COOPERAREA CU MEDIUL DE AFACERI

birocrației, identificarea de soluții la lipsa
forței de muncă, dar și dezvoltarea unor noi
sectoare de investiții și întărirea relațiilor
culturale.

Octombrie 2020

Decembrie 2020

 Vizita reprezentanților companiilor RER
Group și Retim Ecologic Service. Discuțiile
au vizat activitatea de colectare a deșeurilor
și de gestionare a acestora la deponeul de
la Ghizela și accesarea de fonduri europene
în domeniul protecției mediului.

 Întâlnire cu investitori străini interesați
să dezvolte în Timiș construcția unei fabrici
care să producă biciclete, dar și a unui
circuit de testare auto.

Noiembrie 2020
 Organizarea unei consultări a mediului
de afaceri din Timiș cu prim-ministrul
României, dl. Florin Cîțu. Au fost abordate
teme legate de măsurile financiare impuse
de criza sanitară, digitalizare, sprijinirea
activității de cadastru, construirea
bugetului pe 2021, dificultățile cu care se
confruntă investitorii și oamenii de afaceri
din județ.

De asemenea, se lucrează la bazele unui
viitor institut de inteligență artificială, care
să reunească facultățile de profil din
Timișoara, punându-se accent pe cyber
security,
machine
learning,
cloud
computing.
Discuțiile
au
fost
purtate
cu
vicepreședintele
Clubului
Economic
German Banat, dr. Christian von
Albrichsfeld, cu președintele Centrului de
Afaceri Franco-Român din Timișoara, Dorin
Miron, și cu vicepreședintele Camerei
pentru Comerț Italiene pentru România,
Vicenzo Moderno, care au fost invitați să

 Întâlnire cu reprezentanții Confindustria
România, Enrico Primo Cannata și Eros
Cenci, pe teme legate de reducerea
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facă parte din Consiliul de Strategie și
Consiliere Economică.
 Întâlnire online cu reprezentanții
Uniunii Naționale a Patronatului Român,
care au fost invitați să facă parte din
Consiliul de Strategie și Consiliere
Economică creat în jurul Consiliului
Județean Timiș. Au fost abordate teme
legate de dezvoltarea unui parc științific și
tehnologic specializat în realitatea virtuală,
augmentată,
pentru
desfășurarea
cursurilor învățământului dual în online;
modalitățile prin care CJ Timiș poate
interveni în procesul de adaptare a
legislației pentru a sprijini mediul de
afaceri, cu precădere în ceea ce privește
parteneriatul public-privat.

Ianuarie 2021
 Participare la Adunarea Generală a
Asociației HORETIM. Au fost abordate teme
legate de principalele probleme cu care se
confruntă industria HoReCa, precum și o
serie de proiecte pentru dezvoltarea
turismului în Timiș.
 Întâlnire cu reprezentanții companiilor
cu capital american, care au fost invitați să
facă parte din Consiliul de Strategie și
Consiliere
Economică
în
vederea
promovării proiectelor de interes comun
ale mediului de afaceri și mediului
universitar din Timiș.

 Întâlnire cu ambasadorul SUA în
România, Adrian Zuckerman, și cu
reprezentanții companiilor cu capital
american din Timișoara. Au fost setate
premisele unei viitoare colaborări în
domenii precum IT&C, agricultură, sănătate
și educație. S-a analizat oportunitatea
deschiderii unei filiale a Camerei de
Comerț Româno-Americane, AmCham, la
Timișoara, structură care ar dinamiza
investițiile companiilor americane în zona
de vest.

 Finalizarea protocolului de colaborare
aferent Consiliului de Strategie și Consiliere
Economică și efectuarea demersurilor de
constituire a Consiliului, urmând ca până la
sfârșitul lunii februarie acesta să fie
operaționalizat.

2

ACȚIUNI ÎN
EXTERNE

DOMENIUL

RELAŢIILOR

călători pe rutele Jimbolia - Kikinda și
Stamora Moravița - Vârșeț.

Octombrie 2020
 Vizita
reprezentanților
Ordinului
Suveran Maltez în România, conduși de
domnul ambasador Roberto Musneci. Una
dintre cele mai importante axe de
colaborare are în vedere reducerea
efectelor nefaste cauzate de pandemia cu
noul coronavirus. Astfel, s-a convenit ca CJT
să identifice zonele de activitate în care
Serviciul de Ajutor Maltez poate interveni
concret cu instrumentele de care dispune.

Totodată, s-a discutat despre susținerea
implementării autostrăzii Timișoara Moravița - Pancevo și a măririi capacității
unora dintre punctele de trecere a
frontierei și pentru traficul greu, în vederea
decongestionării celorlalte căi de acces,
existente.

Noiembrie 2020
 Discuții cu E.S. David Saranga,
ambasadorul Israelului, despre înființarea
unui grup de lucru comun care să vizeze mai
multe domenii de interes, precum:
agricultură, sănătate, cultură, tehnologia
informației și gestiunea apei, colaborare în
domeniul economic și oportunitatea unui
schimb de bune practici în ceea ce privește
serviciile HoReCa.

 Vizita Consulului Onorific al Republicii
Italia la Timișoara, dl Niccolò Maso.
Discuțiile s-au axat pe întărirea relațiilor de
cooperare externă și lărgirea spectrului de
colaborare, dar și pe cooperarea culturală.
Astfel, cu ocazia vizitei, discuțiile s-au axat
pe întărirea relațiilor de cooperare externă,
cultură, agricultură şi turism, pentru
perioada post-pandemică dorindu-se o mai
bună promovare a ofertei culturale şi
turistice a județului Timiş în Italia.

 Întâlnire cu Consulul General al Serbiei
la Timișoara, Vladan Tadić. S-a convenit
asupra oferirii de sprijin reciproc în
implementarea proiectului autostrăzii ce va
lega Timișoara de Belgrad, dar și asupra
necesității reluării traficului feroviar de

 Întâlnire online cu E.S. dl Roelof Sander
van Ees, ambasadorul Regatului Țărilor de
Jos în România. Consiliul Județean Timiș șia arătat disponibilitatea de a promova
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printre fermierii timișeni oportunitatea de a
intra în parteneriat direct cu cei din Regatul
Țărilor de Jos, pentru a beneficia de
finanțare prin Mecanismul de redresare și
reziliență al Comisiei Europene. Discuțiile
au mai vizat proiectele legate de
revitalizarea canalului Bega, dar și de
pistele cicloturistice.

 Președintele Consiliului Județean Timiș
a fost nominalizat în cadrul Uniunii
Naționale a Consiliilor Județene din
România ca membru în Comitetul European
al Regiunilor (CoR), organism consultativ al
Uniunii Europene, format din reprezentanți
ai celor 27 de state membre, aleși la nivel
local și regional. Prin intermediul CoR,
aceștia își pot exprima în mod direct opiniile
cu privire la legislația Uniunii Europene care
are impact asupra regiunilor și orașelor.

 S-a decis participarea județului Timiș la
Săptămâna Europeană a Regiunilor și
Orașelor (EWRC), cea mai mare manifestare
anuală de promovare a regiunilor, într-un
consorțiu care va aborda tema digitalizării
în județul Timiș.

 Consiliul Județean Timiș a aplicat cu
succes la rețeaua de centre regionale
(RegHub), care este o rețea de regiuni și
orașe
europene
care
evaluează
implementarea politicilor Uniunii Europene
la nivel local. Rețeaua este alcătuită din
funcționari publici regionali și locali
(„puncte de contact”), care colectează
feedback tehnic de la părțile interesate cu
privire la experiența lor în punerea în
aplicare a diferitelor politici existente ale
Uniunii.

 Intermedierea consultărilor publice și
diseminarea oportunităților de finanțare
primite de la biroul din Bruxelles al Uniunii
Naționale a Consiliilor Județene din
România contribuie la o mai bună
informare a cetățenilor și, implicit,
implicarea lor în procesele legislative. Au
existat consultări şi oportunități de
finanțare în diferite domenii, de la protecție
socială la agricultură și IT.

 În cadrul parteneriatului dintre Alianța
europeană a cetățenilor transfrontalieri și
Comitetul Regiunilor, Consiliul Județean
Timiș a inițiat demersurile pentru a
participa la consultarea europeană privind
viitorul pe termen lung al cooperării
transfrontaliere, cu scopul de a identifica
soluții pentru obstacolele cu care se
confruntă cetățenii de la frontieră.

Decembrie 2020
 Participarea Consiliului Județean la
evenimentul de comemorare a Eroilor
martiri ai Revoluției din Decembrie 1989,
alături de E.S. ambasadorul SUA în
România, Adrian Zuckerman, reprezentanții
administrației publice din județ și
reprezenanții asociațiilor de revoluționari.
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 În vederea contribuirii cu un plus de
valoare la reprezentarea județelor
românești în cadrul Biroului Politic al
Adunării Regiunilor Europene, domnul
Alexandru Cadar, consilier județean, a
candidat cu succes pentru poziția de
membru în acest birou, urmărind
îmbunătățirea politicilor europene cu
privire la dezvoltarea și implementarea
infrastructurii de transport regional, atât de
necesară pentru eficientizarea energetică și
reducerea amprentei ecologice.

mese rotunde prin care să fie valorificată
experiența acestora prin identificarea de
propuneri concrete de revitalizare a
Timișului și a Timișoarei în următorii ani.
Ianuarie 2021
 Întrevedere cu Ralf Krautkrämer,
consulul Germaniei la Timișoara. A fost
conturată o colaborare cu trei obiective
importante: atragerea de noi mari
investitori în județ, inițierea de proiecte în
domeniul turismului și crearea de noi
conexiuni aeriene între Germania și
Timișoara.

 În vederea consolidării poziției județului
Timiș în regiune, s-a luat hotărârea de a
adera la ,,Rețeaua Economică a Regiunilor
Celor 3 Mări”, care are ca scop întărirea
cooperării socio-economice și științifice
dintre autoritățile locale din țările central și
est europene.
 Participarea la conferința Security
challenges in the Balkans a oferit
oportunitatea de a exprima susținerea
pentru descentralizare, pentru respectarea
Cartei Europene a Autonomiei Locale, o
abordare de jos în sus a procesului de
reformă și în zona Balcanică.

 Întrevedere cu consulul onorific al
Spaniei la Timișoara, Jose Miguel Viñals,
unde s-au discutat măsuri concrete pentru
îmbunătățirea ghidului de accesare a
banilor prin Agenda culturală a Consiliului
Județean și realizarea unui hub
agroalimentar. Totodată, s-a discutat
despre promovarea culturală și turistică a
județului nostru, dar și despre noi
propuneri de proiecte în domeniul
economic, cum ar fi atragerea de muncitori
spanioli ca forță de muncă în Timiș și

 În acest an, evenimentele festive au
putut fi aniversate numai într-un cadru
restrâns, dar totuși marcate de
recunoștința față de amintirea înaintașilor
noștri. Dorind implicarea revoluționarilor
din 1989 în proiectarea viitorului pentru
care au luptat, s-a hotărât organizarea unei

6

identificarea de noi rute aeriene directe cu
orașe din Spania, precum și despre alte
proiecte culturale și de colaborare în
domeniul turismului.

 În parteneriat cu Adunarea Regiunilor
Europene, Județul Timiș a început
demersurile pentru elaborarea unui proiect
care să soluționeze nevoile specifice de
integrare ale beneficiarilor protecției
internaționale (BP) și ale resortisanților
țărilor terțe cu drept de ședere în România,
cu finanțare din Fondul pentru Azil,
Migrație și Integrare (FAMI).

SĂNĂTATE ȘI POLITICI SOCIALE

Octombrie 2020

Decembrie 2020

 Prima acțiune: decizia de constituire a
unui grup de lucru la nivelul județului Timiș
pentru combaterea efectelor pandemiei
COVID-19, entitate din care să facă parte
medici, directori de spitale implicate în
lupta împotriva COVID-19, specialiști în boli
contagioase, în imunologie, reprezentanți
ai DSP.

 Prelungirea cu doi ani a termenului până
la care spitalele municipale și orășenești din
Timiș pot solicita bani pentru achiziția de
echipamente. Totul se face în baza unui
ghid transparent în conformitate cu care
unitățile sanitare vor depune proiecte.
 Participare la recepția primului
transport cu doze de vaccin anti-COVID-19
sosit la centrul regional de depozitare
Timișoara înființat la Spitalul Militar
Timișoara.

Noiembrie 2020
 Decizia
de
a
achiziționa
10
concentratoare de oxigen, care vor ajunge
la centrele din subordinea Direcției
Județene pentru Asistență Socială și
Protecția Copilului, mai exact la căminele
pentru adăpostirea vârstnicilor și la
unitățile de tratament pentru cei care
suferă de boli psihice.

 Proiect de 10 milioane de euro pentru
Spitalul Județean Timișoara. Împreună cu
Spitalul Județean de Urgență Timișoara,
vom aplica pentru Programul de redresare
și reziliență al Comisiei Europene, pentru
modernizarea corpului central al spitalului,
aici urmând a fi investită suma de 10
milioane de euro.

 Înființarea unui call center pentru
asistența permanentă a persoanelor
bolnave de COVID-19, aflate în izolare sau
carantină.

 Demersuri pentru înființarea unei
asociații de dezvoltare intercomunitară cu
activitate în domeniul protecției mediului și
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milioane
euro,
prin
intermediul
Mecanismului Financiar Norvegian 20142021, și prevede, printre altele, înființarea a
opt centre regionale pentru consilierea
agresorilor în situații de violență domestică
sau violență împotriva femeilor.

a sănătății, care să reunească toate unitățile
administrativ-teritoriale din județul Timiș.
Asociația respectivă dorește să catalizeze
eforturile tuturor actorilor implicați (CJ
Timiș, primării, Universitatea de Științe
Agricole) în combaterea ambroziei, a
țânțarilor și în rezolvarea situației câinilor
fără stăpân.

 Verificarea centrelor DGASPC referitor
la necesitatea unor investiții de reabilitare
și modernizare a clădirilor exitente.

 Demersuri pentru amenajarea și
disponibilizarea unu spațiu de 40 de locuri
de cazare, cu toate dotările și utilitățile
aferente, cu respectarea măsurilor antiCOVID, pentru adăpostirea persoanelor transfugi, preluați de către MAI din zonele
de trecere a frontierei cu Serbia.

 Demararea lucrărilor de construire a
două case de tip familial, respectiv
reamenajare și extindere centru de zi,
recuperare neuropsihiatrică pentru copiii
cu dizabilități, în valoare de 9.2 milioane
lei, finanțate prin programul POR, având ca
beneficiar D.G.A.S.P.C.

Ianuarie 2021
 Demersuri pentru realizarea unui centru
regional pentru consilierea agresorilor.
Centrul va fi realizat în cadrul proiectului
„Sprijin pentru implementarea Convenției
de la Istanbul în România” derulat de ANES.
Inițiativa beneficiază de o finanțare de 2.5

Denumirea proiectului și numărul de referință
„Înființare Casa de Tip Familial și Centru de Zi de Recuperare pentru
copii cu dizabilități Timișoara” , SMIS 130375
„Construirea a 2 case de tip familial și înființarea Centrului de zi
pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă Găvojdia”,
SMIS 119769
„Construirea a 2 case de tip familial și reamenajare și extindere
Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Lugoj”, SMIS
119770
„Construirea de 3 locuințe protejate și reabilitare, extindere și dotare
1 Centru de zi Periam”, SMIS 119772
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Suma (lei)
4.597.943,77
5.565.141,89
9.208.668,19
5.834.858,01

„TEAM-UP - Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod
SMIS 127169
„VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!”, SMIS 128038
ACTIV și INTEGRAT în comunitate!, SMIS 130367
 Pregătirea
depunerii
proiectului
Componentă 1 - Apel: POR / 813 / 8 /3 /
Creșterea gradului de acoperire cu servicii
sociale / 3 / Creșterea gradului de acoperire
cu servicii sociale în valoare de 6.7 milioane
lei.

2.657.162.612,
32
2.727.948,97
6.032.222,97

sectorul Lucareț - limită cu Arad. Investiția a
constat în asfaltarea a opt kilometri de
drum de piatră, finanțarea de 10.5
milioane de lei fiind asigurată din bugetul
propriu și PNDL.


 Precontractarea proiectului Apelului de
proiecte „Dezvoltare locală” al Fondului
Român de Dezvoltare Socială cu o valoare
de 11.9 milioane lei.
 Precontractarea proiectului POIM / 819
/ 9 / 1 / Consolidarea capacității de
gestionare a crizei sanitare COVID-19 în
valoare de 4.2 milioane lei.

 Vizită pe șantierul lucrărilor de
extindere la patru benzi a drumului dintre
Centura Timișoarei și Aeroport. Lucrarea
urmează a fi finalizată în 2021, după ieșirea
din iarnă. Sursa de finanțare este asigurată
prin PNDL și din bugetul județului, iar
contractul are o valoare de 14 milioane lei.

INFRASTRUCTURĂ

Octombrie 2020
 Luarea tuturor măsurilor necesare
pentru acțiunile de deszăpezire și
combatere a poleiului pe drumurile
județene din Timiș în sezonul rece.
Noiembrie 2020
 Finalizarea lucrărilor de asfaltare pe DJ
572, care traversează Brestovățul, pe
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 Discuții la Ministerul Transporturilor
despre proiectele de infrastructură din
Timiș. O veste foarte bună este că DN 57
Moravița - Oravița - Orșova (în Timiș, limita
este la Lățunaș) va intra în reparații capitale
în acest an.

și extinderea la patru benzi de circulație a
drumului Moșnița Nouă - Buziaș (DJ 592),
cât și modernizarea drumului interjudețean
DJ 684, pe traseul DN 68A (Coșava) Tomești - Luncanii de Sus - limita de județ
CS - DN 68 (Voislova).

 Vizite de lucru la șantierele din județ, în
special la cele de extindere la patru benzi a
drumului de Moșnița Nouă, de extindere la
patru benzi a DJ 691, Timișoara Dumbrăvița - Giarmata - A1, respectiv
pentru identificarea de soluții pentru
construirea unei piste de biciclete continue
între Timișoara și Giarmata.

 Lansarea licitației publice pentru
serviciile de realizare a studiului de
fezabilitate, a proiectului tehnic și de
obținere a terenului necesar prin
exproprieri la noul drum de legătură între
A1, Aeroport și Centură. Drumul va avea o
lungime de aproximativ 8 km, cu două benzi
pe sens. Acesta se va construi la sud de
Aeroport, cu origine în intersecția dintre
DJ609D și Centura Timișoarei, peste calea
ferată secundară ce deservește aerogara,
intersectând drumul comunal DC62
(Remetea Mare - Ianova) și având ca punct
terminus intersecția cu drumul național
DN6, nodul de descărcare A1.

Decembrie 2020
 Semnarea parteneriatului de colaborare
între județele Timiș și Caraș-Severin și
municipiile Reșița și Timișoara prin care vor
fi derulate cinci proiecte de transport și
mobilitate care vor aduce mai aproape cele
două județe ale Banatului atât pe calea
ferată, cât și rutier. Administrațiile
partenere își propun să modernizeze
infrastructura
feroviară
pentru
implementarea soluției de transport de tip
„train-tram” (tren-tramvai) pe ruta Reșița
Sud - Bocșa - Timișoara Nord și asigurarea
legăturii cu Aeroportul „Traian Vuia” din
Timișoara. Parteneriatul are în vedere și
infrastructura rutieră. Se dorește astfel
construirea unui nou drum, expres, cu trei
benzi, între Berzovia - Buziaș - Topolovățu
Mare - Autostrada A1. Este avută în vedere
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Ianuarie 2021
 Vizite pe teren la șantierul drumului
care face legătura între Peciu Nou - Foeni,
pentru
identificarea
posibilelor
îmbunătățiri legate în principal de
semaforizare. DJ 593 Peciu Nou - Foeni a
fost reabilitat pe o lungime de 20 de
kilometri, fiind o importantă legătură
rutieră între România și Serbia. Valoarea
totală a proiectului s-a ridicat la 31 milioane
lei, banii fiind asigurați prin fonduri
europene.

 Întâlnire cu primarul localității Peciu
Nou
pentru
rezolvarea
problemei
intersecției din centrul comunei, din fața
Primăriei.

INVESTIŢII

 Deblocarea procedurilor de preluare a
drumului DC60 Pișchia - Bencecul de Sus Herneacova, de la nivelul comunelor,
pentru a-l ridica la rang de drum județean și
a-l include pe lista de investiții a Consiliului
Județean Timiș.

 Întâlnire cu reprezentanții Aeroportului
și ai constructorului noului terminal de
sosiri externe, care va avea aproape 4.400
de metri pătrați, trei fluxuri de pasageri, trei
sisteme de benzi de bagaje, zece puncte de
control al documentelor și trei puncte de
control vamal.

Noiembrie 2020

Ianuarie 2021

 Solicitare adresată reprezentanților
CNAIR și ai companiei care realizează
studiul de fezabilitate al autostrăzii
Timișoara - Moravița să genereze o
propunere de traseu care să cuprindă
Timișoara, prin două bretele, asigurând
astfel o centură la nivel de autostradă, atât
pe partea de est, cât și pe cea de vest.
 Demersuri
pentru
proiectului
autostrăzii
Timișoara.

demararea
Moravița
-
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 Lansarea licitației pentru bazinul de înot
pe care Consiliul Județean Timiș îl va
construi la Jimbolia. Bazinul va avea o
suprafață utilă de 1.482 mp, fiind prevăzute
toate dotările necesare, vestiare, dușuri,
grupuri sanitare, cameră de filtrare,
pompare și clorinare, cât și spații
administrative. Valoarea estimată a
achiziției publice este de 9 milioane lei.
Obiectivul va fi finanțat din bugetul propriu
al județului și se încadrează în Strategia de
dezvoltare economico-socială a județului și
Programul strategic multianual 2015 - 2023.
 Susținerea, la nivel guvernamental, în
cadrul întâlnirii cu Florin Cîțu, premierul
României, a unor proiecte de anvergură
destinate
județului Timiș, precum:
construirea unui nou stadion, dar și
reabilitarea Spitalului Județean și
construirea sălii polivalente din Timișoara.

Ianuarie 2021

 Discuții cu Iustin Cionca, președintele
Consiliului Județean Arad, pe teme legate
de infrastructură și facilitarea corelării între
cererea și oferta forței de muncă și
investitori.
 Vizită de lucru la Primăria Foeni, unde
au avut loc discuții legate de eficientizarea
sistemului de alimentare cu apă și
canalizare și reabilitarea conacului Mocioni.

ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL PROIECTELOR
CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

Noiembrie 2020
 Depunerea proiectului „Sprijin la nivelul
Regiunii de Dezvoltare Vest pentru
pregătirea de proiecte finanțate din
perioada de programare 2021-2027 pe
domeniile mobilitate urbană, regenerare
urbană, centre de agrement/baze turistice
(tabere școlare), infrastructură și servicii
publice de turism, inclusiv obiectivele de
patrimoniu cu potențial turistic și
infrastructură rutieră de interes județean,
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri
de legătură” - cod SMIS 146275, POAT
2014-2020 (POC), depus în parteneriat cu
ADR Vest, în valoare de 2.3 milioane lei.

 Depunerea proiectului „Consolidarea
capacităţii unităților de învățământ special
din județul Timiș în vederea gestionării
situației de pandemie generată de virusul
SARS-CoV-2”, cod SMIS 148561 – POIM
2014-2020 (FEDR), în valoare de 1 milion
lei.
 Depunerea proiectului „Asigurarea
echipamentelor IT necesare activităţilor
educaţionale
online,
în
contextul
pandemiei provocate de virusul SARS-Cov2”, cod SMIS 144667 – POC 2014-2020
(FEDR) în valoare de 3 milioane lei.
 Contractarea proiectului „Dotarea
Centrelor Sociale Publice din cadrul
DGASPC Timiș cu echipamente de
protecție/prevenție destinate gestionării
situației COVID-19”, cod SMIS 138305 POIM 2014-2020 (FEDR), în valoare de 4.2
milioane lei.
 Contractarea proiectului „Reabilitarea,
refuncționalizarea și revitalizarea Conacului
Mocioni din Foeni", Programul RO-Cultura,
Granturi SEE 2014-2020, proiect depus la
data de 11.11.2019, în valoare de 12
milioane lei.
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Centralizare:
 În perioada 24.10.2020 - 31.01.2021, valoarea încasărilor din fonduri externe
nerambursabile este de 13.623.396,28 lei.

 În perioada 24.10.2020 - 31.01.2021, valoarea plăților pentru implementarea
proiectele cu finanțare externă nerambursabilă este de 9.183.849,13 lei.
 În perioada 24.10.2020 - 31.01.2021, a fost susținută implementarea proiectelor cu
finanțare externă nerambursabilă ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Timiș cu suma de 816.233 lei.
 În perioada 24.10.2020 - 31.01.2021 s-au efectuat prin PNDL plăți în valoare de 15.2
milioane lei, în timp ce suma suplimentată la rectificarea din luna decembrie este de 19.9
milioane lei. Astfel, în total, în perioada 24.10.2020 s-au plătit 36.6 milioane lei.
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 Gestionarea implementării a 14 proiecte cu finanțare europeană în valoare totală de
302 milioane lei, după cum urmează:

DENUMIRE PROIECT

VALOARE TOTALĂ
- LEI

Modernizarea DJ 691: lărgirea la 4 benzi a sectorului km 2+725
(sens giratoriu) - centura Timișoara și Centura TimișoaraAutostrada A1 (km 12+975), SMIS 111992

80.345.074,31

Modernizare DJ 593 ( L=35,9 km din care necesar modernizare
L=20 km), SMIS 110605

31.303.193,54

Copiii dincolo de frontiere - conectarea serviciilor de sănătate în
domeniul obstetrică - ginecologie și de îngrijire neonatologică
între Spitalul Clinic de Urgență Județean Pius Brînzeu Timișoara și
Clinica de Pediatrie din Szeged, Acronim BABYROHU, cod eMS
ROHU-443, Faza FULL APPLICATION
Construirea a 2 case de tip familial și înființarea Centrului de zi
pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă Găvojdia,
SMIS 119769
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64.607.394,89

5.565.141,89

Construirea a 2 case de tip familial și reamenajare și extindere
Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Lugoj, SMIS
119770
Construirea de 3 locuințe protejate și reabilitare și extindere și
dotare 1 Centru de zi Periam, SMIS 119772
Îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență
prin extinderea, modernizarea și dotarea cu echipamente
performante a Unității de Primiri Urgență a Spitalului Clinic
Județean de Urgență Pius Brînzeu Timișoara, SMIS 121113
Reabilitarea, consolidarea, modernizarea și accesibilizarea
spațiilor educaționale din cadrul Liceului Teoretic Special „IRIS”,
cu realizarea de măsuri de sprijinire a eficienței energetice prin
gestionarea inteligentă a energiei, SMIS 116274
Rețea transfrontalieră pentru îmbunătățirea capacității de
răspuns și a managementului riscurilor în situații de urgență acronim CBN - ROHU 72 - CJT - PP3
„Valorificarea potențialului siturilor arheologice Parța și Majdan
pentru stimularea turismului în zona transfrontalieră a Banatului”,
eMS - 463, partea CJT+MNB
Modernizare drum județean DJ 693 pt. Interconectare la A1 ( AR )
și Pod peste Mureș la Pecica jud. Arad ( L=57 km, din care necesar
de modernizare cca. 30 km), SMIS 122554

9.208.668,19
5.834.858,01

6.917.072,68

7.764.316,58

4.784.206,58
1.994.931,81

76.764.329,06

Joint Employment Driven Initiative („Inițiativă comună privind
ocuparea forței de muncă”), acronim JEDI - Cod eMS ROHU 452CJT PP5 - FAZA FULL APPLICATION

6.482.906,31

„Repararea infrastructurii navigabile a canalului Bega”, cod SP520
eMSRoRs15 - partea CJT

602.582,40

„Implementarea cadrului instituţional de dezvoltare strategică la
nivelul Judeţului Timiş”, Cod SMIS 135760

564.060,00

TOTAL

302.738.736,25
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PATRIMONIU

de către Ministerul Culturii. Suma va fi
folosită pentru achiziționarea unor utilaje
de mare anvergură asistate de calculator,
astfel încât fabrica să furnizeze decoruri
pentru toate instituțiile de cultură din țară
și din străinătate interesate. Investiția
creează premisele unei extinderi a
activității și a creșterii numărului de
angajați.

Ianuarie 2021
 Inițiativă
pentru
reabilitarea,
modernizarea și dotarea Castelului
Huniade. În momentul de față, se lucrează
la documentația de avizare tehnică a
lucrărilor de intervenție, care vor fi
finalizate, probabil, în luna aprilie. Apoi,
vom depune proiectul spre finanțare în
cadrul Programului Național de Redresare
și Reziliență, pentru a accesa bani europeni.

Decembrie 2020
 Muzeul de Artă Timișoara, instituție de
cultură ce aparține Consiliului Județean, a
fost recunoscut de Guvernul României ca
muzeu de importanță națională.

 Continuarea lucrărilor la Palatul Baroc.
În acest caz, avem în plan pregătirea temei
de proiectare pentru partea care a mai
rămas de executat.

 Demersuri la Ministerul Culturii pentru
alocarea sumei de 30 de milioane de lei
pentru Sala 2 a Teatrului Național
Timișoara. Banii vor fi folosiți pentru
extinderea sălii și pentru achiziționarea
unor rampe care să ridice scena hidraulică,
necesară creșterii calității actului artistic.

CULTURĂ

Noiembrie 2020
 Găzduirea unei dezbateri la nivel
ministerial, ocazionată de prezența
ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu. Una
dintre cele mai importante teme a vizat
includerea, pe lista de obiective a
Guvernului pentru anul 2023, a reabilitării
Castelului Huniade din Timișoara.
 Facilitarea unei investiții de cinci
milioane de lei pentru Fabrica de decoruri a
Teatrului Național Timișoara, bani alocați
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 Alocarea sumei de 3.1 milioane de lei,
din bugetul propriu al CJT, pentru
renovarea Bibliotecii Județene Timiș. Banii
sunt necesari pentru a acoperi partea de
lucrări care nu e suportată de la nivel
central.
Ianuarie 2021
 Demersuri
pentru
reabilitarea
Conacului Mocioni de la Foeni. Acesta va
intra în circuitul turistic timișean, în urma

unei investiții de 12 milioane de lei a
Consiliului Județean Timiș, completând
astfel oferta culturală și turistică a
județului. Investiția va beneficia de
finanțare prin granturile norvegiene.
Contribuția CJ Timiș se ridică la 20%, restul
reprezentând finanțare nerambursabilă.
 Discuție cu Universitatea de Vest din
Timișoara
în
vederea
organizării
evenimentelor culturale pentru anul 2021,
inclusiv pentru organizarea unor caravane
culturale în județ.
Octombrie - Decembrie 2020
 Finanțarea unor activități precum
festivaluri,
spectacole,
evenimente,
expoziții, simpozioane, publicări de broșuri
la instituțiile culturale din subordine:
Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș;
Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”;
Muzeul Național al Banatului; Muzeul
Național de Artă Timișoara; Muzeul Satului
Bănățean Timișoara; Teatrul pentru Copii și
Tineret „Merlin”.
 Manifestări culturale realizate prin
„Agenda principalelor manifestări culturalartistice și de tineret” pe anul 2020 în
colaborare cu UAT-uri, cu organizațiile
neguvernamentale, cu Inspectoratul Școlar
Județean Timiș sau dedicate tinerilor.
 Realizarea unor reviste online, editarea
și tipărirea de carte și alte activități

complementare, prin „Agenda culturalartistică și de tineret”.

EDUCAŢIE

Noiembrie 2020
 Întâlnire cu rectorii celor patru
universități de stat din Timișoara în cadrul
căreia s-a discutat despre o colaborare care
se poate concretiza într-un centru de
cercetare interdisciplinară și identificarea
de clădiri și terenuri aflate în administrarea
statului, județului sau a comunelor și
orașelor din județ, care pot fi transferate
universităților cu scopul de creștere a
capacității de școlarizare și cercetare.

 Educația
tinerilor
în
domeniul
agriculturii ecologice a fost pusă în discuție
la întâlnirea online cu ambasadorul Țărilor
de Jos la București, acesta oferind sprijinul
expertizei firmelor olandeze în domeniu în
cadrul unor proiecte viitoare realizate
împreună cu fermieri din România.
 Întărirea civismului și a voluntariatului
sunt obiective care vor fi urmărite de acum
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încolo, motiv pentru care a fost promovată
în rândul comunităților timișene și invitația
asociației belgiene „Jeunes en Roumanie”
de a găzdui un proiect de voluntariat în
folosul comunităților locale, care se va
desfășura în vara acestui an. Astfel, comuna
Săcălaz a fost selectată pentru a lua parte la
acest proiect.

proiect ce a avut ca scop crearea unei
experiențe antreprenoriale pentru tinerii
de liceu într-un context controlat și susținut
de mediul de afaceri timișorean.

 Semnarea Parteneriatului Green Unita,
din partea Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Deșeuri Timiș, ca un prim
pas în susținerea dezvoltării economiei
circulare.
 Participarea la ședința de lucru dedicată
asigurării condiției favorizante specifice
sectorului managementului deșeurilor,
respectiv existența planurilor județene de
gestionare a deșeurilor.
 Participarea la Pria Environment
Conference, unde s-au abordat temele:
Green
Deal
România,
digitalizarea
companiilor
de
mediu,
colectarea
deșeurilor voluminoase și din construcții și
reciclare. Au participat Mircea Fechet ministrul mediului, Bogdan Chirițoiu președintele Consiliului Concurenței și
reprezentanții mediului asociativ.
Decembrie 2020
 Promovarea
și
sprijinirea
antreprenoriatului în rândul tinerilor. CJ
Timiș a fost partener al Junior Design
Antreprenor Handmade, ediția a III-a,
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 Promovarea educației duale în rândul
mediului de afaceri, ca și soluție pentru
forță de muncă calificată, în concordanță cu
cerințele pieței forței de muncă, a fost
dezbătută în cadrul întâlnirii care a avut loc
cu participarea reprezentanților afacerilor
germane, franceze și italiene și a fost
propus ca domeniu de cooperare în cadrul
întrevederii cu consulul general al
Germaniei la Timișoara.

ADMINISTRAȚIE ȘI MANAGEMENT
INSTITUȚIONAL

Octombrie 2020
 Organizarea activității instituției și a
subordonatelor, pentru a răspunde eficient
la criza sanitară generată de pandemia de
COVID-19.
Noiembrie 2020
 Participare la conferința „From CITY to
SMART CITY”, eveniment ce promovează
orașele inteligente. În această idee, noua
administrație timișeană și-a propus
informatizarea agriculturii, a infrastructurii,
digitalizarea serviciilor publice prin
introducerea platformei e-Timiș, crearea

unor bănci de date urbane și a unui cloud
instituțional.
 Stabilirea a două direcții strategice
pentru aparatul de specialitate al Consiliului
Județean: eficientizare prin digitalizare și
pregătirea pentru accesarea de fonduri
europene prin Mecanismul de redresare și
reziliență al UE.

digitale, instalarea noului software pentru
cele șase infochioșcuri digitale, inițierea
demersurilor pentru pregătirea unui
manager de arhivă electronică.
 Demararea unei analize detaliate
asupra activității societăților comerciale
unde CJ Timiș este asociat/acționar,
respectiv în cadrul asociațiilor în care CJ
Timiș este parte, în vederea îmbunătățirii
activității acestora.

 Participare la cea de-a patra ediție a
conferinței anuale „Security Challenges in
the Balkans Region”, în cadrul căreia a fost
susținută descentralizarea și respectarea
Cartei Europene a Autonomiei Locale, dar și
consolidarea cooperării interregionale și
intermunicipale între state.

 Reluarea ședințelor Comisiei de
Monitorizare și demararea procesului de
îmbunătățire a procedurilor operaționale
avându-se în vedere debirocratizarea ca
element central al procesului.

 Participare online la conferința
Confederației Europene a Autorităților
Locale de nivel Intermediar, unde a fost
subliniată necesitatea regândirii politicilor
UE de solidaritate în contextul gestionării
crizei COVID-19.

 Demararea
activității
de
profesionalizare a administrației județene,
prin
angajarea
de
specialiști
în
administrație publică, în sprijinul activității
instituției, precum Viorel Coifan, Marian
Constantin Vasile sau Alexandru Avram.

 Demararea unei analize detaliate
asupra fluxurilor de documente de la nivelul
Consiliului Județean și a instituțiilor
subordonate în vederea eficientizării
activității acestora.

 Menținerea contactului permanent cu
primarii și susținerea proiectelor de
investiții ale acestora.
 Demararea elaborării Strategiei de
dezvoltare economică și socială 2021 - 2027
a județului, respectiv inițierea, aprobarea
metodologiei
și
a
graficului
de
implementare. Totodată, s-au continuat
demersurile pentru elaborarea strategiei
energetice a județului Timiș.

 Demararea procesului de transformare
digitală a fluxurilor de informații de la
nivelul Consiliului Județean. Astfel, s-au
implementat sau sunt în curs de
implementare soluții de tip Google
Workspace, shared folders, semnături
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Decembrie 2020
 Marcarea Revoluției din Decembrie
1989 prin ședință extraordinară a
Consiliului
Județean,
alături
de
revoluționarii Timișoarei.
 Alegerea celor doi vicepreședinți ai CJ
Timiș: Alexandru Proteasa și Cristian Alin
Moș și delegarea către aceștia a atribuțiilor
într-o manieră echilibrată.
 Realizarea de rectificări ale bugetului pe
anul 2020 pentru accelerarea și deblocarea
investițiilor, prin alocarea de noi fonduri și
mutarea de sume către obiectivele de
investiții
importante
aflate
în
implementare.

capacității de elaborare și operare a
proiectelor CJT.
 Demararea demersurilor de înființare a
unui fond județean de investiții.
 Demararea implementării Băncii de
proiecte a Consiliului Județean Timiș,
mecanism prin care primăriilor și
instituțiilor din județ, cât și din regiune, le
va fi oferită consultanță pentru scrierea,
accesarea și implementarea proiectelor.
 Întâlnire cu conducerea Agenției
Regionale pentru Protecția Mediului,
pentru deblocarea unor proiecte aflate în
avizare, care, din cauza întârzierilor, riscă să
piardă finanțarea.

Ianuarie 2021
Alin Nica
Președintele Consiliului Județean Timiș
01 februarie 2021

 Reluarea audiențelor cu publicul la
sediul Consiliului Județean Timiș.
 Demararea procedurii de evaluare a
personalului Consiliului Județean Timiș
pentru anul 2020.
 Întâlnirile regulate aferente procesului
de elaborare a bugetului Consiliului și
instituțiilor subordonate. Totodată, s-au
inițiat demersurile pentru transformarea
„Criteriului 4” într-un program al CJ Timiș
pentru dezvoltare locală.
Clarificarea premiselor pentru reactivarea
Ruwatim SRL (asociat unic fiind Consiliul
Județean Timiș), pentru complementarea
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