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Dragi timișeni,
Am considerat mereu că 

administrația publică trebuie 
să aibă în centrul ei cetățeanul, 
el fiind beneficiarul tuturor 
activităților desfășurate de cei 
care gestionează problemele 
comunității. Însă, oamenii au 
nevoie de încredere în cei care 
se ocupă de administrarea 
județului, iar încrederea nu poa-
te fi câștigată fără transparență. 
De aceea, e nevoie de o nouă 
abordare, una care să aibă la 
bază o relație deschisă între 
administrație și cetățean, astfel 
încât acesta din urmă să simtă 
cu adevărat că părerea lui con-
tează, că este responsabilizat 
și că poate avea un rol activ, 
în care ideile și propunerile 
lui chiar se pot transforma în 
proiecte ce pot prinde viață. În 
această idee, am lansat o serie 
de exerciții democratice, meni-
te a încuraja participarea acti-
vă a timișenilor la gestionarea 
problemelor județului, aspect 
care include chiar și partea de 

decizie. Una dintre noutățile 
introduse este noțiunea de bu-
getare participativă, o premieră 
pentru județul Timiș, despre 
care cred cu tărie că va aduce 
o apropiere între administrația 
publică și cetățeni. Oamenii nu 
mai trebuie să se limiteze la 
a comenta de pe margine, ci 

pot veni cu inițiative și proiec-
te prin care să poată contribui 
în mod direct la distribuirea 
banilor. Practic, cetățenii vor 
avea, de acum înainte, și po-
sibilitatea de a decide, iar asta 
este marea noutate pe care o 
aduce bugetul participativ. Îi 
încurajez pe toți să încerce să 

cunoască modul în care sunt 
alocate resursele la nivelul în-
tregului județ, să citească re-
gulamentul și să își promoveze 
inițiativele în rândul comunității 
lor. De asemenea, tot pentru o 
transparență crescută, am de-
marat o consultare publică, prin 
intermediul unor chestionare, 
adresate atât cetățenilor simpli, 
cât și mediului de afaceri. Sco-
pul nostru este să aflăm păre-
rile lor, în funcție de acestea 
urmând a stabili strategia de 
dezvoltare economică pentru 
următorii șapte ani. De aseme-
nea, așteptăm sugestii pentru 
definitivarea strategiei energe-
tice a județului, tocmai pentru a 
ne putea baza pe un document 
coerent și cuprinzător. Nu ne-
glijăm nici proiectele sportive, 
drept pentru care așteptăm re-
comandări și sugestii despre 
modul în care putem îmbunătăți 
ghidul de finanțare neramsursa-
bilă, pe care îl avem în curs de 
elaborare. Sper ca toate aceste 
noi concepte să aibă darul de 
a crește încrederea dumnea-
voastră în administrația publică 
și să reprezinte fundamentul 
unui parteneriat solid și trans-
parent, în folosul Timișului și al 
locuitorilor lui.

Alin Nica
Președintele Consiliului 

Județean Timiș

Un parteneriat între 
administrația publică și cetățeni

Bugetul Consiliului Județean 
Timiș are, pentru prima dată în 
istoria sa, o componentă partici-
pativă. Bugetarea participativă 
este un proces democratic prin 
care membrii unei comunități 
decid cum va fi cheltuită o par-
te a bugetului public. Prin con-
ceptul de „bugetare participa-
tivă”, Consiliul Județean Timiș 
creează cadrul unei relații de 
parteneriat între administrația 
publică şi cetățeni, în vederea 
implicării acestora în mod activ, 
prin idei, sugestii, propuneri, la 
îmbunătățirea calității vieții la 
nivelul comunității. Astfel, idei-
le cetățenilor cu impact pozitiv 
pentru comunitate, validate prin 
votul timișenilor, vor fi finanțate 
și implementate de Consiliul 
Județean. Pentru asta, instituția 
a pus la bătaie un buget parti-
cipativ de 1.000.000 lei. Propu-
nerile de proiecte trebuie să se 
încadreze într-unul din urmă-
toarele domenii, pentru obiec-
tive care sunt în administrarea 
județului Timiș: educația; servi-
ciile sociale pentru protecția co-
pilului, a persoanelor cu handi-
cap, a persoanelor vârstnice, a 
familiei și a altor persoane sau 

grupuri aflate în nevoie socia-
lă; sănătatea; cultura; sportul; 
protecția și refacerea mediului; 
conservarea, restaurarea și pu-
nerea în valoare a monumente-
lor istorice și de arhitectură, a 
parcurilor, grădinilor publice și 

rezervațiilor naturale; podurile și 
drumurile publice; turismul; in-
frastructura de stimulare a eco-
nomiei și afacerilor; infrastruc-
tura IT și de telecomunicații. 
Fiecare persoană fizică sau 
juridică poate formula o singură 
propunere de proiect. Pentru de-

punerea acestuia, cei interesați 
vor trebui să completeze titlul, 
domeniul, descrierea acestuia, 
localizarea, durata proiectului, 
beneficiarii, bugetul estimat, 
detalierea bugetului, pe cât 
posibil, să atașeze documen-

te relevante (fotografii, schițe, 
planuri etc.) și să menționeze 
modul în care inițiatorul dorește 
sa se implice în proiect (volun-
tariat, cofinanțare, sponsorizări 
etc.).

„Bugetul participativ este în 
primul rând un exercițiu demo-

cratic prin care, pe un fond alo-
cat - în cazul nostru, un milion 
de lei - timișenii depășesc nive-
lul la care sunt doar consultați 
și încep să contribuie direct la 
distribuirea banilor, fie prin în-
scrierea unui proiect, prin vota-
rea lui sau prin sprijinul acordat 
în implementare. Astfel, respon-
sabilizăm cetățenii, le oferim 
decizia, nu doar posibilitatea 
de a comenta de pe margine” a 
spus președintele CJ Timiș, Alin 
Nica.

Marian Constantin Vasile, 
administratorul public al județului 
Timiș, unul dintre inițiatorii aces-
tui demers, care a fost ulterior 
aprobat cu succes la nivelul 
Consiliului, a declarat: „Bugetul 
participativ, primul din istoria 
Consiliului Județean Timiș, res-
ponsabilizează atât cetățenii, 
cât și instituția, fiind un exercițiu 
de colaborare. Este un semnal 
că, în Timiș, decizia are în mijlo-
cul ei cetățeanul. Este o schim-
bare de paradigmă. Procesul 
administrativ nu va mai fi opac, 
ci va avea la bază interesul și 
dorința timișenilor, va include 
mereu feedback-ul beneficiari-

lor finali. Este suma de 1 milion 
de lei prea mică pentru un buget 
participativ? Noi credem că nu. 
Vorbim de un proiect pilot, un 
exercițiu care cu siguranță se va 
implementa și în următorii ani. 
Vom învăța din experiența anu-
lui 2021, iar apoi putem aloca 
mai mulți bani, dacă este nece-
sar. Așteptăm cu interes propu-
nerile voastre și vă asigurăm de 
întreaga noastră deschidere și 
implicare în a vă pune în practică 
ideile. Mai mult, sunteți așteptați 
să vă acordați votul pentru pro-
iectele propuse, bugetul parti-
cipativ mutând în rândul vostru 
atât componenta de inițiere, cât 
și pe cea de decizie”. Procesul 
de bugetare participativă urmă-
reşte îmbunătăţirea calităţii vieţii 
din județul Timiș, prin încuraja-
rea cetăţenilor să se implice în 
definirea priorităţilor şi a obiec-
tivelor de investiţii din bugetul 
local al județului Timiș.

Până în 25 mai, timișenii își 
pot înscrie propunerile online, 
toate informațiile necesare fiind 
disponibile pe platforma web 
creată special pentru bugetul 
participativ, www.bugetareparti-
cipativa.cjtimis.ro.

Bugetul participativ, o premieră în istoria județului
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Toleranță zero la 
calitatea lucrărilor

Drumul care leagă Sâmartinu Sârbesc de Sânmartinu Maghiar 
a ajuns într-o stare jalnică. După ce Consiliul Județean Timiș a in-
vestit aproape 4 milioane de lei în cei cinci kilometri pe care se 
întinde această arteră, drumul arată deplorabil, deși nu a trecut nici 
un an de la finalizarea lucrărilor.

CJ Timiș nu a făcut și nu va face recepția pe o asemenea lucra-
re, până când aceasta nu va fi deplin practicabilă și în conformitate 

cu documentația tehnică. Liderul administrației județene, Alin Nica, 
a transmis un mesaj ferm în acest sens, ideea fiind că nu se vor în-
chide ochii la astfel de situații și nu se vor face favoruri firmelor care 
au câștigat licitațiile, așa cum nu se va întâmpla nici pe viitor:

„Din primele zile în instituție, am transmis clar că am toleranță 
zero pentru orice fel de aranjamente la contracte, că voi verifica 
realitatea de pe teren și voi monitoriza progresul real al lucrărilor. 
Sper ca acest drum să fie ultimul exemplu de așa nu”.

Se lucrează intens la șoseaua care face le-
gătura între Timișoara și Autostrada Vestului, 
care trece pe lângă Giarmata, scopul final fiind 
lărgirea arterei la patru benzi. Șantierul s-a ex-
tins, s-a turnat, deja, balastul pe o porțiune de 
câțiva kilometri și se continua cu săpăturile pen-
tru extinderea șoselei pe mai multe tronsoane. 
Lucrările sunt mai avansate pe sectorul dintre 
Giarmata și nodul de urcare spre Autostrada 
Vestului, dar se înaintează și pe drumul dintre 
Giarmata și Dumbrăvița. Conducătorii auto tre-
buie să manifeste multă prudență, pe margine 
fiind montate balize pentru semnalizarea lucră-

rilor. Tocmai pentru facilitarea lucrărilor, tempo-
rar s-a circulat pe o singură bandă, pe tronsonul 
cuprins între Centura Timișoarei și calea ferată 
din Giarmata.

Șoseaua va fi modernizată și lărgită pe o 
distanță totală de zece kilometri. Vor exista și 12 
stații de transport, iar pentru o mai bună fluență 
a traficului, în locul intersecțiilor semaforizate, 
vor fi amenajate minigirații și sensuri girato-
rii. Finanțarea acestui proiect, care se ridică la 
peste 80 de milioane de lei, este asigurată din 
fonduri europene, precum și din contribuția Con-
siliului Județean Timiș. 

În lunile următoare, trebuie să fie finalizate lu-
crările la drumul dintre Timișoara și Moșnița Nouă, 
extins la patru benzi. În acest moment, utilajele au 
revenit pe teren și s-a trecut la un ritm susținut de 
muncă, după ce pe timpul iernii lucrările au fost 
întrerupte. Drumul a reintrat în șantier și au fost 
montate borduri în zona viitoarelor sensuri girato-

rii, fără însă a restricționa circulația.
Lucrările de modernizare se întind pe o lun-

gime de 4,1 kilometri, iar investiția, care aparține 
Consiliului Județean Timiș, se ridică la suma de 31 
de milioane de lei. Sumele necesare sunt asigura-
te atât din bugetul CJ Timiș, cât și prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală (PNDL). 

Extindere pe patru 
benzi spre Sânandrei

Drumul județean 692, sectorul dintre DN 69 și Sânandrei, va fi 
extins la patru benzi. Având în vedere că investiția presupunea o 
extindere față de limita de proprietate a beneficiarului, era nevoie și 
de o expropriere a terenurilor necesare executării lucrărilor. Pentru 
aceasta, Consiliul Județean Timiș a aprobat declanșarea procedurii 

de expropriere a imobilelor proprietate privată situată pe amplasa-
mentul lucrării în discuție. Totodată, a fost aprobată și lista imobile-
lor afectate de coridorul de expropriere, precum și lista proprietarilor 
și a suprafețelor care urmează a fi expropriate. Odată finalizată lăr-
girea la patru benzi, va crește viteza de deplasare, dar și confortul 
și siguranța celor care utilizează acest drum. Principalii beneficiari 
ai investiției sunt atât locuitorii comunei Sânandrei, cât și cei care 
tranzitează drumul spre alte localități.

Drum bun spre patru benzi!
Avansează lucrările la șoseaua care face legătura între Timișoara 
și Autostrada Vestului

Drumul Timișoara-Moșnița 
Nouă a intrat în linie dreaptă
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- Care sunt principalele activități cu 
care se ocupă populația comunei?

- Fiind o localitate rurală, nu există 
prea mule opțiuni pentru cetățenii comu-
nei, așa cum se întâmplă la oraș, unde 
posibilitățile sunt mult mai mari și există o 
multitudine de domenii în care lumea se 
poate afirma. La Nițchidorf însă agricultu-
ra și creșterea animalelor sunt principa-
lele îndeletiniciri ale localnicilor, fiecare 
încercând să facă treburile cât mai bine 
și mai cu spor, pentru a-și asigura cele 
necesare traiului. De asemenea, o par-
te a populației lucrează în Timișoara, cu 
precădere la companiile multinaționale, 
făcând naveta zilnică.

- Ce proiecte importante ați imple-
mentat în ultima perioadă?

- S-au făcut pași importanți în moder-
nizarea comunei, iar obiectivele finalizate 
vorbesc de la sine despre acest lucru. 
Amintesc, aici, modernizarea străzilor 
rurale în comuna Nițchidorf, reabilita-
rea, modernizarea și dotarea dispensa-
rului uman din Nițchidorf, achiziționarea 
de sisteme de supravegere video în 
localitățile Nițchidorf și Duboz, realizarea 
a două terenuri de fotbal sintetice în cen-
trul de comună și la școala gimnazială 
din Nițchidorf, amenajarea unor locuri de 
joacă în Nițchidorf și Duboz, reabilitarea 
căminelor culturale din Nițchidorf și Du-

- Care este specificul comunei Tor-
mac, prin ce se distinge ea în peisajul 
timișean?

- Fără îndoială, avem o comună mi-
nunată, de care suntem mândri și, tocmai 
de aceea, ne străduim să o facem și mai 
frumoasă. Comuna Tormac se remarcă 
prin peisajele de o frumusețe neasemu-
ită, beneficiind și de faptul că în zonă 
se află arealul protejat Lunca Pogoniș. 
Este un aspect care ne distinge de alte 
localități ale județului Timiș și pe care în-
cercăm să-l valorificăm așa cum se cu-
vine. În acest sens, în fiecare an are loc 
Festivalul „Laleaua pestriță”, prin care se 
sărbătorește înflorirea acestei specii ex-
trem de rare, considerată monument al 
naturii. Regiunea este una pitorească și 
reprezintă o importantă resursă turistică. 
Poate, la o privire superficială, acest as-
pect scapă ochilor unui profan, dar la o 
analiză mai atentă, se va constata că lu-
crurile stau cu totul altfel și că dispunem 
de un potențial turistic însemnat.

- Cum s-a schimbat imaginea Torma-
cului în ultimii ani?

- Firește că ne-am gândit să punem 
în valoare potențialul turistic de care dis-
punem, pentru că ar fi păcat să nu ex-
ploatăm aceste minunate resurse natura-
le. Există un obiectiv pe care localnicii îl 
cunosc sub denumirea de „Balta Tormac”, 
pe care noi dorim să o transformăm într-o 
zonă de agrement de care să se bucure 
atât cetățenii comunei, cât și turiștii care 
vor veni să ne viziteze zona. Sunt con-
vins că se pot face lucruri frumoase din 
acest punct de vedere și am încredere 
că putem să realizăm un punct turistic 
extrem de atractiv, care să contribuie la 
promovarea imaginii Tormacului.

- Ce investiții aveți prevăzute în vii-
tor?

- Modernizarea infrastructurii de trans-

port este o prioritate a noastră, pe care o 
avem în vedere în viitorul imediat, așa cum 
ne raportăm și la infrastructura tehnico-

edilitară, cu investițiile care se impun. Un 
alt obiectiv pe care ni l-am propus vizează 
implementarea proiectului de distribuție 
a gazelor naturale, care, cu siguranță, 
va contribui la creșterea nivelului de trai 
și a gradului de confort al locuitorilor co-
munei. Avem în vedere, de asemenea, și 
implementarea proiectului care se referă 
la modernizarea centrului socio-medical 
în satul Șipet, pe care îl vom finaliza în 
cursul acestui an. Amenajarea de trotua-
re pietonale, șanțuri și podețe pentru dru-
muri sunt alte proiecte pe care sperăm să 
le realizăm, așa cum dorim să se întâm-
ple, precum mă refeream și mai înainte, 
și cu promovarea turismului în zonă. Tot 
în acest an, vom finaliza Centrul Medical 
de Permanență Tormac, care va deservi 
populația din toate cele trei sate: Tormac, 
Șipet și Cadar. Totodată, va fi prioritară 
repararea străzilor devenite impracticabi-
le. Se vor monta podețe la intersecții și 
se vor săpa șanțuri de scurgere a apei 
pluviale. În curând, vom avea și un buldo-
excavator, achiziționat prin fonduri de la 
Agenția de Finanțare a Investiților Rurale 
(AFIR), în momentul acesta aflându-ne 
în faza de licitație. De asemenea, până 
la sfârșitul anului, vom finaliza asfaltarea 
drumului Tormac - Măureni, o investiție în-
delung așteptată, pentru care s-au depus 
eforturi însemnate.

- Cum vedeți colaborarea cu Consiliul 
Județean Timiș?

- Relația cu Consiliul Județean Timiș 
este fundamentală pentru aplicarea stra-
tegiilor și politicilor de dezvoltare comuni-
tară, precum și pentru inițierea de viitoare 
proiecte viabile și sperăm într-o colabo-
rarea fructuoasă, în beneficiul locuitorilor 
comunei.

„S-au făcut pași importanți în modernizarea 
comunei, iar obiectivele finalizate stau mărturie”
Interviu cu Dănuț Ionel Drăghici, primarul din Nițchidorf

„Modernizarea infrastructurii de transport este prioritară”
Interviu cu Marius Lazăr, primarul comunei Tormac

boz, înfrumusețarea centrului de comu-
nă cu plante ornamentale și reabilitarea 
școlii gimnaziale din Nițchidorf.

- Ce obiective aveți în plan pentru 
localitățile care compun comuna?

- Sperăm să putem duce la îndepli-
nire obiectivele propuse, acestea fiind 
în număr destul de mare și foarte mult 
așteptate de localnici. Este vorba de ali-
mentare cu gaz, sistem de canalizare, 
alimentare cu apă în satul Duboz, reali-
zarea unui cămin cultural în satul Blajo-
va, un parc fotovoltaic în Nițchidorf, ame-
najarea unui loc de joacă în Blajova, o 
piață agroalimentară în Nițchidorf, unde 
localnicii să-și poată valorifica mai bine 
rodul muncii lor, amenajarea de alei pie-
tonale în comună și construirea unei săli 
de sport în Nițchidorf. Am încredere că 
putem realiza aceste obiective.

- Ce așteptări aveți de la Consiliul 
Județean Timiș?

- Ne punem mari speranțe în 
susținerea financiară pe care poate să 
ne-o acorde Consiliul Județean Timiș, 
în toate proiectele de investiții pe care le 
avem în vedere, dar mai ales în ceea ce 
privește drumurile, podurile, podețele și 
accesele la proprietăți pe traseul DJ 592 
B. Locuitorii comunei Nițchidorf ar avea 
mult de câștigat dacă vom reuși să imple-
mentăm aceste proiecte.



Investiții Agendă CJTimiș4

Pas înainte pentru 
aquapark-ul din 
Sânnicolau Mare
Obiectivul a intrat pe lista-sinteză pentru finanțare

Aquapark-ul cu apă geotermală din Sânnicolau Mare prinde tot mai mult contur. 
S-a ajuns, astfel, într-o nouă etapă, după ce acest proiect extrem de ambițios a ajuns 
pe lista-sinteză la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, pentru 
a primi finanțare. Obiectivul va folosi apă geotermală, lucru pentru care primăria a 
obținut licența necesară exploatării. După repetate demersuri la București, primarul 
Dănuț Groza a venit cu vești bune: „Proiectul pentru realizarea aquapark-ului din 

Sânnicolau Mare face pași înainte. Am reușit să finalizăm studiul de fezabilitate și 
a venit momentul să găsim sursele de finanțare. După numeroase întâlniri avute la 
Ministerul Dezvoltării, am reușit să înscriu aquapark-ul pe lista-sinteză, un pas obli-
gatoriu, înainte de a obține finanțarea. Avem în lucru două variante de finanțare și ur-
mează să depunem actele pentru a vedea care dintre acestea este mai avantajoasă 
pentru oraș. Un alt demers obligatoriu înainte de a obține finanțarea este finalizarea 
acțiunilor legale pentru forajul de apă geotermală. În acest sens, am obținut licența de 
explorare pentru noua sondă de apă geotermală care se va realiza pe amplasmen-
tul aquapark-ului”. Obiectivul din Sânnicolau Mare, gândit după modelele din țările 
vestice, va avea și o zonă pentru a putea fi folosit pe timp de iarnă, precum și pentru 
servicii de fizioterapie.

Investiții la Săcălaz

Sprijin pentru Colterm

Locuințe ANL la Giroc

88 de locuințe vor fi construite de 
Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) 
pe terenul pus la dispoziție de Consi-
liul Județean Timiș, în localitatea Giroc, 
în sarcina CJT intrând și introduce-
rea utilităților publice. După finalizare, 
locuințele vor fi predate beneficiarilor 
pentru închiriere. Imobilele vor avea un 

regim de înălțime de P+2E. Pentru asigu-
rarea utilităților publice, suma necesară 
este de 9,19 milioane lei, pe care Con-
siliul Județean Timiș a aprobat-o recent, 
într-o ședință a plenului. O dată încheiată 
și această etapă, beneficarii se pot gândi 
la ziua în care se pot muta într-o locuință 
nouă. 

Vești bune pentru Săcălaz: comu-
na urmează să beneficieze de câteva 
investiții deosebit de importante, care își 
vor pune amprenta pe nivelul de trai al 
locuitorilor. Astfel, centura de ocolire a 
localității, aflată în procedură de achiziție 
pentru întocmirea studiului de fezabilita-
te, va fi de mare folos locuitorilor Săcăla-
zului și a zonelor învecinate. Realizarea 
acestui mult așteptat obiectiv va crește 
fluența circulației în condiții de siguranță 
și confort, va scădea nivelul de polua-
re a aerului, prin diminuarea timpilor de 
așteptare la intrarea pe drumul național și 
va asigura o circulație fără cozi la ieșirea 
și intrarea locuitorilor din PUZ-urile nou-
înființate.

Tot în procedura de achiziție pentru 
întocmirea studiului de fezabilitate se află 

și pistele de biciclete, pentru care Consi-
liul Județean Timiș are prevăzut în buget, 
pentru acest an, o strategie județeană 
pentru armonizarea proiectelor de acest 
fel. Acestea vor asigura conexiuni direct 
către Timișoara și comunele învecinate, 
dar vor fi ideale și pentru scopuri recre-
ative.

„Investițiile prezintă avantaje din 
punct de vedere al desfășurării circulației 
în condiții de siguranță, al reducerii con-
sumului de carburanți și al ameliorării 
calității mediului. Astfel, vom putea re-
descoperi cu plăcere utilizarea bicicletei 
ca mijloc de deplasare”, a declarat Nicu 
Viorel, primarul comunei.

Pentru creșterea calității timpului li-
ber la Săcălaz, CJ Timiș are în vedere și 
construirea unui parc tematic.

Guvernul Cîțu va ajuta din nou Primă-
ria Timișoara cu o a treia contribuție finan-
ciară consistentă în 7 luni de la preluarea 
mandatului. Banii vor veni în contextul în 
care Primăria Municipiului Timișoara tre-
buie să cumpere certificatele verzi pentru 
Colterm, adică să se achite de obligațiile 
care îi revin prin lege din cauza faptului 
că poluează.

„Am semnat și am susținut alocarea 
banilor de la Guvern, însă trebuie să se 
înțeleagă la nivelul administrației munici-

piului că principiul mâinii întinse pentru a 
primi de la București nu poate funcționa 
la nesfârșit. Sper că banii obținuți de la 
guvern vor fi cheltuiți înțelept, pentru 
bunăstarea timișorenilor și nu pentru a 
acoperi deficiențe de management sau 
alte incapacități” a spus președintele CJ 
Timiș, Alin Nica.

Suma care va fi alocată de Guvern 
este una foarte mare și reprezintă aproa-
pe cuantumul total al banilor primiți de 
toate celelalte localități din județul Timiș.
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Soluții pentru 
relansarea Horeca
CJ Timiș, în rol de mediator pe piața muncii

Administrația comunei Șandra a 
obținut fondurile necesare pentru realiza-
rea a două foraje până la 1400 de metri 
adâncime, plus o instalație și conductele 
necesare pentru încălzirea tuturor clădi-
rilor de utilitate publică.

„Bucuria mea imensă este că am 
găsit linie de finanțare pe POIM, pe In-
frastructura Proiecte Mari, pe fonduri 
europene, prin care primim bani pentru 
forarea a două foraje, la o adâncime 
de 1400 de metri adâncime (unul de 
extracție și celălalt de injecție), o clădire 
termică unde se face dedurizarea apei și 
răcirea propriu-zisă, instalație și conduc-
tă care să conducă agentul termic pro-
venit din apa geotermală (energie ver-
de) pentru încălzirea tuturor instituțiilor 
publice. Aici menționez: bază sportivă 
multifuncțională, sală de sport, toate 
școlile din localitate, cămine culturale, 
evidența populației, tot ceea ce înseam-
nă clădiri publice”, a declarat Luchian 
Savu, primarul comunei Șandra.

Anul acesta va demara și proiectul 
pentru realizarea unui ștrand în aer liber 
cu apă geotermală, dimensionat pentru 
un trafic de 300 de persoane pe zi. Lucra-
rea are o valoare totală de 4,5 milioane 
de euro din care contribuția administrației 
locale va fi de 2 la sută. Potrivit edilului 
comunei, vor fi create condiții astfel încât 

oamenii să nu mai fie nevoiți să meargă 
la Mako, ci să rămână în Șandra: „Am 
estimat undeva la un trafic de 300 de 
persoane pe zi. Eu zic că pentru comu-
nă este un beneficiu imens pentru că de 
aici decurg foarte multe oportunități în 
zona turistică, în zona balneară, în zona 
de încălzire verde pe care se pune tot 
mai mare accent acum. Valoarea totală 
a proiectului ajunge la 4,5 milioane de 
euro, la care cota noastră de cofinanțare 
este de 2 la sută”.

O altă etapă a proiectului va consta 
în asigurarea încălzirii cu apă geoter-
mală și a celor 200 de apartamente din 
cele șapte blocuri ale comunei. Termenul 
de finalizare al lucrărilor ar fi de trei ani, 
în funcție de momentul de la care se va 
deschide linia de finanțare, spune prima-
rul Luchian Savu: „Pentru finalizarea pro-
iectului, etapa întâi, încălzirea instituțiilor 
publice se va termina în 30 decembrie 
2023, iar pentru a doua etapă, așteptăm 
să se deschidă finanțarea, undeva până 
în anul 2025, estimez eu. Cât privește 
încălzirea locuințelor, tot așa prevedem, 
până în 2025. Dar, repet, depinde de 
deschiderea liniei de finanțare”.

Proiectul de încălzire cu apă geo-
termală va fi extins și pentru casele din 
comună în momentul în care se vor des-
chide linii de finanțare.

Ancorat în realitățile momentului și 
conștient de provocările viitorului, CJ 
Timiș are în lucru, prin intermediul unui 
proiect european, strategia de eficiență 
energetică a județului, iar acum dorește 
feedback-ul timișenilor.

Ca urmare a recepționării versiunii 
inițiale a Strategiei de Eficiență Ener-
getică a Județului Timiș, realizată în ca-
drul proiectului „Implementarea cadrului 
instituțional de dezvoltare strategică la 
nivelul județul Timiș” cod SMIS 135760, 
contract de finanțare nr.479/08.05.2020, 
finanțat prin Programul Operațional Ca-
pacitate Administrativă, CJ Timiș supune 
consultării publice acest document. Cei 
interesați îl pot consulta pe pagina de 

Industria ospitalității trece prin mo-
mente delicate și trebuie căutate soluții 
pentru relansarea acestui sector serios 
afectat de pandemie. Reprezentanții in-
dustriei hoteliere estimează o creștere 
a cererii de forță de muncă de cinci ori 
în anul 2023, când Timișoara va fi Ca-
pitală Europeană a Culturii. În schimb, 
învățământul preuniversitar timișean 
livrează anual doar 300 de absolvenți 
specializați, prin intermediul a șase școli. 
Acestea sunt doar două dintre proble-
mele strategice din domeniu care se su-
prapun în acest moment în Timiș într-un 
sector grav afectat de pandemie. Astfel, 
aceste probleme și posibile soluții au fost 

abordate în cadrul unei ședințe de lucru a 
Consiliului de Strategie și Consiliere Eco-
nomică desfășurată în cadrul Consiliului 
Județean.

La întâlnire, alături de președintele 
CJ Timiș, Alin Nica, și vicepreședintele 
CJT, Alexandru Proteasa, au participat 
reprezentanții mediului de afaceri din 
sectorul HoReCa, reprezentanții Inspec-
toratului Școlar Județean, reprezentanții 
mediului universitar (Universitatea de 
Vest, Universitatea de Științe Agricole a 
Banatului, Universitatea Politehnica) și 
ai liceelor de profil din județ. Întâlnirea a 
avut ca scop identificarea măsurilor ne-
cesare relansării HORECA și generarea 
de soluții la provocările ce vor reieși în 
perioada imediat următoare redeschide-
rii industriei. Una dintre acestea se re-
feră la necesitatea înființării de clase de 
învățământ profesional, dual în localități 
precum Buziaș, Făget sau Sânnicolau 
Mare, localitate declarată stațiune turis-
tică de interes local în octombrie anul 
trecut. De asemenea, s-a agreat că este 
nevoie de lobby pe lângă autoritățile cen-
trale pentru legiferarea unui mai mare 
grad de autonomie la nivel local în ceea 
ce privește adaptarea curriculei școlare. 
O altă problemă identificată este numărul 
mic de operatori economici care preiau 

elevi pentru stagii de practică. În prezent, 
vorbim de 25 de firme care pregătesc elevi 
pentru o carieră în domeniu. În contextul 
în care schimbările legislative necesită 
o perioadă mai lungă de timp, o soluție 
punctuală identificată ar fi înființarea de 
noi clase pe profilul HoReCa sau organi-
zarea de școli de vară, pentru pregătirea 
de personal specializat. Măsura poate 
beneficia de aportul tuturor părților an-
gajate în discuții, logistic sau cu resurse 
umane.

În ceea ce privește învățământul uni-
versitar, a fost semnalată nevoia unei mai 
bune corelații între cererea și oferta de 
forță de muncă, totodată fiind abordată și 

necesitatea consilierii profesionale încă 
din gimnaziu sau liceu, astfel încât ale-
gerea meseriei să se facă în cunoștință 
de cauză, iar traseul profesional să se 
desfășoare fără sincope.

„Sectorul HoReCa a suferit o 
contracție majoră pe fondul pandemiei, 
astfel că la nivelul instituției noastre ne-
am propus să devenim o parte activă în 
identificarea soluțiilor pentru relansarea 
industriei ospitalității. De altfel, rolul nos-
tru instituțional este și de a sprijini demer-
surile care vizează consolidarea acestui 
sector. Avem în acest sens Asociația pen-
tru Promovarea Turismului, pe care dorim 
să o transformăm într-un catalizator al 
dezvoltării turismului în județul nostru. Am 
discutat deja cu dl primar Dominic Fritz 
ca și Timișoara să fie parte a Asociației, 
pentru a avea o gândire coerentă în do-
meniul turismului, să asigurăm succesul 
proiectului Timișoara 2023. Cred sincer 
că establishment-ul timișean, fie că dis-
cutăm despre actorii instituționali, despre 
mediul universitar și preuniversitar sau 
despre domeniul HoReCa în ansamblul 
său, trebuie să lucreze împreună și într-o 
manieră convergentă pentru asigurarea 
unei creșteri durabile a acestui sector”, a 
transmis invitaților președintele CJ, Alin 
Nica.

Grație unui proiect finanțat din bani europeni

Școlile, căminul cultural, sălile 
sportive și primăria din Șandra 
vor fi încălzite cu apă geotermală

Se așteaptă sugestii pentru strategia energetică a județului
internet www.cjtimis.ro, iar eventualele 
sugestii sau comentarii vor fi transmise la 
adresa de email dan.mircea@cjtimis.ro.

Proiectul se derulează pe o perioadă 
de 18 luni de la data semnării contractului 
de finanțare, respectiv 08.05.2020, până 
la data finalizării 08.11.2021.

Scopul strategiei este de a asigura 
dezvoltarea energetică durabilă a județului 
Timiș, având la bază un document coe-
rent și cuprinzător, care să fie susținut și 
adoptat de autoritățile publice locale din 
județ. Acesta identifică potențialul și con-
sumul energetic al județului, zonele de 
interes pentru investiții în sectorul ener-
getic și identificarea unor mecanisme fi-
nanciare de finanțare adecvate.
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Hotărârile Consiliului Județean 
Timiș din aprilie 2021

1.Hotărârea nr. 88/12.04.2021 pri-
vind aprobarea bugetului local al județului 
Timiș pe anul 2021.

2. Hotărârea nr. 89/12.04.2021 pen-
tru aprobarea Regulamentului privind bu-
getarea participativă la nivelul Consiliului 
Județean Timiș.

3. Hotărârea nr. 90/12.04.2021 pri-
vind asigurarea cazării persoanelor puse 
în carantină în mansarda imobilului si-
tuat în municipiul Timișoara, str. Franz 
Liszt, nr. 3, aflat în proprietatea publi-
că a Județului Timiș și în administrarea 
Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Timiș.

4. Hotărârea nr. 91/28.04.2021 pri-
vind aprobarea Regulamentului de or-
ganizare și funcționare a Consiliului 
Județean Timiș.

5. Hotărârea nr. 92/28.04.2021 pri-
vind aprobarea componenței Comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Județean 
Timiș.

6. Hotărârea nr. 93/28.04.2021 pri-
vind constituirea Comisiei mixte de anali-
ză a cererilor de cumpărare a terenurilor 
proprietate privată a Județului Timiș.

7. Hotărârea nr. 94/28.04.2021 pri-
vind aprobarea trecerii unor bunuri din 
domeniul privat în domeniul public al 
Județului Timiș și darea lor în administra-
re către Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Timiș.

8. Hotărârea nr. 95/28.04.2021 pri-
vind solicitarea de trecere din domeniul 
public al Statului Român și administrarea 
Serviciului Român de Informații, în dome-
niul public al Județului Timiș, a două apar-
tamente situate în Lugoj, str. Timișoarei, 
nr. 27-33, jud. Timiș.

9. Hotărârea nr. 96/28.04.2021 pri-
vind aprobarea închirierii prin licitație pu-
blică a unor containere tip birou, aflate în 
incinta Parcului Industrial și Tehnologic 

Timișoara.
10. Hotărârea nr. 97/28.04.2021 pri-

vind aprobarea declanșării procedurii de 
expropriere pentru obiectivul de investiție 
publică „Lărgire la 4 benzi a DJ 692, sec-
tor DN 69 – Sânandrei”.

11. Hotărârea nr. 98/28.04.2021 pri-
vind solicitarea de trecere a unor bunuri 
imobile, din domeniul public al comunei 
Periam, în domeniul public al Județului 
Timiș.

12. Hotărârea nr. 99/28.04.2021 
privind aprobarea studiului de oportu-
nitate și a concesionării prin licitație, a 
parcelelor din Parcul Tehnologic și In-
dustrial Timișoara, proprietatea privată a 
Județului Timiș.

13. Hotărârea nr. 100/28.04.2021 
privind aprobarea neexercitării dreptului 
de preemțiune din partea Județului Timiș 
asupra intențiilor de înstrăinare a imobi-
lelor monument istoric cu destinația de 
locuințe, care intră sub incidența Legii nr. 
422/2001 privind protejarea monumente-
lor istorice.

14. Hotărârea 101/28.04.2021 pri-
vind aprobarea completării Anexei nr. 7 la 
Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 
206/28.10.2016 privind aprobarea dării în 
administrare a unor bunuri imobile afla-
te în domeniul public al Județului Timiș, 
către unele instituții publice de interes 
județean.

15. Hotărârea 102/28.04.2021 privind 
aprobarea închirierii prin licitație publi-
că a unor spații din Bastionul „Theresia” 
Timișoara.

16. Hotărârea 103/28.04.2021 privind 
aprobarea utilizării ocazionale a spațiului 
situat în Corp C, Traveele C1.4-C1.6 din 
Bastionul „Theresia” Timișoara.

17. Hotărârea 104/28.04.2021 pri-
vind aprobarea dezmembrării unei parce-
le proprietatea publică a Județului Timiș, 

înscrisă în Cartea funciară nr. 400236 a 
localității Ciacova, aflată în administrarea 
Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Timiș.

18. Hotărârea nr. 105/28.04.2021 
pentru aprobarea documentației tehnico-
economice, faza Studiu de Fezabilitate 
și a principalilor indicatori tehnico-eco-
nomici ai proiectului de investiție publică 
“Locuințe ANL Giroc - Asigurare Utilități”.

19. Hotărârea nr. 106/28.04.2021 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 195/23.12.2020 pri-
vind aprobarea înființării Comitetului de 
analiză a problemelor persoanelor cu 
handicap de pe lângă Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Timiș și a Regulamentului de Organizare 
și Funcționare al acestuia.

20. Hotărârea nr. 107/28.04.2021 pri-
vind aprobarea indexării taxelor județene 
pentru anul fiscal 2022.

21. Hotărârea nr. 108/28.04.2021 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 136/27.08.2020 privind 
aprobarea înființării pe lângă Direcția Ge-
nerală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Timiș a echipei intersectoriale în 
domeniul prevenirii și combaterii violenței 
domestice, cu rol consultativ.

22. Hotărârea nr. 109/28.04.2021 
privind aprobarea reevaluării/revizuirii 
planului de acțiune pentru diminuarea/
menținerea nivelului de zgomot pe dru-
mul județean DJ 592 pe sectorul cuprins 
între km 5+100 și km 16+800, L=11,700 
km.

23. Hotărârea nr. 110/28.04.2021pri-
vind aprobarea planului de acțiune pen-
tru diminuarea/menținerea nivelului de 
zgomot pe drumul județean DJ 691 pe 
sectorul cuprins între km 2+600și km 
10+200, L=7,600 km.

24. Hotărârea nr. 111/28.04.2021pri-

vind aprobarea asocierii Județului Timiș 
cu Orașul Jimbolia și Comuna Comloșu 
Mare în vederea cofinanțării căminelor 
pentru persoane vârstnice.

25. Hotărârea nr. 112/28.04.2021 
privind validarea Autorității Teritoriale de 
Ordine Publică Timiș.

26. Hotărârea nr. 113/28.04.2021 pri-
vind aprobarea introducerii „Biletului unic 
de vizitare” valabil în cadrul Muzeului 
Național al Banatului Timișoara, Muzeu-
lui Național de Artă Timișoara și Muzeului 
Satului Bănățean Timișoara.

27. Hotărârea nr. 114/28.04.2021 
privind aprobarea actualizării suprafeței 
imobilului Bastionul Theresia înscris în 
Cartea funciară nr. 426946 Timișoara, 
aparținând domeniului public al Județului 
Timiș.

28. Hotărârea nr. 115/28.04.2021 
privind aprobarea actualizării suprafeței 
Castelului Huniade înscris în Cartea fun-
ciară nr. 406712 Timișoara, aparținând 
domeniului public al Județului Timiș.

29. Hotărârea nr. 116/28.04.2021 
privind aprobarea măsurilor legale nece-
sare a fi luate, pentru aducerea la faza 
inițială a Societății Inter Center Service 
S.A. privind forma juridică.

30. Hotărârea nr. 117/28.04.2021 pri-
vind aprobarea atribuirii contractului pen-
tru servicii de defrișare, cosit și întreținere 
a unor spații verzi pentru unele imobile de 
pe domeniul public și privat al județului 
Timiș de către Consiliul Județean Timiș 
în calitate de autoritate contractantă, că-
tre Societatea SERVICE CONS PREST 
S.R.L.

31. Hotărârea nr. 118/28.04.2021pri-
vind aprobarea atribuirii directe a servi-
ciilor de curățenie pentru unele imobile 
din domeniul public și privat al județului 
Timiș, de către Consiliul Județean Timiș 
în calitate de autoritate contractantă că-
tre Societatea SERVICE CONS PREST 
S.R.L.

32. Hotărârea nr. 119/28.04.2021 
privind aprobarea neexercitării dreptu-
lui de preemțiune din partea Județului 
Timiș, asupra intenției de înstrăinare a 
unui imobil cu altă destinație decât cea 
de locuință, care intră sub incidența Legii 
nr. 422/2001.

Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății, s-a aflat re-
cent la Timișoara. Cu această ocazie, Alin Nica, 
președintele Consiliului Județean Timiș, i-a înmâ-
nat titularei portofoliului de la sănătate o situație 
cu necesitățile și prioritățile spitalelor din județul 
Timiș, conformă cu referatele asumate de către 
aceste unități medicale. Astfel, Ioana Mihăilă a 
putut afla despre cum stau lucrurile la următoa-
rele structuri sanitare: Spitalul Clinic Județean 
de Urgență „Pius Brînzeu”; Spitalului Clinic de 
Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor 
Babeș”, Spitalul Clinic CF Timișoara, Spitalul Cli-
nic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu”, Spi-
talul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și Spi-
talul Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu. 
Liderul CJT a precizat că locuitorii județului Timiș 

sunt dezavantajați în privința accesului la servicii 
mediale și a propus politici care să susțină unitățile 
medicale din județ, cu speranța ca documentația 
înaintată ministrului Sănătății va avea efectul 
dorit, în sensul unei soluționări favorabile. Tot în 
cadrul vizitei, s-a discutat și despre siutația noii 
maternități din Timișoara, care va fi construită în 
următorii doi ani, cu finanțare europeană obținută 
de către Consiliul Județean Timiș. Ioana Mihăilă 
a fost informată că CJT a depus dosarul pentru 
obținerea autorizației de construire și urmează ca 
în perioada următoare să se dea ordinul de înce-
pere a lucrărilor. Investiția se ridică la peste 50 de 
milioane de lei, iar imobilul care va găzdui noua 
maternitate se întinde pe o suprafață de 4.761 
metri pătrați. 

Timișenii, consultați cu 
privire la strategia de 
dezvoltare economică

Dezvoltarea județului în următorii șapte ani se va baza și pe pă-
rerile cetățenilor și ale reprezentanților mediului de afaceri. Pentru 
că părerile acestora contează în elaborarea documentului care va 
stabili strategia de dezvoltare economică din următorii șapte ani, 
Consiliul Județean Timiș a demarat o consultare prin intermediul 
unor chestionare, care sunt anonime. Strategia este realizată în 
cadrul proiectului „Implementarea cadrului instituțional de dezvol-
tare strategică la nivelul județului Timiș”. Finanțarea este asigurată 
prin fonduri europene, prin Programul Operațional Capacitate Ad-

ministrativă. Valoarea totală a proiectului este de 564.060 de lei, cu 
TVA, adică peste 114,5 milioane de euro. Aproape 480.000 de lei 
reprezintă contribuție de la fondurile europene, 73.000 de lei vin de 
la bugetul național, iar CJ Timiș aduce o contribuție proprie pentru 
cheltuielile eligibile de 11.200 de lei.

Prioritățile spitalelor timișene, 
înmânate ministrului sănătății
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Alin Nica, președintele CJ 
Timiș, a participat, în calitate de 
membru titular, la lucrările celei 
de-a 144-a sesiuni plenare a Co-
mitetului European al Regiunilor, 
de această dată din partea Con-
siliilor Județene din România, 
după ani de zile în care a repre-
zentat la Bruxelles comunele din 
toată țara. Pe lângă temele des-
pre viitorul Europei, relansarea 
turismului, asigurarea sănătății 
publice și a șanselor egale pen-
tru cetățenii, alături de premie-
rul portughez Antonio Costa și 
președintele Parlamentului Eu-
ropean David Sassoli, în cadrul 
întâlnirii s-a dezbătut și tema 
construirii unei Europe sociale, 
precum și subiectul apropierii 
Europei de cetățenii săi. Scopul 
acestor reuniuni este de a impli-
ca autoritățile regionale și locale 

în procesul decizional european 
și de a încuraja astfel o partici-
pare mai activă a cetățenilor, 
în condițiile în care 70% din 
legislația UE are un impact di-
rect la nivel regional și local.

În cadrul lucrărilor, Alin Nica 
a fost un promotor al descentra-
lizării fondurilor europene și a 
semnat inițiativa PPE conturată 
în Declarația privind realizarea 
redresării – prin consolidarea 

Casei europene a democrației 
prin care a susținut că Meca-
nismul de redresare și reziliență 
trebuie să adopte drept principiu 
esențial guvernanța pe mai mul-
te niveluri.

„Planurile naționale de re-
lansare economică post-pande-

mie de la nivelul U.E. ar trebui 
construite în jurul unei descen-
tralizări a fondurilor europene 
pentru a stimula implicarea 
autorităților locale și județene 
atât în partea de înaintare a ce-
rerilor de finanțare, cât și în cea 
de implementare a proiectelor 
finanțate. Programul european 
de finanțare din care face par-
te și PNRR-ul românesc este 
un mecanism nou, pentru care 
încă se poartă negocieri com-
plexe, ocazie perfectă pentru 
limitarea centralizării gestionă-
rii banilor europeni. Mai sim-
plu spus, cred într-un „demaraj 
economic” rapid susținut de mai 
multe „motoare” județene decât 
într-o relansare lentă, frânată 
de eventuale blocaje centrale” a 
spus președintele CJ Timiș.

S-a făcut un pas important pentru ri-
dicarea Institutului Regional de Oncologie 
Timișoara: au fost semnate actele pentru 
elaborarea studiului de fezabilitate și ac-
tualizarea expertizei tehnice. Momentul 
este unul semnificativ deoarece Consiliul 
Județean Timiș a inclus acest obiectiv de 
investiție pe lista proiectelor transmise 
pentru finanțare prin Planul Național de 
Relansare și Reziliență, iar ca să aibă 
șanse reale la banii europeni, Institutul 
trebuie să fie susținut de o documentație 
solidă, să fie un proiect matur.

Timișoara și întreaga regiune au ne-
voie de un institut oncologic la standarde 
europene, pentru ca bolnavii și familiile 
lor să nu mai fie obligați să facă drumuri 
în străinătate sau să suporte costuri supli-
mentare. De multe ori timișenii s-au între-
bat ce se întâmplă cu clădirea abandona-
tă de pe Calea Torontalului din Timișoara, 
cea care trebuia să fie noul spital munici-
pal. La această întrebare vor răspunde în 
scurt timp specialiștii în construcții, care 
vor stabili dacă și cât anume din clădirea 

existentă poate fi integrată în ce urmează 
să devină Institutul Regional de Oncolo-
gie Timișoara.

Județul Timiș este unul dintre județele 
cu cea mai mare rată a afecțiunilor on-
cologice din România, astfel că echipa 
Consiliului Județean Timiș va face toa-
te eforturile necesare pentru ca Insti-
tutul Regional de Oncologie să obțină 
finanțare europeană prin Planul Național 
de Relansare și Reziliență.

Realizarea acestui institut ar pu-
tea rezolva problema majoră a lipsei de 
spații pentru spitalizare și îngrijiri palea-
tive, insuficiente în prezent ca număr și 
dotare, având în vedere incidența can-
cerului în zona de Vest a României. Din 
analiza situației existente în România, 
cu precădere în zona de Vest, a rezultat 
necesitatea dezvoltării capacităţii spitali-
ceşti pentru tratarea bolilor canceroase, 
avându-se în vedere extinderea acesteia 
în ultimele decade. Cancerul reprezintă 
a doua principală cauză de mortalitate 
(19,4%), după bolile cardiovasculare.

Consiliul Județean Timiș vine în spriji-
nul tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani, 
care vor să se perfecționeze într-o țară 
din Europa. Județul nostru este membru 
în programul Eurodyssey, prin care tine-
rii pot alege să parcurgă stagii de prac-
tică în altă regiune membră a aceluiași 
program. Acest program a fost reactivat, 
așa că cei interesați trebuie să declare 
intenția de candidatură la CJ Timiș, care 
îi poate îndruma cu privire la procedura 

de depunere a dosarului pentru găsirea 
unui stagiu de practică în instituții și com-
panii dintr-o regiune membră în program. 
De asemenea, tinetii pot să aplice pentru 
un stagiu deja existent, publicat pe pa-
gina de internet http://www.eurodyssee.
eu/the-eurodyssey-programme-trainees-
hip-exchange-programme.html. La fel, 

candidaturile se validează la Consiliul 
Județean Timiș. Nu există un termen-
limită pentru depunerea aplicațiilor, în 
afara cazurilor în care oferta de stagiu 
de practică deja există și este postată pe 
pagina menționată mai sus.

Eurodyssey este un program de 
schimb destinat tinerilor, organizat încă 
din 1985 sub egida Adunării Regiunilor 
Europene, ca unul dintre programele sale 
cele mai reprezentative și încununate de 

succes de-a lungul timpului. În cei pes-
te 30 ani de existență, au beneficiat de 
acest program peste 51.000 tineri din Eu-
ropa. În cadrul programului Eurodyssey, 
județul Timiș trimite și primește anual 
aproximativ cinci stagiari, care efectuea-
ză stagii de practică în diverse domenii, 
conform pregătirii.

Descentralizarea fondurilor 
europene ar stimula implicarea 
autorităților locale și județene

Comitetul European al Regiunilor (CoR) este vocea regiunilor 
și orașelor în Uniunea Europeană (UE). El reprezintă autoritățile 
locale și regionale din întreaga Uniune Europeană și formulează 
opinii cu privire la noile acte legislative care au impact asupra re-
giunilor și orașelor.

CoR este o adunare politică alcătuită din 329 de membri titulari 
și 329 de membri supleanți din toate țările UE (grupați pe partide 
politice și conduși de un președinte) care au fost aleși la nivel local 
sau regional (de exemplu, în calitate de primari sau de președinți 
de regiune). Ei se reunesc la Bruxelles de șase ori pe an pentru a 
dezbate pe marginea avizelor pe care le elaborează cu privire la 
unele propuneri legislative și pentru a conveni asupra unor rezoluții 
privind măsurile care urmează să fie adoptate de UE.

Institutul Regional de 
Oncologie intră în ”tratament”
Au fost semnate actele pentru elaborarea studiului de 
fezabilitate și actualizarea documentației tehnice

Susținere pentru tinerii 
care vor să se perfecționeze 
în străinătate



Social/Timp liber Agendă CJTimiș8

Bani pentru căminele 
de bătrâni din Jimbolia 
și Comloșu Mare

Plimbări cu catamaranul pe 
lac, cicloturism și  drumeții 
în noul sezon de ecoturism 

Toate cele trei muzee aflate în sub-
ordinea Consiliului Județean Timiș vor 
putea fi vizitate în baza achiziționării unui 
singur bilet. Astfel, cei interesați de actul 

cultural vor putea intra cu „biletul unic de 
vizitare” atât la Muzeul Național al Ba-
natului, cât și la Muzeul Național de Artă 
sau la Muzeul Satului Bănățean. Biletul 
procurat este valabil pentru toate obiecti-
vele turistice din incinta celor trei instituții 
de cultură de interes județean și poate fi 

achiziționat pentru o zi sau pe bază de 
abonament și/sau lunar. Valoarea aces-
tui bilet urmează a fi stabilită prin act ad-
ministrativ normativ adoptat de Consiliul 
Județean Timiș. Convenția prin care cele 
trei muzee vor putea fi vizitate cu un sin-
gur bilet are menirea de a susține calen-
darul activităților care se vor desfășura 
în cadrul proiectului „Timișoara-Capitală 
Culturală Europeană”, dar și de a pro-

mova cooperarea interinstituțională între 
unități cu profil similar sau complemen-
tar. „Biletul unic de vizitare” va asigura 
un acces mai facil al publicului, va crește 

accesul cetățenilor la actul cultural, va 
promova mai bine produsul cultural, va 
putea sta la baza realizării unor proiec-
te și programe culturale cu instituții și 
organizații europene culturale similare 
și va dezvolta capacitatea de coopera-
re culturală internațională. Prin această 

simplificare introdusă, se are în vedere și 
educarea și formarea artistică a consu-
matorului cultural, sprijinirea creativității 
și talentului, dezvoltarea vieții cultural-ar-
tistice în orașele și comunele județului, 
precum și în cartierele din Timișoara, 
dezvoltarea ofertei culturale pentru anu-
mite grupuri sociale, atragerea și valori-
ficarea altor resurse pentru dezvoltarea 
sferei culturale.

Un singur bilet 
pentru trei muzee

A fost aprobată hotârârea privind 
asocierea județului Timiș cu orașul Jim-
bolia și comuna Comloșu Mare, în vede-
rea cofinanțării căminelor pentru persoa-

ne vârstnice din aceste două localități. 
Conform actului normativ, ambele unități 
vor fi finanțate cu câte 500.000 de lei, 
bani care vor fi folosiți în interesul bă-
trânilor din centrele menționate. Servi-
ciile asigurate persoanelor vârstnice din 
cămine sunt următoarele: sociale (aju-
tor pentru menaj, consiliere juridică și 
administrativă, reintegrare socială); so-
cio-medicale (ajutor pentru menţinerea 
sau readaptarea capacităţilor fizice ori 
intelectuale;  asigurarea unor programe 
de ergoterapie; sprijin pentru realizarea 
igienei corporale); medicale (consultații 
și tratamente, inclusiv stomatologice, în-
grijire, asigurarea medicamentelor, a dis-
pozitivelor medicale); diverse evaluări, 
consultații și servicii.

Un nou sezon de ecoturism începe, 
din luna mai, în jurul celui mai mare lac 
din vestul României. Plimbări cu catama-
ranul pe lac, cicloturism, drumeții, obser-
varea florei și faunei sunt doar câteva din-
tre experiențele pe care vă invităm să le 
descoperiți în Rezervația Naturală Lacul 
Surduc. Asociația pentru Promovarea și 
Dezvoltarea Turismului (APDT) în județul 
Timiș, respectând normele anti-COVID în 
vigoare, a reluat plimbările cu catamara-
nul cu motor electric Eco Timiș pe Lacul 
Surduc. În intervalul 1 mai – 31 octombrie 
2021, în zilele de sâmbătă și duminică, 
turiștii vor putea efectua plimbări gratuite, 
în intervalul orar 9 – 16.  Pentru grupurile 
mai mari de opt persoane se recomandă 
programări la numărul de telefon 0721 
779 225. Având o capacitate de opt lo-
curi, catamaranul are motor electric, este 
complet nepoluant și a fost achiziționat 
de APDT Timiș prin intermediul proiectu-
lui european RORS-39, Eco Timiș – un 
nou produs turistic cu scopul de a contri-
bui la dezvoltarea serviciilor de turism din 
Timiș prin promovarea Rezervației Natu-
rale Lacul Surduc. Catamaranul – aflat în 
prezent în custodia Primăriei Fârdea – se 

află acostat pe malul Lacului Surduc, iar 
accesul public al turiștilor la îmbarcarea 
și debarcarea de pe catamaran se va 
face de pe drumul public spre lac, la in-
trarea de pe drumul național spre Centrul 
de Studii Biblice și este marcat de indica-
toare Eco Timiș. Mizând astfel pe turis-
mul ecologic și pe o dezvoltare durabilă 
a zonei. Turism Timiș îi invită pe călători 
să descopere zona în care se află cel mai 
mare lac din județ, să petreacă mai multe 
zile făcând plajă, drumeții, vizite la obiec-
tivele turistice din zonă. Turiștii pot găsi 
locuri de campare pe malul lacului sau 
cazare la pensiuni și căsuțe pe malul la-
cului. Pot face picnic sau pot servi masa 
în locațiile deschise în localitățile Fârdea, 
Gladna Română sau Dumbrava. Lacul 
Surduc este o rezervație mixtă de inte-
res național. Având o suprafaţă de 460 
de hectare, apa lacului nu îngheaţă, ceea 
ce creează condiţiile necesare pentru 
supravieţuirea pe timp de iarnă a mii de 
păsări acvatice, iar primăvara creează un 
spectacol inedit odată cu înflorirea nuferi-
lor. Există mai multe opțiuni de petrecere 
a timpului liber în zona Lacului Surduc, 
precum și mai multe opțiuni de cazare. 
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