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„Implementarea cadrului instituțional de dezvoltare strategică la nivelul județului 

Timiș”, MySMIS 135760 

 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, în calitate de 

beneficiar al contractului de finanțare nr.479/08.05.2020, a demarat proiectul 

„Implementarea cadrului instituțional de dezvoltare strategică la nivelul județului 

Timiș”, MySMIS 135760/SIPOCA 784 

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Axa 

prioritară  2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, 

Componenta 1: CP13/2019 pentru regiunea mai puțin dezvoltată – „Fundamentarea 

deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni  la nivelul 

administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”. 

Obiectivul general al proiectului vizează creşterea capacităţii de planificare strategică şi 
de fundamentare a deciziilor de dezvoltare economico-socială și de mediu a judeţului la 
nivelul Consiliului Judeţean Timiş. 
 

Două obiective specifice asigură atingerea obiectivului general, respectiv: 
 

 Obiectiv specific 1. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Timiş pentru 
perioada 2021-2027; 

 Obiectiv specific 2. Elaborarea Strategiei de Eficienţă energetică pentru perioada 
2021-2027. 

 

Scopul elaborării unei Strategii de dezvoltare a județului Timiș pentru perioada de 
programare 2021-2027 este de a oferi Consiliului Judeţean Timiș un instrument metodologic 
şi legal pe baza căruia acesta să poată structura şi planifica implementarea pachetului de 
politici, programe şi proiecte pe termen mediu şi lung. Strategia va constitui baza 
coordonării investiţiilor multi-anuale şi a pregătirii administraţiei publice locale pentru 
absorbţia fondurilor europene planificate pentru perioada următoare de programare 
prin identificarea direcţiilor prioritare de dezvoltare, stabilirea ritmului şi nivelului 
acestei dezvoltări, cu scopul final de a eficientiza activitatea autorităţii publice locale 
în gestionarea problemelor la nivel judeţean, în utilizarea resurselor financiare, de a 
promova judeţul Timiș, de a atrage fonduri nerambursabile pentru a implementa 
proiectele planificate.  
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În acest sens, se vor defini mai bine priorităţile la nivelul instituţiei şi al judeţului şi se vor 
corela cu sursele de finanţare existente. Judeţul Timiș, în integralitate, tinde spre o 
dezvoltare Smart şi, în acest sens, se doreşte promovarea de noi tehnologii şi implicarea 
activă a comunităţiilor locale.  
 
 
Scopul elaborării unei Strategii de Eficiență energetică la nivelul județului Timiș 
constituie o condiție necesară și oportună pentru finanțarea proiectelor de eficientizare 
energetică în cadrul viitoarei perioade de programare.  
Îmbunătățirea eficienței energetice de-a lungul întregului lanț energetic, inclusiv producția, 
transportul, distribuția și utilizarea finală de energie, va genera beneficii pentru mediu, va 
îmbunătăți calitatea aerului și sănătatea publică, va reduce emisiile de gaze cu efect de seră, 
va îmbunătăți securitatea energetică prin reducerea dependenței de importurile de energie 
din afara Uniunii, va scădea costurile cu energie ale gospodăriilor și ale societăților, va 
contribui la atenuarea sărăciei energetice și va duce la o creștere a competitivității, a locurilor 
de muncă și a activității economice la nivelul tuturor sectoarelor economiei, îmbunătățind 
astfel calitatea vieții cetățenilor". În acest context, una dintre prioritățile de investiții ale politicii 
de coeziune a UE pentru perioada 2021-2027 o reprezintă "O Europă mai verde, fără emisii 
de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, 
energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice". 

 
 

Rezultate aşteptate 
 
Rezultat program 1 - Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru 
fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung atins prin Rezultat de 
proiect 1 - Strategie de Dezvoltare a Judeţului Timiş elaborată pentru perioada 2021-2027; 
 
Rezultat program 1 - Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru 
fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung atins prin Rezultat de 
proiect 2 - Strategia de Eficienţă Energetică 2021-2027. 
 

 
Data începere proiect: 08.05.2020 

Data încheiere proiect: 08.11.2021 

Valoarea totală a proiectului este de 564.060,00 lei (TVA inclusă), iar structura finanţării 
proiectului este următoarea: 

 
Cheltuieli totale eligibile proiect: 564.060,00 lei din care: 

 

 finanţare nerambursabilă FSE: 479.451,00 lei 

 finanțare nerambursabilă BN: 73.327,80 lei 

 contribuție proprie CJT la cheltuielile eligibile: 11.281,20 lei 
 

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate 

Administrativă 2014-2020”, MySMIS 135760/SIPOCA 784 


