
Cea mai importantă investiție în 
infrastructura velo din țara noastră va 
deveni realitate. Anul trecut, Consiliul 
Județean Timiș, lider de proiect alături 
de 126 de UAT-uri, consilii județene, 
municipii, orașe și comune din Timiș și 
din județele învecinate, a mobilizat o 
echipă multidisciplinară din cadrul 
instituției pentru accesarea fondurilor 
europene destinate amenajării de piste 
de biciclete. S-a obținut astfel finanțare 
pentru cel mai mare proiect finanțat din 
PNRR pentru autorități locale în vede-
rea dezvoltării infrastructurii velo.

Valoarea contractului semnat 
este de 142 milioane de euro, urmând 
să fie amenajate, pe bani europeni, 
piste de biciclete pe o distanță de 1729 
de kilometri în toate cele patru județe 
implicate: Timiș, Arad, Caraș - Severin și 
Hunedoara.

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.

„Realizarea de piste de biciclete 
a fost o prioritate a mandatului meu și 
iată că promisiunile au devenit realitate. 
Este o inițiativă complexă și reprezintă 
cea mai importantă investiție în 
infrastructura velo din istoria celor 
patru județe și cea mai mare din țara 
noastră”, spune președintele CJ Timiș, 
Alin Nica.

Timișul rămâne, în continuare, 
singurul județ care lucrează la o strate-
gie de cicloturism și unicul care are deja 
o pistă transfrontalieră construită.

Timișul va avea 470 de kilometri de piste de biciclete 
Nou contract semnat prin PNRR

Președintele Consiliului Județean 
Timiș, Alin Nica, a semnat, recent, proto-
colul de colaborare între Consiliul 
Județean Timiș și Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. 
(CNAIR) pentru realizarea drumului de 
conectivitate A1 – Timișoara – Aeroport 
Traian Vuia. Acesta este cuprins ca proiect 
prioritar în Programul Operațional pentru 
Transport și este prevăzut a se implementa 
la profil de drum expres, cu două benzi pe 
sens, pe o lungime de aproximativ 7 km.

CNAIR se va ocupa de asigurarea 
finanțării, iar Consiliul Județean Timiș de 

derularea procedurilor de achiziție pentru 
contractarea serviciilor de elaborare a stu-
diului de fezabilitate, precum și de con-
tractarea serviciilor de proiectare și a 
lucrărilor de execuție.

Semnarea protocolului vine după 
ce administrația județeană și-a exprimat 
în mod ferm interesul de a realiza investiția 
și de a susține astfel descentralizarea acti-
vității CNAIR. CJ Timiș deține capacitatea 
de implementare a proiectului și poate 
valorifica integral finanțarea de la Comisia 
Europeană. Decongestionarea traficului 
existent, scăderea numărului de accidente, 

reducerea poluării fonice și a aerului cu 
gaze cu efect de seră sunt doar câteva din-
tre beneficiile implementării acestui pro-
iect de către Consiliul Județean Timiș.

„Știm cât de importantă este pro-
blema traficului și am fost permanent pre-
ocupați de identificarea unor noi căi de 
acces care să ducă la o fluidizare mult 
așteptată și la creșterea calității vieții în 
localitățile din jurul Timișoarei. Ne bucu-
răm că reușim în acest mod să diversificăm 
accesul și să înlăturăm presiunea rutieră 
de la Dumbrăvița. În proiect este inclusă și 
o porțiune din Centura Timișoarei, pentru 
facilitarea accesului atât la varianta ocoli-
toare, cât și în localitățile periurbane apro-
piate. În mod cert, dezvoltarea acestui 
drum expres va conduce la creșterea atrac-
tivității județului Timiș pentru investiții și 
implicit pentru crearea de noi locuri de 
muncă și creșterea dinamicii mediului de 
afaceri.” a spus președintele Consiliului 
Județean Timiș, Alin Nica.

Viitorul drum va avea sisteme inte-
ligente de transport, precum cel de mana-
gement al traficului, camere video, comu-
nicare și informații în timp real pentru 
utilizatori și administratorul infrastructurii, 
alături de sisteme de urgență.

Protocol  semnat

Vom avea un nou drum expres pentru conectarea 
Aeroportului Timișoara cu Autostrada A1

La IRIS se vede 
mai bine

Cele mai bune condiții de studii 
pentru elevii acestui liceu

Liceul Teoretic Special „Iris” din 
Timișoara va avea energie din resurse regene-
rabile cu ajutorul fondurilor europene atrase 
de Consiliul Județean Timiș. Astfel, elevii lice-
ului, copii cu deficiențe de vedere și deficiențe 
senzoriale asociate vor beneficia de cele mai 
bune condiții de studiu, în cel mai scurt timp 
posibil. Marian Constantin Vasile, administra-
torul public al județului Timiș, a efectuat o 
vizită la fața locului, declarându-se mulțumit 
de progresul pe care l-au înregistrat lucrările 
față de ultima sa deplasare la acest obiectiv.

„Nu a fost nicidecum o execuție 
ușoară, pe o structura de metal complexă ce a 
presupus uzinări complicate, profiluri arcuite 
de geam termopan, rigips ignifug, sistem auto-
matizat anti-incendiu și multe altele, inclusiv 
partea de suprastructură care găzduiește 
panourile fotovoltaice și termice ce vor asigura 
necesarul de energie electrică și confortul ter-
mic în corpul vizat de lucrări și în celelalte, 
școala specială devenind totodată și prosuma-
tor”, a spus Marian Constantin Vasile. 
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vConsiliul Județean 
Timiș dorește să pună 
în valoare cicloturismul 
din zonă. Este vorba de 
proiectul  „Cycling 
ROSE”, care  se va 

desfășura în cadrul Programului IPA România – 
Serbia 2021-2027.

Proiect european de 800.000 de 
euro pentru promovarea 

cicloturismului

Reabilitări masive la 
Conacul Mocioni din Foeni

vUna dintre cele mai vechi 
clădiri din Banat se află în 
centrul unei reabilitări de 
amploare. Conacul Mocioni 
din Foeni, construit în stil 

neoclasic, în anul 1750, va fi transformat într-un 
centru cultural de importanță euroregională.

Condiții de ultimă generație 
pentru formarea profesională
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vCentrul de învățare per-
manentă și ocupare a forței 
de muncă prinde contur. 
Proiectul, „Inițiativă comună 
privind ocuparea forței de 
muncă” - JEDI, este finanțat 
prin intermediul programului 

INTERREG V-A România-Ungaria 2014-2020 și are o 
valoare totală de 1.994.268 euro.
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Informare privind Centrul de Legume 
și Fructe de la Tomnatic

Teatrul pentru Copii și Tineret 
„Merlin” Timișoara a primit o recunoaș-
tere a valorii sale la nivel înalt. Astfel, 
instituția de cultură finanțată de 
Consiliul Județean Timiș s-a numărat 
printre laureații Galei Premiilor 
UNITER, fiindu-i acordat un premiu 
special pentru contribuția remarcabilă 
la viața multiculturală a Timișoarei. 
Distincția a fost acordată în urma pro-
punerilor făcute de reprezentanții tea-
trelor și de membrii Senatului UNITER. 

Asociația UNITER – Uniunea 
Teatrală din România este o organizație 
profesională, apolitică, neguvernamentală 

şi nonprofit, constituită prin asocierea 
liberă a creatorilor din domeniul 
teatrului.

UNITER este un organism cu rela-
ții de parteneriat cu sistemul teatral 
instituționalizat, de stat și privat, ce 
reprezintă oamenii de teatru din 
întreaga ţară şi coagulează şi dinami-
zează mişcarea de susţinere a artei tea-
trale. UNITER este angajată în susţine-
rea şi dezvoltarea teatrului românesc, 
în valorificarea patrimoniului cultural 
naţional şi universal, prin programele 
şi proiectele de interes național și inter-
național pe care le derulează anual.

Premiu special pentru 
Teatrul de Copii și Tineret 

”Merlin” Timișoara
Administrația județeană dorește 

transparență totală în ceea ce privește 
investiț i i le  real izate.  În  Sala 
M u l t i fu n c ț i o n a l ă  a  Pa l a t u l u i 
Administrativ din Timișoara a avut loc 
o întâlnire consultativă organizată de 
către Consiliul Județean Timiș cu pri-
vire la variantele de operaționalizare a 

viitorului Centru de Legume și Fructe 
de la Tomnatic, investiție care urmează 
a fi finalizată în luna noiembrie a anului 
curent. Persoanele participante au pri-
mit materiale suplimentare în vederea 

facilitării colectării unor opinii, obser-
vații și recomandări informate.

Obiectivul Consiliului Județean 
Timiș este de a asigura informarea 
potențialilor operatori privați despre 
proiectul de investiție „Centru de colec-
tare și desfacere legume și fructe 
Tomnatic” și de a realiza o analiză pre-

liminară, comună, a interesului poten-
țial al operatorilor privați din sectorul 
legume fructe în participarea la o pro-
cedură ulterioară de concesionare sau 
închiriere a obiectivului de investiție.

Școli din județul nostru sunt vizi-
tate în acest început de primăvară de 
către reprezentanți ai ADID și RETIM, cu 
scopul  de a-i învăța pe elevi cum să 
colecteze separat corect atât la școală, 
cât și acasă. 

Recent, angajații RETIM, împreună 
cu ADID Timis, au susținut „Ora Reciclării” 
la școlile din Satchinez și Boldur, unde 
zeci de elevi din clasele de gimnaziu au 
fost învățați  unde ajung resturile 
menajere, plasticul, hârtia, recipientele 
de sticlă și alte tipuri de deșeuri , precum 

„Ora Reciclării”  în școlile din Timiș 
– un proiect al ADID și RETIM

și de ce este important procesul de 
colectare separată. 

Obiectivul proiectului este de a 
informa elevii despre colectarea separată 
și gestionarea corectă a deșeurilor, iar cei 
de la RETIM au explicat prin materiale 
interactive cât de simplu este să colectezi 
separat, ce consecințe apar dacă depu-
nem deșeurile în amestec și cât de impor-
tant este să respectăm câteva reguli pen-
tru un mediu mai curat și mai sănătos. 

Proiectul „Ora Reciclării” a conti-
nuat în școlile din judetul Timiș pe tot par-
cursul lunii martie și se va încheia în aprilie.

Programul pentru școli se deru-
lează fără probleme. Au fost livrate către 
toate instituțiile de învățământ de la 
nivelul județului Timiș produse lactate 
(lapte UHT), produse panificație (biscuiți 
uscați) și măr, fiind achitate facturile 
emise pentru luna ianuarie, după cum 
urmează: lapte UHT – valoare facturi - 
527.871,65 lei; biscuiți uscați – valoare 
facturi-  516.351,43 lei; mere – valoare 
factură: 222.020,41 lei.

Programul pentru școli

Problemele apărute pe DJ 681 - 
sectorul Nădrag-Hăuzești nu au rămas 
nesancționate. Consiliul Județean 
Timiș a aplicat sancțiuni aspre pentru 
modul deficitar în care a acționat firma 
care a câștigat licitația pentru preveni-
rea și combaterea înzăpezirii pe drumul 
județean 681 – sectorul Nădrag-
Hăuzești. În urma sesizărilor primite, 
responsabili din cadrul Direcției de dru-
muri și transport au efectuat o verifi-
care pe teren în vederea evaluării situ-
ației.

„A fost o situație inacceptabilă și 
nu voi tolera așa ceva pe nici unul din-
tre drumurile județene din Timiș. De 
fiecare dată voi fi vigilent și voi cere ca 
responsabilii să fie trași la răspundere. 
Consiliul Județean Timiș aplică toate 
clauzele contractuale care apără inte-
resele cetățenilor și nu ne abatem de la 
această regulă. În informările zilnice 
transmise către noi nu a fost semnalată 
zona Nădrag ca fiind periculoasă. 
Prestatorul nu a acționat conform obli-
gațiilor contractuale, nu și-a coordonat 

activitatea și nu a intervenit corespun-
zător nici preventiv și nici pentru dega-
jarea gheții de pe carosabil”, a spus 
Alexandru Proteasa, vicepreședinte al 
Consiliului Județean Timiș.

În perioada 6 – 8 februarie 2023, 
prestatorul nu și-a îndeplinit corespun-
zător obligațiile prevăzute în caietul de 
sarcini, parte a contractului de servicii, 
respectiv:

- nu au fost prestate serviciile de 
intervenţie – prevenirea și combaterea 
poleiului și a formării unui strat de 

gheață pe tot traseul drumului DJ 681;
- nu au fost respectate interva-

lele de timp corespunzătoare fiecărui 
tip de intervenţie.

Conform clauzelor contractuale, 
pentru modul deficitar în care a fost 
coordonată și desfășurată activitatea 
de prevenire şi combatere a înzăpezirii 
drumurilor judeţene de către prestator, 
acesta va plăti ca penalități suma de 
9.926,24 lei, la care se adaugă o amendă 
de 2.000 de lei.

Sancțiuni maxime pentru 
nerespectarea clauzelor contractuale 
CJ Timiș a luat măsuri severe pentru problemele apărute

pe DJ 681 – sectorul Nădrag – Hăuzești

CJ Timiș gestionează, la nivelul 
județului nostru, în concordanță cu pre-
vederile Hotărârii Guvernului nr. 
640/2017, Programul privind acordarea 
gratuită pentru preșcolarii din grădinițele 
cu program normal de 4 ore de stat auto-
rizate/acreditate și particulare acreditate 
și pentru elevii din învățământul primar 
și gimnazial de stat și particular de lapte 
și produse lactate, fructe și produse de 
panificație.
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Consiliul Județean Timiș dorește 
să pună în valoare cicloturismul din 
zonă. Acest lucru se va face prin inter-
mediul unui program cu fonduri euro-
pene nerambursabile, în valoare de 
800.000 de euro. Este vorba de proiec-
tul „Cycling ROSE”, care  se va desfă-
șura în cadrul Programului IPA România 
– Serbia 2021-2027. 

Proiectul a avut ca punct de por-
nire necesitățile identificate la nivel 
local în zona transfrontalieră româno-
sârbă. În această zonă, preponderent 
rurală, existența unui traseu de ciclo-
turism consacrat la nivel internațional, 
precum EuroVelo 13, reprezintă o opor-
tunitate majoră pentru dezvoltarea 
generală a regiunii.

Conceperea acestui proiect este 
rezultatul demersurilor întreprinse 
până la această dată de Consiliul 
Județean Timiș în direcția promovării 
mersului pe bicicletă și vine ca o com-
pletare firească a investițiilor care 
urmează să fie realizate prin PNRR, cele 
două proiecte derulându-se paralel. 
Scopul este ca la finalizarea amenajării 

traseului EuroVelo 13 din județul Timiș 
(prin PNRR), acesta să dobândească și 
un conținut atractiv (prin Cycling 
ROSE), astfel încât să poată concura ca 
ofertă competitivă pe piața cicloturis-
tică. Obiectivul general al proiectului 
Cycling ROSE este întărirea capacității 
de dezvoltare economică durabilă a 
regiunii frontaliere prin îmbunătățirea 
ofertei turistice a regiunii și crearea de 

condiții pentru dezvoltarea turismului 
cu bicicleta. Fiind o acțiune turistică la 
scară mică, orientată spre comunitate, 
acest proiect urmărește să dinamizeze 
sectorul turistic din zona de frontieră, 
stimulând comunitățile locale în vede-
rea unei cooperări mai largi pentru 
beneficii socio-economice pe termen 
lung. 

În urma acestei activități se va 

elabora un plan de acțiune destinat 
autorităților locale și un ghid de bune 
practici pentru furnizorii de servicii 
locale. Pentru a monitoriza traficul 
bicicliștilor, pentru a avea un feedback 
cu privire la eficiența măsurilor luate, 
precum și în vederea planificării 
investițiilor viitoare, se vor monta 
contorizatoare pentru bicicliști în 
anumite puncte cheie ale traseului. 
Traseul va fi semnalizat, se vor pregăti 
panouri de informare și se vor dota 
locuri de odihnă pentru bicicliști.

Durata proiectului este de 24 de 
luni (estimat a fi derulat între ianuarie 
2024 – Decembrie 2025). Bugetul total 
al proiectului „Cycling ROSE” este de 
806.723,56 euro, din care bugetul jude-
țului Timiș 500 773,20 euro/ Contribuția 
Uniunii Europene în cadrul Programului 
va fi în procent de 85%: 425 657,22 
euro, de la bugetul de stat, prin 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, se vor încasa un 
procent de 13%: 65 100,516 euro, iar 
contribuţia proprie de 2% a județului 
Timiș: 10 015,464 euro.

Centrele  sociale din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială 
şi Protecția Copilului (DGASPC) Timiş 
beneficiază, acum, de condiții superi-
oare. Douăzeci de astfel de unități au 
fost dotate cu materiale consumabile, 
obiecte de inventar şi mijloace fixe în 
valoare de aproape 4 milioane lei.

Cu banii din finanțarea obținută 
p r i n  P r o g ra m u l  O p e ra ț i o n a l 
Infrastructura Mare 2014 – 2020 au fost 
achiziționați 6 roboți inteligenți pentru 
dezinfecție cu UV, 24 de termoscanere 
(sisteme de detecție cu infraroșu pen-
tru măsurarea temperaturii corpului 
uman) și 62 termometre digitale non 
contact cu infraroșu.

Consiliul Județean Timiș a fost 
lider de proiect, obiectivul general 
vizând promovarea investițiilor în 
infrastructura socială și aplicarea 
măsurilor de protecție şi prevenție.

„Am făcut o prioritate din dota-
rea centrelor sociale din cadrul DGASPC 
Timiş cu echipamente speciale de pro-
tecție şi prevenție deoarece protejarea 
persoanelor aparținătoare grupurilor 
vulnerabile şi a personalului care asi-
gură îngrijirea acestora din cadrul cen-
trelor sociale este foarte importantă. 
Cu sursele de finanțare atrase am reușit 
consolidarea capacității de reacție şi 
răspuns în timp util la orice criză sani-
tară cauzată de răspândirea unui virus” 
a spus Marian Constantin Vasile, admi-
nistratorul județului Timiș.

În cadrul aceluiași proiect au fost 
cumpărate măști, mănuși, combine-
zoane, dezinfectanți, soluții de dezin-
fectare, alcool sanitar și covoare de 
protecție cu soluția aferentă de care 
vor beneficia 10 centre pentru protecția 
persoanelor adulte și 10 centre pentru 
protecția drepturilor copiilor.

Alexandru Proteasa, vicepreșe-
dintele Consiliului Județean Timiș res-
ponsabil de drumurile județene, a 
efectuat o inspecție neanunțată la 
Nădrag, ocazie cu care a verificat sta-
rea drumului județean 681 Nădrag – 
Hăuzești, care nu a fost curățat de 
zăpadă și gheață de către firma res-
ponsabilă cu deszăpezirea.

 În timpul inspecției, Proteasa a 
descoperit defrișări masive de pădure 
în zonă, precum și faptul că cei care 
exploatează lemnul au distrus șanțurile 
de scurgere de pe marginea drumului 
și acostamentul șoselei.  „Este 
îngrijorător ce se întâmplă cu pădurile 
din Timiș! În drum spre Nădrag am fost 
șocat de două situații deosebit de 
grave. Prima este exploatarea 
forestieră iresponsabilă ce a distrus 
șanturile de scurgere, iar apele pluviale 
ajung pe partea carosabilă unde există 
riscul de îngheț. A doua, chiar mai 
gravă, este cantitatea uriașă de 
material lemnos depozitat în șanturi și 

pe acostament. Prezența lui pe 
marginea drumului este la fel de 
evidentă ca lipsa lui de pe zone întregi, 
altă dată împădurite, actualmente 
defrișate”, a subliniat vicepreședintele 
Alexandru Proteasa.  

Acesta îi invită pe toți cei care 
dețin mai multe informații în legătură 
cu posibile exploatări forestiere nesus-
tenabile să alerteze autoritățile. „Nu 
am putut rămâne indiferent în fața 
acelei priveliști dezolante, așa că am 
sesizat personal atât instituțiile com-
petente, cât și presa locală. Trag un 
puternic semnal de alarmă și vă invit 
pe toți să ne conjugăm forțele pentru 
că doar împreună vom putea opri acest 
dezastru. Dacă aveți informații sau 
suspiciuni despre astfel de exploatări 
forestiere nesustenabile, alertați fără 
ezitare autorități le:  Instituția 
Prefectului Timiș, Poliția Națională, 
Garda Forestieră, Garda de Mediu”, a 
mai spus vicepreședintele Consiliului 
Județean Timiș, Alexandru Proteasa.  

Defrișări masive de pădure în zona 
Nădrag, descoperite de vicepreședintele 

Alexandru Proteasa

Protecție și prevenție 
la DGASPC Timiș

Dotări de aproape 4 milioane de lei pentru echipamente

Proiect european de 800.000 de euro pentru promovarea 
cicloturismului
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Una dintre cele mai vechi clădiri 
din Banat se află în centrul unei reabi-
litări de amploare. Conacul Mocioni din 
Foeni, construit în stil neoclasic, în 
anul 1750, va fi transformat într-un 
centru cultural de importanță eurore-
gională. Astfel, clădirea monument 
istoric de importanță națională și inter-
națională se află într-un amplu proces 
de redare către public, ca urmare a 
implementării proiectului denumit 
„Reabilitarea, refuncționalizarea și 
revitalizarea Conacului Mocioni din 
Foeni”.

 „Proiectul, așa cum îi spune și 
numele, își propune să readucă la viață 
conacul Mocioni, cu toate etapele pe 
care le presupune un astfel de demers: 
reabilitare, refuncționalizare și revita-
lizare”, a spus Alin Nica, președintele 
Consiliului Județean Timiș, în cadrul 
unei vizite la conacul din Foeni.

Concret, în cadrul componentei 
de reabilitare și refuncționalizare, pe 
lângă reabilitarea completă a clădirii în 
stilul arhitectural original, va fi amena-
jat un punct muzeal care va pune în 
valoare, creativ și inovator, monumen-
tul istoric și spațiul multicultural al 
comunității și regiunii. De asemenea, 
va exista un centru de informare, docu-
mentare și lectură, care va funcționa ca 
un centru multifuncțional, având rolul 
de a asigura accesul la lectura publică 
și la documentare prin punerea la dis-
poziția celor interesați a informațiilor 
privind istoria locală, a familiei 
Mocioni. Se vor folosi mijloace de pre-
zentare digitale, imersive, care vor oferi 
publicului posibilitatea de a se tran-
spune în atmosfera de epocă specifică 
vieții la acest conac. Totodată, clădirea 
va fi mobilată complet, dotată cu bibli-
otecă, sală de spectacole și  spațiu pen-
tru vernisaje.

În ceea ce privește componenta 
de revitalizare, proiectul a prevăzut 
facilitarea realizării anuale de rezidențe 
artistice și culturale care vor transforma 
clădirea și spațiile adiacente într-un 
muzeu viu, o comunitate într-o 
continuă schimbare. Brunch-uri la 

conac, precum și baluri în costume de 
epocă, dar și alte manifestări mon-
dene, vor completa lista de activități 
promovate în cadrul proiectului. Unul 
dintre obiective este reprezentat de 
angajarea întregii comunități, astfel 
încât valorificarea monumentului să 
contribuie la dezvoltarea economică, 
culturală și socială a comunității.

Nu în ultimul rând, se urmărește 
constituirea grupului de consultare și 
sprijin „Prietenii conacului Mocioni”, 
patronat de baronul Michael de 
Styrcea, urmașul familiei Mocioni, care 
își propune să realizeze un ecosistem 
sustenabil, astfel încât comunitatea să 
devină o atracție turistică, să benefici-
eze de dezvoltare economică, culturală 
și socială. 

„Prin cultură putem atrage inte-
resul asupra zonei a sute de mii de 
turiști anual, putem să creăm un eco-
sistem de antreprenori culturali, de 
operatori culturali care să vină și să 
creeze aici, în acest spațiu timișean și 
nu în ultimul rând serviciile și elemen-
tele conexe ce țin de domeniul HoReCa 
sau al restaurantelor, al ghizilor turis-
tici care pot să vină să completeze 
acest nou vector de dezvoltare care 
poate fi cultura”, a precizat președin-
tele Consiliului Județean Timiș. 

Lucrările sunt în curs, stadiul 
execuției aflându-se la 14,7%, fiind rea-
lizate intervenții la curte, la clădire și 
la pod. Durata execuției se va întinde 
până la 30.04.2024, urmând ca în peri-
oada următoare să se refacă acoperi-
șul, apoi mai multe consolidări, siste-
matizări și finisări. 

„Reabilitarea, refuncționalizarea 
și revitalizarea Conacului Mocioni din 
Foeni, Județul Timiș”, acronim REVER-
MOCIONI, cod CALL03-1, este un pro-
iect finanțat prin Granturile SEE 2014 
– 2021 în cadrul Programului 
RO-CULTURA și este implementat de 
Consiliul Județean Timiș, în calitate de 
promotor de proiect, alături de 
Institutul Intercultural Timișoara și 
North Consulting ehf. din Islanda, în 
calitate de parteneri.

Creăm condiții mai bune în uni-
tățile de învățământ speciale. Recent, 
a fost semnat contractul de finanțare 
pentru proiectul „Renovare energetică 
moderată a clădirii Corp C7 Liceul 
Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu”, 
depus la finanțare prin PNRR 
Componenta C5-Valul Renovării.

Valoarea lucrărilor eligibile este 
de 2.299.152,95 lei TVA inclus. Este a 
treia clădire de la Liceul G. Atanasiu 
care va fi renovată energetic prin acest 
program de finanțare.

Renovarea energetică va 
cuprinde atât măsuri de reabilitare ter-
mică a anvelopei, cât și de reabilitare 
și modernizare a sistemelor de instala-
ții din clădire, inclusiv cu sisteme alter-
native de producere a energiei termice 
și electrice – surse regenerabile. 

Vor fi executate lucrări care pre-
văd termoizolarea pereților exteriori, a 
planșeului sub pod și a soclului, înlo-
cuirea în totalitate a tâmplăriei, pre-
cum și modernizarea instalației de 
încălzire.

„Asigurarea celor mai bune con-
diții în unitățile de învățământ este 
foarte importantă pentru Consiliul 
Județean Timiș și, de aceea, căutăm în 
permanență noi surse de finanțare care 
să susțină acest deziderat. Ne bucurăm 
că reușim, prin aceste lucrări, să redu-

cem consumul de energie și emisiile de 
CO2, contribuind astfel la creșterea efici-
enței energetice dar și la reducerea ris-
cului la incendiu”, a declarat Alin Nica, 
președintele Consiliului Județean Timiș.

În perioada următoare se vor 
mai semna încă trei contracte prin 
PNRR.

Reabilitări masive
la Conacul Mocioni din Foeni

Poate fi atras un număr impresionant de turiști

S-a semnat un nou contract de 
finanțare pentru un proiect 

depus prin PNRR
O clădire va fi  renovată energetic

Proiectul pentru „Construirea 
drumului județean de legătură pentru 
conectarea Aeroportului Internațional 
Timișoara la Autostrada A1” are stabi-

lită firma care se va ocupa de întocmi-
rea studiului de fezabilitate și a proiec-
tului tehnic. 

Societatea Proiect Construct 
Regiunea Transilvania SRL din Oradea 
a fost declarată câștigătoare a licitației 
și va primi 1,1 milioane de lei pentru 
întocmirea tuturor documentațiilor 
necesare. Este vorba despre drumul 
care va lega Aeroportul de nodul de pe 
A1 de la Remetea Mare.

Contractul va fi realizat în două 

etape și va include proiectarea, verifi-
carea și asistența tehnică pentru reali-
zarea obiectivului de investiție publică. 
Noul drum va avea legătură directă la 

rețeaua TEN-T în ambele puncte, la ori-
gine și la destinație.

Finanțarea serviciilor prestate va 
fi asigurată prin Programul Operațional 
Asistență Tehnică, cu fonduri neram-
bursabile europene, iar durata contrac-
tului este de zece luni. Această lucrare 
nu trebuie confundată cu noul drum 
pentru care CNAIR și administrația 
județeană au semnat un acord de pre-
luare a proiectului de către Consiliul 
Județean Timiș. 

A fost desemnată firma care va face 
studiul de fezabilitate și proiectul tehnic 
pentru drumul de legătură Aeroport – A1
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Castelul Huniade va primi 30 de milioane de lei 
Vin bani și pentru Biblioteca Județeană

Castelul Huniade va primi 30 de 
milioane de lei din fondurile acordate de 
guvern prin programul de consolidare la 
seism a clădirilor publice. De asemenea, 
Biblioteca Județeană din Piața Libertății,  
o altă clădire aflată în administrarea 
Consiliului Județean Timiș, va intra în 
posesia a  17.2 milioane de lei.

„Am fost selectați dintr-un număr 
de 50 de proiecte la nivel național, cu două 
obiective de investiții pe Programul 
național de reabilitare a clădirilor cu risc 
seismic, gestionat de Ministerul Dezvoltării. 
Mă refer aici la 30 milioane lei pentru 
consolidarea Castelului Huniade, cea mai 
veche clădire - monument istoric din 
Banat, respectiv încă 17,2 milioane de lei 
pentru reabilitarea și consolidarea 
Bibliotecii Județene Timiș, din Piața 
Libertății. Această clădire a fost inclusă și 
printre  obiectivele de infrastructură, în 
cadrul programului Capitală Europeană a 
Culturii Timișoara 2023, însă a fost scoasă 
ulterior din acest program. Noi ne-am 
îndreptat către alte finanțări pentru că 
dorim să ducem la bun sfârșit această 
investiție. Studiul de fezabilitate și 
proiectul tehnic sunt realizate, urmează 
licitația pentru execuție. Clar, va costa mai 
mult decât cele 17,2 milioane de lei pe care 
îi vom primi prin acest program, dar de 

restul cheltuielilor ne vom ocupa noi, din 
bugetul  local”, a declarat Alin Nica, 
președintele Consiliului Județean Timiș. 

Suma nu este suficientă nici  pen-
tru revitalizarea Castelului Huniade, dar 
se dorește combinarea mai multor surse 
financiare.

„Pentru a face totul ca la carte, ne 
trebuie 40 de milioane de euro, aproxi-
mativ, dar asta înseamnă și acoperirea 

curții interioare. Anunț  cu bucurie că am 
reușit să îi convingem pe cei de la Comisia 
de la Ministerul Culturii să ne dea avizul 
inclusiv pentru această acoperire a curții 
interioare și aceasta este iarăși o noutate 
de ultim moment. Nu tăiem copacii, vrem 
să protejăm tot ce avem ca patrimoniu 
natural sau cultural. Cele patru  posibile 
surse de finanțare la care ne-am gândit 
pentru a face acest lucru posibil, ca să 

avem o clădire renovată și reintegrată în 
circuitul cultural, s-au dovedit corecte,  
pentru că deja trei dintre aceste direcții 
sunt aproape concretizate și mă refer la 
cea prin proiectul pe PNRR pentru care 
oficial am primit confirmarea că am primit 
4,2 milioane de euro TVA inclus, s-a con-
cretizat,  cea prin programul acesta prin 
programul național de consolidare a clă-
dirilor cu risc seismic de 30 de milioane de 
lei, aproximativ 6 milioane de euro iarăși 
s-a concretizat. Cele 8,5 milioane de euro 
pe care noi le avem prevăzute ca proiect 
strategic special pentru Castelul Huniade, 
pe programul România- Ungaria, sunt 
iarăși o certitudine, pentru că este aprobat 
de Comisia Europeană. Avem în total 18,7 
milioane de euro. Cam 18,7 milioane de 
euro aveam în proiectul tehnic pentru clă-
dire, strict pentru consolidare, renovare și 
refuncționalizare. Diferența până la 40 de 
milioane de euro însemna acoperirea cur-
ții interioare, dotările necesare și celelalte 
elemente pentru punerea în valoare a clă-
dirii. Dar aceste 3 finanțări sunt esențiale 
pentru aducerea clădirii în stadiul de clă-
dire în siguranță și reamenajată.  A patra 
direcție este, evident, bugetul local,  pen-
tru că suntem dispuși să luăm un credit 
pentru a duce la bun sfârșit această inves-
tiție”,  a completat Alin Nica.

Administratorul public al jude-
țului, Marian Constantin Vasile, a efec-
tuat o nouă vizită pe teren, pentru a 
verifica stadiul lucrărilor la Centrul 
comunitar de învățare permanentă și 
ocupare a forței de muncă Timiș, loca-
lizat în incinta Parcului Industrial și 
Tehnologic din Calea Torontalului, 
obiectiv aflat în proprietatea și admi-
nistrarea CJ Timiș.

Lucrările la acest obiectiv intră 
pe un făgaș normal, după ce anul tre-
cut proiectul a întâmpinat o situație 

dificilă. Aceasta a fost depășită ulterior, 
așa că acum se înaintează rapid.

Clădirea va crea condiții de 
ultimă generație pentru formarea pro-
fesională, va contribui la dezvoltarea 
unei piețe comune a muncii transfron-
taliere și va acoperi nevoi sociale pe 
partea vocațională și de consiliere în 
carieră, precum prezentarea la inter-
viu, testarea intereselor și aptitudinilor 
personale cu referire la carieră, facili-
tarea participării la târgurile pentru 
carieră/locuri de muncă, accesare fon-
duri europene, facilitarea unor întâlniri 
cu antreprenori locali și persoane care 
lucrează în companii (resurse umane).

Proiectul, „Inițiativă comună 
privind ocuparea forței de muncă” - 
JEDI, este finanțat prin intermediul 
programului INTERREG V-A România-
Ungaria 2014-2020 și are o valoare 
totală de 1.994.268 euro.

Condiții de ultimă generație pentru 
formarea profesională

Centrul de învățare permanentă și ocupare a forței 
de muncă prinde contur

Fluidizăm traficul și scurtăm 
timpul de așteptare! Parcarea CJ 
Timiș, din centrul orașului, adminis-
trată de către Direcţia de Prestări 
Servicii Timiş, a fost dotată cu un 
echipament de facilitare a plății 
automate a tichetului de parcare, 
atât cu cardul, cât și în numerar.

Totodată, în cadrul proiectului 
de dotare, a fost modernizat softul 
de funcționare al întregului sistem 
parking și au fost efectuate lucrări de 
înlocuire și întreținere a terminaluri-
lor de eliberare – scanare tichete din 
cadrul parcării.

Scopul acestor lucrări vine în 
sprijinul unei mai bune organizări în 
interiorul parcării, iar începând de 
joi, plata la fosta casierie din parcare 
a fost înlocuită cu plata la aparatul 
automat de taxare, scurtând astfel 
timpul de așteptare al beneficiarilor.

„Noul sistem va asigura fluidi-
zarea traficului atât la intrare, cât și 
la ieșirea din parcare, eliminând 

practic factorul uman implicat în 
procesul de taxare a tichetelor de 
parcare”, spune Alexandru Proteasa, 
vicepreședinte al Consiliului 
Județean Timiș.

Automatul de plată este insta-
lat în proximitatea ieșirii, astfel încât 
conducătorii auto să nu aibă de tra-
versat o distanță mare până la 
acesta. Planul tarifar în cadrul 
Parcării cu plată de pe terenul fostu-
lui Centru Militar Zonal este de 7 lei/
oră.

Parcare cu plată automată a 
tichetului în centrul Timișoarei
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Direcția de Evidență a Persoanelor Timiș
Str. Franz Liszt nr. 3, Timișoara, cod poștal 300081,
Județul Timiș, România, Tel: 0040 356 455455 
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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. 32/10.02.2023 pri-
vind aprobarea Protocolului de colaborare 
între Județul Timiș și Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. în 
vederea pregătirii obiectivului de investiții 
„Drum de conectivitate (Drum nou de legă-
tură la rețeaua primară) A1-Timișoara-
Aeroport Traian Vuia/DNCT (profil 2+2)”.

2. Hotărârea nr. 33/24.02.2023 pen-
tru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Timiș nr. 307/26.10.2022 privind aprobarea 
prețurilor medii ale unor produse agricole 
pentru anul fiscal 2023.

3. Hotărârea nr. 34/28.02.2023 pri-
vind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 124/21.04.2022 privind 
constituirea comisiei speciale pentru anali-
zarea documentațiilor ce stau la baza exerci-
tării/neexercitării dreptului de preemțiune 
din partea Județului Timiș referitor la inten-
țiile proprietarilor de înstrăinare a unor clă-
diri monument istoric.

4. Hotărârea nr. 35/28.02.2023 pri-
vind aprobarea Planului de administrare al 
societății Service Cons Prest S.R.L. pentru 
perioada 2023-2026.

5. Hotărârea nr. 36/28.02.2023 pri-
vind modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Timiș nr. 159/30.06.2021 
privind aprobarea Strategiei și a 
Regulamentului de valorificare, amenajare, 
exploatare și întreținere a spațiilor din 
Bastionul Theresia și închirierea unor spații.

6. Hotărârea nr. 37/28.02.2023 pri-
vind aprobarea declanșării procedurii de 
expropriere pentru obiectivul de utilitate 
publică „Modernizare DJ591 Timișoara - 
Utvin - Sânmihaiu Român“.

7. Hotărârea nr. 38/28.02.2023 pri-
vind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 105/28.05.2019 pentru 
aprobarea Normativelor privind dotarea cu 
autovehicule și consumul lunar de carbu-
ranți.

8. Hotărârea nr. 39/28.02.2023 pri-
vind aprobarea dării în folosință gratuită a 
unor bunuri mobile aflate în domeniul privat 

al Județului Timiș către Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență ”Banat” al Județului 
Timiș.

9. Hotărârea nr. 40/28.02.2023 pri-
vind aprobarea rezilierii contractului de con-
cesiune nr. 2581/07.02.2022, încheiat între 
Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, 
și Societatea M&V Company S.R.L.

10. Hotărârea nr. 41/28.02.2023 pri-
vind modificarea 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 instituții 
publice de interes județean.

11. Hotărârea nr. 42/28.02.2023 pri-
vind aprobarea participării Județului Timiș la 
promovarea și implementarea proiectului 
„Protecție Civilă Inteligentă”.

12. Hotărârea nr. 43/28.02.2023 pri-
vind modificarea Hotărârii nr. 239/18.10.2017 
privind aprobarea proiectului „Modernizare 
DJ 691: Lărgirea la 4 benzi a sectorului km 
2+725 (sens giratoriu) - Centura Timișoara și 
Centura Timișoara - Autostrada A1 (km 
12+975)”.

13. Hotărârea nr. 44/28.02.2023 pri-
vind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 186/31.08.2021 privind 
constituirea Comisii mixte pentru stabilirea 
modului de administrare a obiectivului de 
investiții „Centru de colectare legume - fructe 
în jud. Timiș - Proiect pilot pe amplasamentul 
din Comuna Tomnatic, jud. Timiș.

14. Hotărârea nr. 45/28.02.2023 pri-
vind aprobarea acordării unui ajutor indivi-
dual de minimis pentru majorarea capitalului 
social al societății Service Cons Prest S.R.L.

15. Hotărârea nr. 46/28.02.2023 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 187/2018 privind aproba-
rea Schemei de minimis pentru finanțarea 
spitalelor publice locale aflate în subordinea 
autorităților publice locale din județul Timiș.

16. Hotărârea nr. 47/28.02.2023 pri-
vind aprobarea participării Județului Timiș la 
proiectul „Blue Sky - The Solution to Air 

Pollution”/„Blue Sky - Soluția transfrontali-
eră la problema poluării aerului”, acronim 
„BLUE SKY”, finanțat în cadrul primului apel 
de proiecte al Programului Interreg IPA 
România - Serbia 2021-2027.

17. Hotărârea nr. 48/28.02.2023 pri-
vind aprobarea documentației tehnico-eco-
nomice cu principalii indicatori tehnico-eco-
nomici pentru obiectivul de investiție publică 
”Modernizare DJ 609H Târgoviște - Babșa”.

18. Hotărârea nr. 49/28.02.2023 pri-
vind aprobarea documentației tehnico-eco-
nomice cu principalii indicatori tehnico-eco-
nomici pentru obiectivul de investiție publică 
”Modernizare DJ 593B Parța-Petroman”.

19. Hotărârea nr. 50/28.02.2023 pri-
vind aprobarea documentației tehnico-eco-
nomice cu principalii indicatori tehnico-eco-
nomici pentru obiectivul de investiție publică 
”Amenajare intersecție DJ 692A cu DN 69 
(Sânandrei)”.

20. Hotărârea nr. 51/28.02.2023 pri-
vind aprobarea indicatorilor tehnico-econo-
mici actualizați ai „Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată din județul Timiș, în perioada 2014 – 
2020”.

21. Hotărârea nr. 52/28.02.2023 pri-
vind aprobarea cofinanțării actualizate pen-
tru „Proiectul regional de dezvoltare a infras-
tructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, 
în perioada 2014 - 2020” finanțat prin POIM.

22. Hotărârea nr. 53/28.02.2023 pri-
vind trecerea unui bun imobil înscris în 
Cartea funciară nr. 404581, din domeniul 
public al Județului Timiș, în domeniul public 
al Municipiului Lugoj.

23. Hotărârea nr. 54/28.02.2023 pri-
vind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr.138/27.06.2018 privind 
aprobarea proiectului „Reabilitarea, consoli-
darea, modernizarea și accesibilizarea spați-
ilor educaționale din cadrul Liceului Teoretic 
special „IRIS”, cu realizarea de măsuri de 
sprijinire a eficienței energetice prin gestio-
narea inteligentă a energiei și utilizarea ener-
giei din surse regenerabile”, Cod SMIS 116274.

24. Hotărârea nr. 55/28.02.2023 pri-
vind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 182/31.08.2021 privind 
aprobarea devizului actualizat la faza de 
Proiect Tehnic revizuit pentru investiția 
„Reabilitarea, consolidarea, modernizarea și 
accesibilizarea spațiilor educaționale din 
cadrul Liceului Teoretic Special „IRIS”, Cod 
SMIS 116274.

25. Hotărârea nr. 56/28.02.2023 
pentru aprobarea acordului de parteneriat 
privind inventarierea, depozitarea și utiliza-
rea arhivei societății IPROTIM S.A. Timișoara 
(în faliment) bun proprietate publică a 
Județului Timiș.

26. Hotărârea nr. 57/28.02.2023 pri-
vind aprobarea promovării și implementării 
proiectului ”MusAIC - Museums Amidst 
Involved Cross-Border Communities” (Muzee 
în Mijlocul unor Comunități Transfrontaliere 
Implicate)” de către Muzeul Satului Bănățean 
Timișoara în cadrul Programului INTERREG 
IPA Romania-Serbia 2021-2027.

27. Hotărârea nr. 58/28.02.2023 pri-
vind aprobarea bugetului Fondului de 
Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare pentru 
proiectele de dezvoltare a infrastructurii ser-
viciilor publice care beneficiază de asistență 
financiară nerambursabilă din partea Uniunii 
Europene, pe anul 2023.

28. Hotărârea nr. 59/28.02.2023 pri-
vind aprobarea rectificării nr. 1 a bugetului 
local al județului Timiș pe anul 2023.

29. Hotărârea nr. 60/28.02.2023 pri-
vind aprobarea participării Județului Timiș la 
promovarea și implementarea proiectului 
„Baroco - perla deformată”.

30. Hotărârea nr. 61/28.02.2023 pri-
vind aprobarea participării Județului Timiș la 
proiectul „Cycling along Iron Curtain Trail - 
Euro Velo 13 in Banat”, acronim „Cycling 
ROSE”, finanțat în cadrul primului apel de 
proiecte al Programului Interreg IPA România 
- Serbia 2021-2027.
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Consiliul Județean alocă peste 7,2 milioane 
pentru proiecte culturale și de tineret
(titlul să fie exact așa, pe doua rânduri)

Cea de-a treia ediție a concursu-
lui „Îndrăgostiți de amintiri”, organizat 
de Muzeul Național al Banatului 
Timișoara și finanțat de Consiliul 
Județean Timiș și-a desemnat câștigă-
torii. 

Fotografia intitulată „Oamenii 
Măriei Sale”, înscrisă în concurs de 
Alexandra Bîzoi, a obținut cel mai mare 
număr de voturi - 395, fiind considerată 
cea mai frumoasă poveste de dragoste. 
Clasamentul a fost anunțat de muzeu și 
cuprinde următoarele poziții: I - 
Alexandra Bîzoi - 395 de voturi; II - 
Codruța Popescu – 378;  III - Oana 
Beatrice Spirtu – 308.

Claudia Floroiu și Nicoleta 
Reghis sunt câștigătoarele celor două 

Cei mai frumoși îndrăgostiți au fost aleși 
în cadrul unui concurs de fotografii, organizat de 

Muzeul Național al banatului Timișoara

mențiuni, cu 193, respectiv 189 de 
voturi.

Finaliștii vor fi premiați la sfârșitul 
lunii aprilie și vor fi contactați ulterior.

Câștigătoarea, Alexandra Bîzoi, 
va primi o lucrare de sculptură, iar pen-
tru  locurile II și III Muzeul Național al 
Banatului a pregătit câte un tablou al 
unui artist local. Cele 2 mențiuni vor 
primi pachete promoționale „Timișoara 
la Cutie” și materiale promoționale 
MNaB (calendar, cană, magnet, pin, cre-
ion, pix). Fiecare câștigător va primi 
diplomă de participare.

Fotografia câștigătoare include și 
o scurtă descriere a poveștii de dra-
goste: „Ștefania și Petru Hânda. Ștefania 
a fost nepoata colonelului Iosif, fiica 

surorii lui, Valeria. La 19 ani, după baca-
laureat, s-a îndrăgostit fulgerător și defi-
nitiv de tânărul locotenent Petrică 
Hânda. A renunțat la studiul filosofiei și 
după câteva luni, necesare întocmirii 
unei dote pe măsura fiicei contabilului 
Societății de Avere de la Caransebeș, 
s-au căsătorit. Poza îi înfățișează tineri 
căsătoriți, în 1939. Locotenentul purta 
cu bucurie haina militară și în viața 
civilă, după cum se vede. Soția sa, 
aidoma unei vedete de cinema, era 
îmbrăcată într-o rochie de mătase. Erau 
atât de fericiți! Privindu-i avem impresia 
că suntem părtași bucuriei lor trădată 
prin zâmbetul ce le luminează chipul. 
Locotenentul Petrică Hânda va fi ales 
cariera militară și drept recunoștință 
pentru faptul că armata s-a ocupat de 
educația sa, el fiind «copil de trupă», 
după ce tatăl său pierise ucis în Primul 
Război. Și ce educație aleasă a primit! 
Mai păstrăm un dicționar Larousse pe 
care i l-a dăruit logodnicei. Dedicația, 
într-o impecabilă franceză, e plină de 
iubire și de tandrețe. V-o împărtășesc. 
«Ma chère fillette, pour la beauté d’un 
jour, jour de fête de ton anniversaire». 
Tinerii au avut parte de cinci, doar cinci 
ani de viață minunată. Au fost curmați 
de decizia locotenentului de-a urma 
Școala de Război și, pe cale de conse-
cință, de-a fi trimis pe front, în prima 
linie. A trecut Prutul. A ajuns în fruntea 
regimentului până la Stalingrad. De aici, 
urma i s-a pierdut definitiv. Oricât de 
mult l-ar fi căutat Ștefania! Timp de 10 
ani, neîncetat. Prin Crucea Roșie, printre 
tovarășii de arme. S-a stins și ea, de 
durere, la nici 50 de ani”.

Servicii de 
dezinsecție, 

dezinfecție și 
deratizare

Direcția de Prestări Servicii 
Timiș realizează de acum servicii de 
dezinsecție, dezinfecție și deratizare 
și pentru persoane fizice sau juridice 
private, nu doar pentru obiectivele 
aflate în patrimoniul CJ Timiș. 
Serviciile pot fi comandate contra-
cost în conformitate cu tarifele apro-
bate.

DPS Timiș, instituție subordo-
nată Consiliului Județean Timiș, 
oferă o abordare eficientă și inofen-
sivă pentru mediul înconjurător, la 

standarde ridicate, prin metodele și 
produsele folosite.

Mai multe detalii și tarife se 
pot afla de pe site-ul www. dpstimis.ro

Alin Nica, președintele Consiliului 
județean Timiș, s-a întâlnit cu Adina 
Vălean, comisar european, aflată în 
Timișoara cu ocazia deschiderii oficiale a 
Programului Național „Timișoara - 
Capitală Europeană a Culturii”. Adina 
Vălean a evidențiat importanța titlului 
deținut de Timișoara în context regional 
și s-a bucurat să afle de contribuția sem-
nificativă a Consiliului Județean în imple-
mentarea programului cultural din 2023.

„Îi mulțumesc și îi sunt recunos-
cător pentru că promovează Timișoara, 
județul Timiș și minunatele evenimente 
pregătite pentru acest an unic în istoria 
noastră culturală”, a transmis Alin Nica. 

Promovare 
europeană

Consiliul Județean Timiș a 
asigurat dotări pentru Stația de 
Pompieri Deta din cadrul ISU Banat. 
Salvatorii din sudul județului bene-
ficiază acum de o autospecială de 
primă intervenție şi comandă, trei 
motoventilatoare sau o platformă 
hidraulică.

Autospeciala de primă 
intervenție asigură în mod eficient  
stingerea incendiilor și salvarea 
persoanelor, precum și  intervenții de 
descarcerare și de acordare a 
primului ajutor medical. Cele trei 
motoventilatoare sunt utilizate 
pentru înlăturarea rapidă a 
acumulărilor de fum și gaze de ardere 
din casa scărilor, locuințe, precum și 
pentru evacuarea în siguranță a 
cetățenilor, în timp ce platforma 
hidraulică e pentru autocamionul de 
intervenție supraînălțat, în scopul 

Echipamente pentru salvarea vieții și stingerea incendiilor

Fonduri asigurate de  CJ Timiș
reducerii timpului de răspuns la 
anumite tipuri de intervenții, protejarea 
personalului și transportul rapid al 
unor materiale sau bunuri. 

Printre noile dotări figurează și 
un ATV 4×4 pentru deplasare rapidă 
în zone greu accesibile sau orice tip 
de teren, o semiremorcă cisternă 

transport apă potabilă şi intervenție, 
cu o capacitate de 30.000 litri, utilizată 
pentru sprijinirea acțiunilor de lichi-
dare a incendiilor prin alimentarea cu 
apă a autospecialelor de stingere, 
precum și pentru transportul de apă 
potabilă în zonele afectate de calami-
tăți. 
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”Magie” la Muzeul Național de Artă 
Timișoara

O expoziție emblematică a fermecat publicul

Un succes extraordinar l-a înregistrat expoziția 
„Victor Brauner: Invenții și magie”, vizitatorii fiind 
prezenți în număr record la Muzeul Național de Artă 
din Timișoara. Publicul a apreciat din plin această 
expoziție emblematică, care a relevat lucrări ale lui 
Victor Brauner din perioada anilor 1920–1960. Este 
vorba de aproximativ 100 de picturi, desene, sculp-
turi, ilustrații de carte și documente menite să ofere 
o imagine de ansamblu asupra creației și vieții lui 
Victor Brauner, asupra universului său erudit, plin de 
umor și de inventivitate. Toate acestea se regăsesc în 
această expoziție emblematică, deschisă publicului 
până în 28 mai 2023. 

În premieră, Muzeul Național de Artă din 
Timișoara a beneficiat de un împrumut  excepțional 
de 40 de lucrări, venite din partea Centrului 
Pompidou, alături de lucrări din colecțiile muzeelor 

Saint-Étienne Métropole (MAMC+), Musée Cantini 
Marseilles și ale altor muzee din România sau din 
colecții private și din străinătate. 

Expoziția „Victor Brauner: Invenții și magie” 
oferă o imagine clară, multidisciplinară asupra crea-
ției erudite a lui Victor Brauner, în care pot fi recu-
noscute intervenții cu mult umor și creativitate, dar 
și creionări ludice ale realității sau intruziuni ezote-
rice asumate. În retrospectiva timișoreană, publicul  
face cunoștință și cu celebrul său Autoportret cu ochi 
enucleat din 1931, care șapte ani mai târziu avea să-l 
transforme pe Brauner, după pierderea accidentală 
a aceluiași ochi, în „pictorul vizionar” al mișcării 
suprarealiste. Evenimentul de la Muzeul Național de 

Artă Timișoara a  demonstrat că și România poate 
găzdui și expune la standarde internaționale, Victor 
Brauner fiind un reper incontestabil pe scena mon-
dială a artei, o figură marcantă la nivel internațional 
pentru curentul suprarealist. Prin expunerea unui 
artist de anvergura lui Victor Brauner, muzeul timișo-
rean a trecut printr-o transformare care îi permite 
acum să poată găzdui și prezenta expoziții complexe 
la standarde internaționale, o moștenire națională 
extrem de prețioasă. 

Expoziția „Victor Brauner: Invenții și magie” 
este co-organizată de Centrul Pompidou Paris, 
Muzeul Național de Artă Timișoara, Fundația Art 
Encounters și Institutul Francez din România și este 
finanțată de către Consiliul Județean Timiș.

Muzeul Național al Banatului, în parteneriat 
cu Fundația Herczeg, Fundația „Societatea de Istorie 
și Arheologie din Banat” și cu sprijinul Constructim 
S.A., prezintă la Timișoara lucrarea monumentală 
The Middle Way (2014) a sculptorului Bogdan Rața. 

Realizată din rășină sintetică, în culoarea roșu 
Liverpool, sculptura lui Bogdan Rața are patru metri 
înălțime și este vizibilă  pe corpul C al Bastionului 
Maria Theresia.

Lucrarea The Middle Way a fost prezentată în 
premieră în programul Moving Monuments, curato-
riat de Cosmin Nasui (organizat de Nasui Collection 
& Gallery), la Independents Liverpool Biennial 2014. 
În acest context, a fost expusă până în 2016 în faţa 
clădirii St. George’s Hall în insula muzeelor din 
Liverpool, parte a Patrimoniului mondial UNESCO. 
În 2016 sculptura a fost instalată în Piața Milenium 
din Baia Mare, în centrul istoric al orașului. Un an mai 
târziu, în 2017, The Middle Way a fost expusă în fața 
primăriei din Cascais, în cadrul programului 12 capi-
tole ale creativităţii româneşti, desfăşurat în 
Portugalia și organizat de Ambasada României și ICR 
Lisabona, iar în 2018 a fost mutată la Porto, în fața 
Casei da Música, creația celebrului arhitect Rem 
Koolhaas, devenită unul dintre cei mai puternici poli 
culturali ai orașului. În Ucraina, sculptura a fost insta-
lată prima dată în septembrie 2018, în centrul orașu-
lui Kiev, pe bulevardul Taras Șevcenko, iar mai apoi, 
anul următor, în orașele Mîkolaiv și Dnipro.

Amplasarea lucrării The Middle Way pe 
Bastionul Theresia, în Timișoara, Capitală Europeană 
a Culturii în 2023, la invitația Muzeului Național al 
Banatului,  subliniază ideea de unitate multiculturală 
a orașului, sculptura monumentală devenind un pin 
ce va marca spațiul urban și piața din fața muzeului 
în relație directă cu celelalte orașe și instituții din 
Europa unde lucrarea a fost expusă anterior”, declară 
sculptorul Bogdan Rața.

un simbol al unității 
multiculturale a 

Timișoarei

Finanțarea 
sportului, la lumină 

Consiliul Județean Timiș a invitat pe toți 
cei interesați la o dezbatere publică privind 
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea 
Regulamentului privind finanțarea din fonduri 
publice a programelor sportive inițiate de către 
structurile sportive de drept public.

Intenția Consiliului Județean Timiș este 
de a finanța programe sportive inițiate de struc-
turi sportive de drept public, cu scopul de a se 
valorifica aptitudinile individuale, pregătirea, 
autodepășirea continuă, obținerea victoriei și nu 
în ultimul rând menținerea unei bune stări de 
sănătate și consolidarea socializării cetățenilor. 
Participanții au venit cu propuneri, sugestii și 
opinii cu valoare de recomandare privind pro-
iectul de act normativ supus procedurii de trans-
parență decizională. Totodată, o bună parte a 
acestora s-a declarat mulțumită în urma clarifi-
cărilor primite, în felul acesta având posibilitatea 
de a întocmi corect proiectele pe care intențio-
nează să le depună. 

Consiliul Județean Timiș, alături de Asociația 
Junior Sport, a fost partener principal al  proiectului 
„Valori Culturale Timișene”, pe care multiplul cam-
pion Cătălin Moroșanu, împreună cu mai mulți lup-
tători de excepție, l-a derulat, în județul Timiș. 

„Prin implementarea acestui proiect ne dorim 
promovarea patrimoniului culturii timișene, prin pre-
zentarea unor obiective culturale din acest colț de 
țară. Sunt sigur că acest mix de cultură și sport va 
aduce un plus zonei și societății noastre, iar totodată 
ne dorim să oferim și un exemplu elevilor, prin cam-
pania anti bullying din școli, un fenomen tot mai 
răspândit, din păcate. Noi, ca luptători, le putem 

Un mix de cultură și sport ca un model pentru elevi
Campanie cu multiplul campion

Cătălin Moroșanu
arăta că pot alege calea unui sport pentru a-și elibera 
energiile, indiferent care va fi acela”, a spus Cătălin 
Moroșanu.

Pe lângă promovarea zonei din punct de 
vedere turistic, cu realizarea unor clipuri promoțio-
nale, sportivii au ajuns și în 4 școli din județ, acolo 
unde au continuat campania anti bullying lansată 
încă din 2019.

„În fața a sute de copii, Cătălin s-a alăturat 
vocilor care condamnă acest fenomen tot mai răs-
pândit, promovând sportul ca mijloc și resursă pen-
tru redobândirea încrederii în sine. Cât despre noi, 
părinții, avem responsabilitatea de a ne pregăti copiii 
pentru viața de adult, iar educația și sportul contri-
buie decisiv la formarea unui caracter solid și sănă-
tos”, a spus Alexandru Proteasa, vicepreședinte al 
Consiliului Județean Timiș.


