice, formații și ansambluri folclo-
rice, tarafuri, meșteșugari, colecționari de artă popu-
lară, precum și recitatori în grai bănățean au prilejul  
să își dovedească talentul în fața juriului din cele 6 
centre zonale.  

Spectacolele – concurs se vor desfășura astfel:
- Biled, sâmbătă 18.03.2023, ora: 14:00 - 

Categoria „Zestrea Timișului”;
- Jebel, duminică  19.03.2023, ora: 14:00 - 

Categoria „Zestrea Timișului” și „Laureați”; 
- Otelec,  sâmbătă 25.03.2023, ora: 14:00 - 

Categoria „Zestrea Timișului” și „Laureați”; 
- Sânnicolau Mare,  duminică  26.03.2023, ora: 

14:00 - Categoria „Zestrea Timișului” și „Laureați”; 
- Găvojdia, sâmbătă 01.04.2023, ora: 14:00 - 

Categoria „Zestrea Timișului” și „Laureați”;
- Nițchidorf, duminică 02.04. 2023, ora: 14:00 

- Categoria „Zestrea Timișului”.
Se vor acorda premii în bani, per localitate în 

funcție de punctajul total acumulat, după cum 
urmează: Marele premiu – 4.500 de lei; Categoria 

„Laureați”: Premiul I –   4.000 de lei, Premiul II –  
3.500 de lei, Premiul III – 3.000 de lei ; Categoria 
„Zestrea Timișului”, Premiul I –   3.000 de lei , 
Premiul II –  2.500 de lei , Premiul III – 2.000 de lei. 
Mai multe detalii, pe www.cecart.ro, email cecart@
cecart.ro, telefon 0256435158.

Festivalul este organizat de Centrul de 
Cultură și Artă al Județului Timiș, în parteneriat 
cu primăriile și consiliile locale ale comunelor 
din județ  și este finanțat de Consiliul Județean 
Timiș.


