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Acest plan pentru dezvoltarea județului Timiș reprezintă viziunea mea pentru 
noul mandat în fruntea Consiliului Județean. Avem nevoie de continuitate, ca să 
ducem la bun sfârșit proiectele ambițioase pe care le-am început. 
 
Prioritățile mele SUNT ȘI VOR RĂMÂNE sănătatea, infrastructura rutieră, educația, 
asistența socială, situațiile de urgență, cultura și mediul.  
 
În lista de obiective pentru perioada 2020 – 2024, am înglobat inclusiv teme și idei 
de la oameni, de la cetățenii cu care m-am întâlnit în desele mele deplasări prin 
județ.  
 
Am prezentat sintetic și o serie de planuri pe care le am deja în derulare și pe care 
le voi continua. Activitatea mea, prezentă și viitoare, este axată pe planuri concrete, 
nu pe vorbe goale, care pot ușor contura investițiile pe care le vom finaliza în 
următorii 4 ani, precum și direcțiile pe care le vom urma. 
 
Avem o mare responsabilitate, pentru că Timișul este pe primul loc în topul judeţelor 
din România, după Bucureşti, în ceea ce privește dezvoltarea economică, numărul 
investiţiilor străine şi al nivelului de trai. Este o destinație preferată de investitori și, 
de asemenea, un partener extern de nădejde. 
 
 

 



PLANUL DEZVOLTĂM TIMIȘUL ÎMPREUNĂ 
 

Pagina 3 

 

 

 
Printre AVANTAJELE care au pus Timișul pe primul loc, amintim:  
 
POZIȚIA GEOGRAFICĂ FAVORABILĂ ȘI PRIVILEGIATĂ - cel mai mare județ din România, iar 
Timișoara - la aproximativ 500 de kilometri distanță de 10 capitale europene.  
 
 
RESURSE NATURALE BOGATE ȘI DIVERSIFICATE 

▪ Resurse ale subsolului (petrol şi gaze naturale, lignit, bazalt, mangan, argilă, nisip pentru 
sticlă, minereuri de metale feroase şi neferoase, materiale de construcţii) 

• Resurse de ape termale şi minerale 

• Teren agricol fertil (datorită conţinutului ridicat de humus este printre cele mai 
fertile din România pentru cultura plantelor tehnice și furajere, pentru pomicultură 
și viticultură)  

 
 
INFRASTRUCTURĂ ÎN PLINĂ DEZVOLTARE 
 Județul Timiș beneficiază de:  

• Cea mai densă rețea de cale ferată şi cel de-al 2-lea nod de cale ferată după 
București 

• Rețea rutieră bine dezvoltată – 1 autostradă, 2 drumuri europene, drumuri 
naționale și 1.300 de kilometri de drumuri județene 

• Canalul Bega face parte din sistemul Rhin – Main – Dunăre (coridorul de transport 
european nr. 7 - navigabil) 

▪ Aeroportul Internațional “Traian Vuia” Timișoara - al treilea aeroport ca importanță și 
mărime din România și cel mai important aeroport din Euroregiunea DKMT. Aeroportul oferă 
curse regulate prin mai multe companii aeriene naționale și internaționale facilitând legături 
rapide, pentru pasageri și transport marfă (terminal cargo), cu diverse orașe din țară și din 
întreaga lume (înaintea crizei medicale existând zboruri directe către 19 destinații europene);  

▪ 5 puncte de trecere a frontierei cu Serbia și Ungaria (rutier și cale ferată); 
▪ Rețeaua de telecomunicații - printre cele mai dezvoltate din ţară; 

 
 
MOD DE VIAȚĂ INTERNAŢIONAL 

▪ Județul Timiș este un loc de întâlnire pentru mai multe comunități, limbi, obiceiuri și 
culturi; 

▪ Important centru de cultură și artă: Opera Națională Română Timișoara, Filarmonica 
„Banatul” Timișoara, Teatrul Național „Mihai Eminescu”, Teatrul German de Stat, Teatrul 
Maghiar de Stat „Csiky Gergely”, Muzeul Banatului, Muzeul de Artă, centre și institute 
culturale (Franța, Italia, Germania, Peru), publicații, stații radio & TV în limbile română, sârbă, 
maghiară, germană, slovacă, cehă. Timișoara este singurul oraș în România care are trei 
teatre independente, în trei limbi. 

▪ Președinția Uniunii Europene: Prima jumătate a anului 2019 a stat sub semnul mandatului 
exercitat de România la Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, prin prisma 
căruia au fost organizate 8 evenimente de amploare cu specialiști din statele membre ale 
Uniunii Europene la Consiliul Județean Timiș, în colaborare cu ministerele de resort. 
 

 
RESURSE UMANE ÎNALT CALIFICATE, EDUCAȚIE MULTILINGVĂ 
Educația este asigurată de sistemul național de învățământ, la toate nivelurile: 7 universități (4 de 
stat + 3 private), 37 de facultăți diferite, cu studenți specializați în diferite domenii: IT&C, mecanică, 
științe economice, limbi moderne, agronomie, medicină etc.; școli primare, gimnaziale, liceale, 
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profesionale, grădinițe cu limbi de predare: germană, sârbă, maghiară, engleză, franceză, 
spaniolă, italiană. 
 
Învățământul tehnic, profesional și dual – Județul Timiș vine în întâmpinarea mediului de afaceri 
prin pregătirea forței de muncă specializată pe nevoile concrete ale companiilor.  
În contextul nevoilor reale de forță de muncă ale companiilor și pentru a veni în sprijinul economiei 
românești care se confruntă cu o criză acută de personal calificat, Consiliul Județean Timiș a sprijinit 
semnarea celui de-al 4-lea protocol de colaborare dintre Camera de Comerț și Industrie a României 
și Autoritatea Națională pentru Formare Profesională în Sistem Dual din România. Scopul acestui 
protocol este dezvoltarea proiectelor la nivel local, regional și național, în vederea îmbunătățirii 
sistemului de formare și certificare profesională inițială în sistem dual. 
Înaintea pandemiei, județul Timiș se confrunta cu problema șomajului foarte scăzut: 0,79% (la 
sfârşitul lunii aprilie 2020). Tocmai pentru a rezolva această problemă, ne-am implicat în sprijinirea 
învățământului dual și totodată încercăm să atragem forță de muncă din alte județe şi chiar de peste 
graniță. 
 
UN MEDIU DE AFACERI DINAMIC 

▪ Industrie complexă, diversificată, nepoluantă; 
▪ Principalele ramuri industriale: Tehnologia Informației și Comunicării (Timișoara este 

principalul pol al IT și industriei automotive), industria constructoare de mașini, mecanică, 
electronică și electrotehnică, industria chimică și petrochimică, textilă, pielărie, încălțăminte, 
prelucrarea lemnului, industria alimentară. 

▪ Potențial agricol important – inclusiv pentru ferme ecologice; 
▪ Sector de servicii foarte dezvoltat  

 
POTENŢIAL INVESTIȚIONAL ATRACTIV 
Din punct de vedere al valorii PIB-ului, județul Timiș se clasează pe locul 3 după regiunea București-
Ilfov și județul Constanța. Revista Forbes a conferit 2 ani la rând Timișoarei titlul de” Cel mai bun 
oraș pentru a face afaceri în România”.  
 
Tocmai pentru a valorifica aceste avantaje competitive, Consiliul Județean Timiș a întocmit o 
strategie de dezvoltare economică pentru perioada 2015-2023, structurata pe mai multe 
obiective specifice și axe strategice tematice. 
  
Evident, proiectele prioritare de investiții ale Consiliului Judeţean se încadrează în aceste obiective, 
iar POTENȚIALII INVESTITORI SUNT INVITAŢI SĂ SE ALĂTURE ACESTOR PROIECTE, în 
calitate de parteneri sau de furnizori de produse şi servicii, sau executanți de lucrări care fac 
sau vor face obiectul unor licitații publice.  
 
Aceste proiecte prioritare sunt cunoscute, dar aş aminti câteva, pe obiective: 
- Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier (conectările la Autostrada A1, realizarea 
Autostrăzii Timișoara-Belgrad, centura Ocolitoare Sud a Municipiului Timișoara);  
- Transport naval (redarea Canalului Bega circuitului navigabil și turistic pentru conectarea la 
Dunăre și implicit la rețeaua navigabilă europeană); 
- Transport feroviar (Modernizarea liniei de cale ferată Caransebeș-Timișoara-Arad ca tronson al 
Coridorului Orient/Est-Mediteranean, Axa 22 ramura sudică - traversează Grecia – Bulgaria – 
România – Ungaria – Austria – Cehia - Germania); Centrul regional intermodal de transport mărfuri. 
- Valorificarea patrimoniului cultural-istoric al județului Timiș (Restaurarea Castelului Huniade 
al Muzeului Banatului și Reabilitarea Muzeului de Artă – Palatul Baroc – mai ales în contextul 
asumării titlului Timișoara Capitală Europeană a Culturii) 
- Modernizarea și îmbunătățirea sistemului de servicii medicale oferite la nivelul Spitalului 
Județean Timiș.   
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Structură 
 

 

❖ Sănătate 
 
 

❖ Cercetare 
 

 
❖ Infrastructură rutieră 

 
 

❖ Educație 
 
 

❖ Asistență socială 
 
 

❖ Situații de urgență 
 
 

❖ Cultură, Sport și Tineri 
 
 

❖ Mediu 
 
 

❖ Turism 
 
 

❖ Digitalizare 
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CONTEXT 
 
 
 
 

 

Județul Timiș este un județ aparte. Bogat și cu o poziție de importanță 
strategică, performează la capitolul fonduri europene. La Consiliul 
Județean am gândit global, iar suma care a ajuns aici – în jur de 80 de 
milioane de euro – conturează anvergura obiectivelor pe care le avem, 
proiectele pe care le derulăm și transformările în față cărora se află 
Timișul.  
 
Cele mai importante investiții care se derulează la nivelul Consiliului 
Județean, atât cu bani europeni, dar și din fonduri proprii sau naționale, 
au ajuns în diferite stadii de dezvoltare.  Sunt mândru să spun că, atunci 
când vine vorba de bani europeni, am acoperit cu proiecte toate schemele 
de finanțare.  
 
Timișul are nevoie de continuitate și coerență în administrație! 
 
Ce am făcut? Ne-am dezvoltat! 
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SĂNĂTATE 
 

Sănătatea a beneficiat de proiecte majore, precum Clinica de Mari Arși de la Spitalul 

Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, unitate care, doar în 2020, a 

avut parte de investiții record - peste 24 de milioane lei - adăugând aici și banii 

alocați celui mai mare spital din Vest în lupta împotriva Covid-19. 

 

 

Sănătatea este și rămâne rămâne prioritate de gradul zero!  

 

 

✓ AM FĂCUT: 
 

Din 2017 și până în prezent, domeniul Sănătății a beneficiat de peste 18 milioane de 

euro, fonduri europene. În plus, peste 53 de milioane de lei am alocat din fonduri 

proprii pentru investiții în modernizarea unităților sanitare. 

 

 

• CLĂDIM O MATERNITATE NOUĂ ÎN TIMIŞOARA, ÎN VALOARE TOTALĂ 

DE 13 MILIOANE DE EURO, BANI EUROPENI  
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Actuala Clinică de Obstetrică-Ginecologie Bega din Timișoara funcționează într-o 

clădire necorespunzătoare de 140 de ani și nu a fost construită în scopuri medicale. 

Clădirea nu are liftul și sălile de operare sunt distribuite pe mai multe niveluri, fără 

circuitele complete, cu toate modificările efectuate în timp.  

 

În această clinică există mai mult de 2.000 de intervenții anuale, iar departamentul 

extern al Spitalul Județean oferă asistență pentru 2.500 de nașteri, jumătate din toate 

nașterile înregistrate la Timișoara. 

 

Lucrurile se vor schimba radical grație proiectul strategic „Copiii dincolo de frontiere 

- conectarea serviciilor de sănătate în domeniul obstetrică - ginecologie și de 

îngrijire neonatologică între Spitalul Clinic de Urgență Județean Pius Brinzeu 

Timisoara și Clinica de Pediatrie din Szeged” („Babies across borders – 

connecting health services in the field of obstetrics - gynecology and neonatal care 

between Emergency Clinical County Hospital Pius Brînzeu Timișoara and the 

Pediatric Clinic of Szeged”) – ROHU 138, Acronim BABYROHU.  

 

Proiectul este finanțat prin Programul INTERREG V-A România-Ungaria 2014-2020, 

Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 9/A și se realizează în parteneriat: Consiliul 

Județean Timiș – Lider (Partener 1), Universitatea din Szeged – Partener 2, Spitalul 

Clinic Județean de Urgență “PIUS BRÎNZEU” Timișoara – Partener 3. 

 

Construcția de lângă Casa Austria va fi un etalon la nivel național și va avea o 

suprafață desfășurată de 6.000 de metri pătrați, dotări de ultimă generaţie şi va oferi 

servicii de îngrijire medicală de o calitate superioară, dar şi posibilitatea realizării de 

inseminări in vitro.  

 

Alte obiective: prevenirea de prematuritate, campanie de vaccinare, prevenirea 

infecțiilor neonatale, extensie screening nou-născuți pentru tulburări metabolice, teste 

genetice pre și postnatale de screening, infertilitatea. 

 

Noua unitate, ce aparține Spitalului Județean de Urgență „Pius Brânzeu” Timișoara 

va fi finalizată în octombrie 2022.    
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• EXTINDEREA UNITĂȚII DE PRIMIRI URGENȚĂ, SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ ”PIUS BRÂNZEU” 

 

 
Extinderea UPU a Spitalului Județean Timișoara este o provocare. Pe de o parte din 

cauza fluxului continuu de pacienți și, pe de altă parte, din cauza pandemiei pe care 

o traversăm.   

 

Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Timișoara intră, în cel mai scurt 

timp posibil, într-un amplu proces de extindere și modernizare.  

 

Extinderea, modernizarea și dotarea cu echipamente performante a Unității de Primiri 

Urgențe a Spitalului Județean Timișoara costă aproape 7 milioane lei, bani europeni.  

 

Se va construi un corp nou cu o suprafață la sol de 355 mp și o suprafață desfășurată 

de aproape 800 mp, cu subsol, parter și etaj. La parter, se va amplasa o cameră 

pentru accesul ambulanțelor și o sală nouă de așteptare. De asemenea, vor fi create 

spații de decontaminare și deparazitare, camere de recepție și triaj, cât și grupuri 

sanitare. La etaj, vom crea o sală de curs, birouri și spații administrative.  

 

Durata contractului este de 25 de luni - 6 de proiectare și 19 luni pentru execuția 

lucrărilor. Autorizația de construire este eliberată din data de 30.06.2020. În cel mai 

scurt timp posibil se deschide șantierul. 
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• CLINICA DE MARI ARȘI   

 

Clinica de Mari Arși de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brânzeu” din 

Timișoara are 5 saloane și este cea mai mare din România. Saloanele sunt dotate cu 

aparatură de ultimă generație și chiar pot fi utilizate ca sală individuală de operații.  

 

Investiția totală pentru construirea și dotarea clinicii se ridică la aproximativ 5 milioane 

de euro, bani de la Consiliul Județean și Ministerul Sănătății, prin Banca Mondială. 
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• REABILITAREA SECȚIEI DE UROLOGIE ȘI CONSTRUIREA UNUI NOU 

COMPARTIMENT PENTRU TRANSPLANT RENAL 

 

 

Timișoara este orașul în care s-a desfășurat primul transplant renal din România, în 

1981. Acum, Spitalul Clinic Județean de Urgență din Timișoara ”Pius Brânzeu” din 

Timișoara are în derulare unul dintre cele mai importante proiecte, în valoare de 1,2 

milioane de euro. Clinica de Urologie va fi complet reabilitată și dotată cu aparatură 

de ultimă generație, iar noul Compartiment de Transplant Renal va avea și 4 saloane, 

complet izolate, pentru pacienții care vor ieși din intervenția dificilă. 

 

 

• SCHEMA DE MINIMIS 

 

Schema de minimis, programul demarat în premieră de Consiliul Județean Timiș, este 

unul dintre proiectele care își dovedește din plin utilitatea și pe care ÎL VOM 

CONTINUA! 

 

Mai ales atunci când văd cum unitățile sanitare din județ reușesc să cumpere 

aparatură performantă, cu care oferă servicii medicale de calitate oamenilor. 
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Unitățile sanitare din Deta, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Făget, Lugoj și Spitalul 

Municipal din Timișoara. În total, aproape 3 milioane de lei sunt prevăzuți în bugetul 

Consiliului Județean Timiș pentru achiziția de aparatură medicală, în spitalele din 

orașe și municipii. 
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➢ CONTINUĂM: 

 
• SPITAL RIDICAT DE CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ, MINISTERUL 

SĂNĂTĂȚII ȘI BANCA MONDIALĂ 

 

Este un proiect deosebit, cu o suprafață desfășurată de peste 19.000 m², ce 

beneficiază de o finanțare de 50 de milioane de euro. 

 

Proiectul de investiție urmărește obiective care vor duce la îmbunătățirea 

tratamentului acordat pacientului cu arsuri mari, dar și la eficientizarea serviciilor 

medicale de urgență și terapie intensivă prin integrarea acestora într-o singură 

construcție în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență «Pius Brânzeu» 

Timișoara. 

 

Astfel, va fi construit un corp nou de clădire, care să cuprindă platformele de 

diagnostic (din cadrul UPU-SMURD și al serviciului de radiologie-imagistică) și 

platformele de intervenție (din cadrul UPU-SMURD, al Blocului Operator, al Unităților 

de anestezie si terapie intensivă și din Centrul de Mari Arși) ce funcționează în prezent 

în mai multe clădiri ale Spitalului Clinic Județean de Urgență «Pius Brânzeu» 

Timișoara, și va fi realizată conectarea construcției noi cu clădirile existente, 

realizându-se astfel și interconectarea clădirilor existente ale unității sanitare între ele, 

prin intermediul unui sistem de pasarele. 
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Vor mai fi realizate lucrări de reabilitare ulterioară a unora din corpurile existente ale 

spitalului, în care se vor reamenaja spațiile de cazare sau alte secții medicale ce vor 

deservi serviciile preconizate a se desfășura în noul corp de clădire și se va 

moderniza și îmbunătăți dotarea și echipamentele. 

 

Noua clădire care va fi destinată îngrijirilor și acordării asistenței medicale pentru marii 

arși se va construi pe o suprafață de peste 19.000 mp și va avea: 

– UPU-SMURD cu 58 de posturi; 

– Centrul de Arși, având 6 boxe pentru mari arși, 6 rezerve pentru arși intermediari și 

post-critici și 5 paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă; 

– A.T.I. cu 27 posturi; 

– Blocul Operator cu 25 de Săli de Operație; 

– Spațiile conexe (Sterilizare, Farmacie, spații administrative și logistice, spații 

tehnice, etc.) 

– Heliport. 

 

Proiectul de investiție va avea o valoare de 250.782.000 lei cu TVA care va este 

eșalonată pe 3 ani, iar finanțarea se va realiza din Acordul de împrumut dintre 

România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare destinat 

Proiectului privind reforma sectorului sanitar – îmbunătățirea calității și eficienței 

sistemului sanitar 

 

În acest proiect, Consiliul Județean Timiș, pe lângă terenul pe care l-a pus la 

dispoziție, susține financiar și anumite costuri necesare realizării documentației. La 

final, noua construcție va fi transferată în proprietatea județului.  

 

A fost emisă autorizația de construcție, iar următorul pas este LICITAȚIA PENTRU 

EXECUȚIE! 

 

Construcția Centrului de Mari Arși de la Timișoara va dura 3 ani. 

 
• O NOUĂ CLINICĂ DE PSIHIATRIE 

 

În domeniul Sănătății, ne propunem realizarea unei noi Clinici de Psihiatrie. Urmărim 

realizarea acestui obiectiv cu fonduri europene, printr-un program transfrontalier.  
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Unitatea medicală se va construi pe un teren deja identificat, de 5.500 de metri pătrați, 

în zona comunei Giroc. Este vorba, mai exact, de fosta Cazarmă (UM) 1406, 

Pavilionul C, Calea Timișorii, nr. 198. 

 

Proiectul de investiție va urmări reamplasarea Clinicii de Psihiatrie a Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Timișoara ”Pius Brânzeu” Timișoara, Secțiile I și II.  

 

Unitatea medicală își desfășoară, în prezent, activitatea în condiții improprii, pe strada 

Iancu Văcărescu, printre care am putea să enumerăm următoarele deficiențe majore: 

- Insuficiența suprafețelor necesare spațiilor adecvate, din punct de vedere 

funcțional și tehnic, în conformitate cu normele în vigoare pentru 

compartimentele clinicii și compartimentele didactice; 

- Lipsa suprafeței minime de teren necesare pentru amenajarea zonei de acces, 

parcare și spații verzi necesare conform legislației și normelor în vigoare; 

- Nerespectarea normativelor actuale privind rezistența și stabilitatea clădirii; 

- Conflictul funcțional cu zona rezidențială adiacentă; 

- Nerespectarea unor condiții de siguranță privind accesul mașinilor utilitare 

(pompieri, ambulanțe) în interiorul curții precum și imposibilitatea creării acestor 

accese datorită limitărilor impuse de amplasament; 

 

Pe lângă aceste deficiențe majore mai există și alte deficiențe de ordin tehnic privind: 

schema funcțională generală, organizarea spațială și fluxurile de circulație, finisajele 
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și dotările spațiilor componente din cadrul clinicii, asigurarea cerințelor de calitate 

privind siguranța în exploatare, siguranța la foc, izolarea termică și fonică.  

 

De asemenea, este extrem de importantă continuarea investițiilor majore derulate și 

sprijinirea constantă a părților implicate. Noua maternitate a Timișoara, precum și 

spitalul pe care Consiliul Județean îl construiește împreună cu Ministerul Sănătății și 

Banca Mondială, în valoare de 50 de milioane de euro, trebuie să se regăsească îl 

planul de guvernare. De asemenea, extinderea Unității de Primiri Urgențe este o 

prioritate.  

 

Valoarea totală a investiției este de aproximativ 16 milioane de lei. Pentru acest 

obiectiv avem aprobat deja un Studiu de Fezabilitate (DALI).  

 
 

• CASA AUSTRIA – REABILITARE TERMICĂ 

 

Clădirea în care funcționează Casa Austria din Timișoara va fi reabilitată din punct de 

vedere al termorezistenței, lucrări absolut necesare pentru creșterea eficienței 

termice. Se vor schimba ferestrele și vor fi fi asigurate circuite de aerisire. Sunt 

intervenții la finalul cărora confortul pacienților va crește, iar costurile de funcționare 

vor fi mai reduse. În prezent, proiectul este în faza de întocmire a Documentației de 

avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI). 
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CERCETARE 
 

✓ AM FĂCUT: 

 
•  PARTENERIAT CU ONCOGEN PENTRU TRATAREA CANCERULUI 

 

- OncoGen se află în etapa a doua de implementare a unui proiect, care va 

îmbunătăți substanțial procedura de diagnosticare și tratament al tumorilor 

maligne 

 

- CJ Timiș contribuie cu 12,5 milioane de lei pentru cumpărarea de echipamente 

medicale și a unei platforme software 

 

➢ CONTINUĂM: 
 

• ONCOGEN - CENTRUL DE TERAPII GENICE ȘI CELULARE ÎN 

TRATAMENTUL CANCERULUI  

 

Sprijin continuu din partea Consiliului Județean Timiș 
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OncoGen - Centrul de terapii genice și celulare în tratamentul cancerului Timișană, o 

structură modernă de cercetare pentru medicina secolului XXI. 

 

OncoGen este primul centru de cercetare în domeniul terapiilor genice din România, 

conceput și realizat la standardele internaționale. Ideea de a genera noi cunoștințe 

teoretice și concepte cu aplicabilitate practică a pornit de la dorința și încrederea că 

cercetarea științifică riguroasă este capabilă să producă schimbări semnificative în 

abordarea afecțiunilor neoplazice, dar și în alte boli netransmisibile cu impact major 

asupra sănătății. Încă din anul 2007, când s-a scris prima versiune a proiectului prin 

care urma să se construiască și să se doteze centrul, viziunea asumată de echipa 

de proiect a fost aceea de a crea la Timișoara primul centru românesc de cercetare 

dedicat medicinei personalizate.  

 

Scopul proiectului „Centrul de terapii genice și celulare în tratamentul cancerului – 

OncoGen” a fost acela de a crea o infrastructură de cercetare-dezvoltare-inovare 

capabilă să susțină și să faciliteze translatarea în practica medicală a unor metode 

diagnostice și terapii inovatoare, urmărind creșterea nivelului de competitivitate 

științifică și atragerea de tineri cercetători și specialiști din țară și străinătate. 

 

OncoGen dispune de facilități de cercetare fundamentală și aplicată pentru medicina 

translațională, cu 15 laboratoare dotate cu echipamente de vârf, inclusiv o bancă de 

celule și țesuturi, o biobază și o unitate GMP, unde condițiile de mediu sunt 

monitorizate permanent (număr minim de particule, absența oricărei încărcături 

bacteriene, temperatură, umiditate, presiune, filtrare aer prin sisteme de înaltă 

performanță tip HEPA) și în care are acces doar personalul specializat. 

 

 Din anul 2015, centrul a atras fonduri de peste 10 milioane de euro prin diferite 

proiecte de cercetare naționale și europene.   

 

 

• BIOSECURITATEA ÎN DOMENIUL AGRO – ALIMENTAR | PARC ȘTIINȚIFIC 

ȘI TEHNOLOGIC PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ZOOTEHNIE  

 

În contextul provocărilor globale, și în special al schimbărilor climatice și economice, 

se resimte acut necesitatea unei noi abordări în activitatea de cercetare științifică în 

domeniul producției agricole și a industriei alimentare, activitate care să asigure 

utilizarea eficientă a resurselor naturale şi umane, a modelelor de bune practici, 

precum şi creşterea productivităţii agricole, transferul de cunoştinţe şi promovarea 
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inovării. Aceasta trebuie să răspundă cerinței generale privind asigurarea securității 

alimentare, precum și unor a cerințe actuale privind reducerea impactului schimbărilor 

climatice pe filiera produsului, conservarea biodiversității şi protejarea resurselor 

naturale.  

 

Consiliul Județean Timiș, 

împreună cu Universitatea de 

Științe Agricole și Medicină 

Veterinară a Banatului ”Regele 

Mihai I al României”, vizează 

realizarea unui proiect privind 

”biosecuritatea infrastructurii 

critice în domeniul agro-

alimentar în regiunea Vest” în 

valoare de circa 50 de milioane de 

euro. 

 

Realizarea unui parc științific și 

tehnologic pentru agricultură și 

zootehnie, în special în scopul 

creșterii securității alimentare în 

sectorul input-urilor, în contextul 

deficitului comercial semnificativ, înregistrat de România, cu privire la produsele 

agroalimentare, care sa integreze infrastructura de cercetare-dezvoltare-inovare 

existentă în instituțiile din sectorul agro-alimentar al regiunii Vest. 

 

Realizarea unei baze de date genetice (colecție) pentru identificarea 

/caracterizarea/conservarea și valorificarea resurselor de germoplasmă, la nivel 

regional si național, prin inițierea a 10 programe de ameliorare vegetală și a 5 

programe de ameliorare animală. 

 

Asigurarea unui management eficient al apei în contextul schimbărilor climatice 

actuale, prin elaborarea unei strategii regionale de gestionare rațională a resurselor 

de apa, a unor soluții tehnologice adaptive. 

 

Realizarea si dezvoltarea parteneriatelor de educație, cercetare și suport tehnic, 

crearea si dezvoltarea unei platforme de educație, cercetare si suport tehnic, pentru 

a genera o agricultură competitivă, bazată pe cunoaștere si inovare. 
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INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ 
 

 
Să conduci un județ înseamnă o mare responsabilitate. Înseamnă o rețea rutieră de 

1.300 de kilometri, pe care am modernizat-o continuu și în care am investit aproape 

700 de milioane de lei. Mergem înainte! 

 

 

✓ AM FĂCUT: 

 
Din 2017, și până în prezent, am modernizat, în total, 300 de kilometri de drum.  

 

- FONDURI EUROPENE:   286 milioane lei, aprox. 60 milioane euro 

120 kilometri 

 

- FONDURI GUVERNAMENTALE  160 milioane lei, aprox. 34 milioane euro 

70 kilometri 

 

- FONDURI PROPRII    253 milioane lei, aprox. 53 milioane euro 

105 kilometri 

 
 

 

  



PLANUL DEZVOLTĂM TIMIȘUL ÎMPREUNĂ 
 

Pagina 21 
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➢ CONTINUĂM: 

 
• CONECTARE AEROPORT TIMIȘOARA – A1 – UN NOU DRUM JUDEȚEAN 

 
Context: Aeroportul Internațional ”Traian Vuia” Timișoara este al treilea aeroport din 

România după numărul de pasageri, deservind o populație de 2,5 milioane de 

locuitori. Aeroportul este considerat aeroport de rezervă pentru București, Budapesta 

și Belgrad, fiind și cea mai importantă poartă aeriană din Euroregiunea DKMT. 

 

Aeroportul îndeplinește toate condițiile de siguranță aeronautică, în concordanță cu 

standardele internaționale (nu există restricții de operare pentru nicio companie 

aeriană și nici un tip de aeronavă). Atât traficul de pasageri, cât și cel cargo au crescut 

vertiginos în ultimii ani, în strânsă legătură cu accelerarea dezvoltării economice a 

zonei. În trafic intern, aeroportul Internațional ”Traian Vuia” atrage 15,1% din numărul 

total de pasageri îmbarcați pe aeroporturile românești, 32,8% din totalul de tone de 

mărfuri încărcate și 13,2% din numărul total de zboruri. 

  

Planurile noastre includ realizarea unui nou drum județean, care va asigura legătura 

între Aeroportul Timișoara și A1. În parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare 

Regională Vest, se lucrează deja la documentație, însă proiectul trebuie urmărit atent.  
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Importanța acestui tronson este cu atât mai mare, cu cât poate fi considerat și o 

centură a localității Remetea Mare, care, odată realizată, va rezolva problema 

traficului intens de aici. Noul drum se va lega cu Centura Timișoarei, în sensul 

giratoriu unde Consiliul Județean Timiș va construi patru benzi și, mai departe, spre 

Aeroportul Internațional "Traian Vuia". 

  

În cadrul Consiliului Județean Timiș, se realizează în prezent cu bani europeni, Studiul 

de Fezabilitate și Proiectul Tehnic, iar în momentul în care se dă startul următorului 

ciclu de finanțare, vom fi pregătiți să demarăm licitația pentru execuție. 

  

De asemenea, am demarat și execuția lucrărilor de sporire a capacității de circulație 

a DJ609 pe sectorul: intersecția cu Centura de ocolire Timișoara, până la accesul în 

Aeroportul Internațional ”Traian Vuia”. Proiectul prevede lărgirea drumului la 4 benzi 

și construirea unei piste pentru biciclete (cu dublu sens de mers).  

 

 

• AUTOSTRADA TIMIȘOARA – BELGRAD 
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Context: Este necesară asigurarea unei infrastructuri care să susțină fluxul tot mai 

mare de persoane si de bunuri intre Romania si Serbia, in condițiile in care rețeaua 

de transport actuala este insuficient dezvoltata pentru nevoile curente ale zonei de 

frontiera. Noul drum de mare viteză contribuie la conectarea coridorului rutier cu cel 

de cale ferata care tranzitează Romania si cu cel fluvial care trece prin Ungaria, 

Serbia si Romania, reprezentat de Dunăre.  Zona de sud a județului, zona Moravița, 

Jamu Mare, Birda, Gătaia, Deta, inclusiv zona de Sud vest a județului Caras-Severin 

ar beneficia de condiții favorabile pentru  dinamizarea dezvoltării economico-sociale 

și creșterea competitivității in condițiile in care, zona transfrontaliera stagnează, 

investițiile nu sunt foarte multe si nu oferă condiții atractive pentru investiții. 

 

Autostrada care leagă Timișoara, de Moravița, și mai departe de Belgrad este un 

proiect important pentru întreaga regiune. La nivelul Consiliului Județean se va emite 

Certificatul de Urbanism, după ce o echipă de specialiști va decide care va fi varianta 

finală a traseului noii șosele de mare viteză. 

 

Șoseaua de mare viteză va avea 60 de kilometri și o multitudine de beneficii pentru 

zona de Vest, cu rol esențial și în dezvoltarea Euroregiunii DKMT. 

   

 

• FINALIZAREA CENTURII ALTERNATIVE A TIMIȘOAREI 

 

Îmbunătățirea rețelei rutiere a Timișului este o misiune de la care nu mă abat și mă 

zbat pentru fiecare tronson pe care îl putem pune la dispoziția comunității. 

 

Lucrăm, practic, la inelul din jurul Timișoarei, centura alternativă formată din drumuri 

județene, care va ușura mult viața șoferilor. Se creeză astfel și o nouă legătură între 

4 comune (Șag, Sânmihaiu Român, Săcălaz, Dudeștii Noi) și Drumul Național 6. 

 

Au început lucrările de asfaltare pe DJ 591C, sector DN 6 – Săcălaz, o investiție în 

valoare totală de aproape 10 milioane de lei, bani din bugetul propriu al județului Timiș 

și prin PNDL. Drumul, de pământ până acum, lung de 5 kilometri, va fi transformat 

total, rezultând o platformă cu o lățime de 8 metri. Pentru colectarea apelor de 

suprafață au fost proiectate şanţuri, iar pentru descărcarea apelor pluviale s-au 

prevăzut 8 podețe noi. În plus, la intersecția cu DN 6 vom amenaja un sens giratoriu.  

 

Tot în acest sens, am depus deja spre finanțare la Compania Națională de Investiții 

documentația pentru modernizarea DJ 593C Șag (DJ 593) - Sânmihaiu Român 

(DJ591A). 
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• TRASEE VELO 

 

Infrastructura rutieră a Timișului va fi completată treptat de o infrastructură pentru 

biciclete. Avem în implementare astfel de trasee velo pe drumul ce leagă Timișoara 

de Moșnița Nouă, pe cel ce face legătura între Aeroport și varianta de ocolire a 

Timișoarei, pe viitoarea centură a localității Remetea Mare, Sânandrei – DN 69, 

Sânmihaiu Român – Șag, A1 – Pișchia – Mașloc - limită cu județul Arad. 

  

Avem în implementare și un traseu turistic: Pișchia - Herneacova – Recaș, dar și o 

pistă pe tronsoanele Sânmihaiu Român – Săcălaz și DN6 – Sânandrei. 

  

Propunerea noastră este ca Primăria Municipiului Timișoara să realizeze conexiunile 

cu pistele existente în oraș, pentru că doar așa putem realiza o rețea de piste care să 

asigure un acces facil pentru locuitorii comunelor din jurul Timișoarei, către Parcul 

Industrial de pe raza comunei Sânandrei, către platformele industriale din zona 

Centurii Timișoarei, către PITT (Calea Torontalului) și parcurile industriale de pe 

Calea Șagului. 
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EDUCAȚIE 
 

 

Pentru o dezvoltare sănătoasă a județului Timiș, accentul trebuie să cadă pe 

EDUCAȚIE. La Consiliul Județean nu s-a neglijat niciodată acest domeniu, iar 

școlile speciale au un statut…. special. În plus, universitățile din Timișoara au fost 

mereu partenere ale CJ Timiș. Un lucru absolut necesar pentru realizarea și 

derularea de proiecte de interes comun, în special pentru atragerea de fonduri 

europene în următorul ciclu de finanțare.  

 

 

✓ AM FĂCUT: 
 

• REABILITAREA LICEULUI TEORETIC „IRIS” 

Investiția se realizează printr-un proiect pe fonduri europene, în valoare de aproape 

8 milioane de lei, prin Programul Operațional Regional 2014-2020. 
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• Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Alexandru Roșca” din Lugoj a 

beneficiat, în ultimii 3 ani, de o investiție de peste 5 milioane de lei 

 

• Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Paul Popescu Neveanu" 

Timişoara a devenit una dintre cele mai moderne din zonă, după inaugurarea 

unui corp de clădire complet reabilitat, cu 4,1 milioane de lei 

 
   

• Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Constantin Păunescu” din 

Recaș a beneficiat în ultimii trei ani de peste 3 milioane de lei pentru asigurarea 

unui climat educațional potrivit pentru copiii care învață acolo. Au fost făcute 

investiții în infrastructura școlară, dar și în dotări. A fost reabilitat complet un 

corp de clădire și s-a amenajat o sală multifuncțională, școala a beneficiat de 

fonduri pentru un sistem modern de alarmare în caz de incendiu și 

supraveghere video, au fost reabilitate aleile pietonale iar anul acesta au 

început demersurile pentru construcția unei cantine noi și dotarea claselor cu 

videoproiectoare, laptopuri și table inteligente. 
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• La Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Dumitru Ciumăgeanu” din 

Timișoara, Consiliul Județean Timiș a alocat aproximativ un milion de lei. A fost 

achiziționat un microbuz pentru transportul elevilor, dar și echipamente 

medicale care să vină în sprijinul copiilor și profesorilor: masă de terapie 

kinetică, bicicletă ergonomică semiprofesională, traseu psihomotric pentru 

copiii cu C.E.S. sau sistem optimusic pentru terapii specifice copiilor cu C.E.S 

. 

• La Liceul Tehnologic Special ”Gheorghe Atanasiu” din Timișoara s-a 

investit peste un milion de lei în infrastructura școlară și în dotări.   

 

 

În ultimii 4 ani, învățământul special din Timiș a beneficiat de investiții 

în valoare totală de aproape 20 milioane de lei în cele nouă unități de 

învățământ pentru copii cu dizabilități din județ. 

 

 

➢ CONTINUĂM: 

 

• INTERNAT NOU PENTRU ȘCOALA SPECIALĂ DIN LUGOJ 
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 Învățământul special a beneficiat de sprijin necondiționat din partea Consiliului 

Județean Timiș! Și așa va fi și pe mai departe!  

 

Pentru următorii ani, pe un loc important în lista cu obiective se află finalizarea 

construcției internatului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Alexandru Roșca” 

din Lugoj. Bugetul pentru această investiție a fost suplimentat cu 4,5 milioane de lei, 

ajungând la un total de 6 milioane de lei.  

 

Când e vorba de copii, nimic nu se negociază. Scopul meu este ca, împreună cu 

dascălii, să le asigurăm toate condițiile care să îi ajute să țină deficiențele sub control 

și să se integreze mai ușor în societate. 

  

În plus, voi continua să ajut toate unitățile de învățământ special să acceseze fonduri 

europene, ca să creăm astfel condițiile necesare pentru un act educativ cât mai 

performant. Învățământul special este unul prioritar, pe lângă sănătate și 

infrastructură. 
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ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 
 

✓ AM FĂCUT: 

 
• LUGOJ:  

- Se construiesc 2 case de tip familial  

- Se modernizează Centrul de zi pentru copiii cu dizabilități 

 

• GĂVOJDIA: 

- Se înființează Centru de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 

independentă  

- Se construiesc 2 case de tip familial  

 

• PERIAM:  

- Se înființează 3 locuințe protejate 

- Se reabilitează, extinde și dotează Centrul de zi 
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FONDURI EUROPENE ATRASE de Consiliul Județean Timiș în parteneriat cu 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș – 31.393.168 lei, 

peste 6,5 milioane euro 

 
 
➢ CONTINUĂM: 

 
Pe termen scurt, este obligatorie închiderea centrelor de plasament din județul Timiș, 

urmând, ca pe termen mediu, să fie înființate case de tip familial și alternative de tip 

familial. 

 

În prezent, au fost închise 5 astfel de centre de plasament, din cele 6 pentru care 

există hotărâri în acest sens.  

 

 

• DOTAREA CENTRELOR SOCIALE DIN CADRUL DGASPC TIMIŞ CU 

ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE/PREVENȚIE DESTINATE GESTIONĂRII 

SITUAŢIEI –COVID-19 

 

 

 

Acest proiect, realizat cu fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructură 

Mare, se află în faza de evaluare la Autoritatea de Management. Obiectivul general 

vizează promovarea investițiilor în infrastructura socială, pentru consolidarea 

capacității de reacție și răspuns în timp util la criza sanitară cauzată de răspândirea 
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virusului SARS-COV-2, în scopul protejării sănătății grupurilor vulnerabile din județul 

Timiș prin aplicarea măsurilor de protecție și prevenție.  

 

O misiune deloc ușoară, având în vedere că D.G.A.S.P.C. Timiș coordonează: 

• 11 Centre privind protecția persoanelor adulte din județul Timiș 

• 12 Centre privind protecția drepturilor copiilor din județul Timiș 

 

De asemenea, proiectul vizează și protejarea persoanelor aparținătoare grupurilor 

vulnerabile și a personalului. În total, vorbim de aproximativ 1306 persoane protejate 

din Centrele sociale (copii și persoane adulte) și 1.145 angajați ai Direcției.  

 

Valoarea totală estimată a proiectului este de 4,4 milioane de lei.  
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SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 
Sunt mereu în slujba cetățeanului, mereu în alertă, mereu în misiune! Sunt oamenii 

care salvează vieți, de multe ori, într-o luptă cu secundele. Sunt cei grație cărora noi 

ne simțim în siguranță! Sunt onorat că am putut contribui la dotarea și echiparea 

Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, a pompierilor din Timiș! Asta 

vom face și pe mai departe! 

 

 

✓ AM FĂCUT: 
 

• din 2017 şi până în prezent, Consiliul Județean Timiș a alocat ISU Timiș peste 

25 de milioane de lei 

 

• s-au cumpărat autospeciale performante şi alte echipamente de ultimă 

generaţie cu care se salvează vieţi, în valoare de peste 1 milion de euro 
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➢ CONTINUĂM: 
 

• DISPECERAT INTEGRAT EUROREGIONAL ȘI SPECIALIZARE 

INTELIGENTĂ PENTRU MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 

ÎN BANAT 

 

În perioada 2021-2027, România va beneficia de asistență financiară comunitară 

nerambursabilă pentru dezvoltarea de programe și proiecte de cooperare teritorială 

europeană, având ca scop dezvoltarea echilibrată a întregului teritoriu comunitar, prin 

încurajarea cooperării și schimbului de bune practici între regiunile Uniunii Europene, 

precum și pentru cooperarea cu statele terțe. 

 

În acest context, ADIVEST a promovat, în parteneriat cu Consiliul Județean Timiș și 

municipalitățile Zrenjanin, Kikinda şi Vrsac (Serbia) o propunere de proiect strategic: 

Realizarea unui Dispecerat integrat euroregional și specializare inteligentă pentru 

managementul situațiilor de urgență în Banat/Regiunea de cooperare transfrontalieră 

România – Serbia. O investiție estimată la 9 milioane de euro! 

 

De acest proiect deosebit de important ar urma să beneficieze 2 județe din România 

(Timiș și Caraș Severin), precum și 3 districte din Serbia. Populația din aceste zone 
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va avea parte de protecție împotriva inundațiilor, incendiilor forestiere și a altor 

dezastre naturale, care au legătură cu clima.  

 

În cadrul proiectului este prevăzută înființarea unui Centru euroregional pentru situații 

de urgență, tocmai pentru că dezastrele nu țin cont de granițe. Se concentrează pe o 

gestionare unitară și eficientă a sistemelor de alarmare și intervenție și cooperarea la 

nivel de resurse umane și echipamente. Proiectul pune accent pe o specializare 

inteligentă a structurilor de intervenție pentru o acoperire eficientă a zonei de graniță.  

 

Acest proiect strategic reprezintă, pe de o parte, un pas înainte spre atingerea unui 

obiectiv strategic național și, pe de altă parte, o inovatoare cooperare transfrontalieră. 
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CULTURĂ, SPORT ȘI TINERI 

 

 
✓ AM FĂCUT: 

 

• CONSTRUIM UN MUZEU PE FONDURI EUROPENE, în localitatea Parța. 

Aici a fost descoperit un sanctuar neolitic vechi, de aproape 7.000 de ani 

 

 

 

• Consiliul Județean Timiș a sprijinit financiar, în ultimii ani, cu sume 

importante cercetarea arheologică sistematică din zona Cornești - Iarcuri. 

Aici se fac, din 2007, săpături într-o zonă ce are jumătate din suprafața 

Timișoarei. Specialiștii Muzeului Național al Banatului, alături de arheologii 

parteneri din Berlin, au scos la lumină cea mai mare fortificație din Epoca 

Bronzului din lume și, firesc, unul dintre cele mai importante situri din 

România, care încă nu este clasat. Acest lucru trebuie neapărat să se 

întâmple, cu atât mai mult cu cât fortificația îndeplinește toate condițiile 

pentru a fi inclusă în lista monumentelor UNESCO. Am alocat 500.000 de lei 

doar pentru săpături și peste 1 milion de lei pentru aparatura necesară 

arheologilor. În plus, alături de Primăria Orțișoara, care a pus la dispoziție un 

teren, se lucrează la deschiderea unui Punct Muzeal la Cornești.  
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• CONSTRUIM 4 BLOCURI P+2 PENTRU TINERI 

- în total, 88 de apartamente  

- Consiliul Județean Timiş a pus la dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, terenul de 7.500 de metri pătraţi 

 

• BAZIN DE ÎNOT LA JIMBOLIA 

- valoarea investiției: 9 milioane de lei 

- este un proiect pilot, care va  fi continuat și în alte localități 

 

 

➢ CONTINUĂM: 
 

• FINANȚARE PRIN AGENDA CULTURALĂ ȘI SPORTIVĂ 

 

Consiliul Județean Timiș a încurajat constant toate entitățile din județul Timiș să 

depună proiecte pentru organizarea de evenimente, ca să obțină banii publici pe care 

îi avem la dispoziție în acest scop. Consider că societatea civilă are un rol esențial în 

promovarea culturii și sportului, iar CJ Timiș este, în acest demers, un partener serios 

şi implicat. 
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Prin Agenda Culturală și cea Sportivă s-au finanțat activități importante pentru acest 

domeniu, gustate de spectatori. În total, în ultimii 4 ani, s-au alocat peste 30 de 

milioane de lei pentru sectorul cultural și aproximativ 10 milioane de lei pentru 

domeniul sportiv.  

  

Este important să existe continuitate și să creștem, cu fiecare an, calitatea proiectelor 

pe care le sprijinim. 

  

Evenimentul cu un impact major și cu o desfășurare impresionantă de forțe este Flight 

Festival, care a avut ca spațiu de desfășurare Aerodromul Cioca, de pe Calea 

Torontalului din Timișoara, aflat în proprietatea Consiliului Județean Timiș.  Aici, 

Primăria Timișoarei ține cu dinții de clădirile, ajunse o ruină, pe care le deține la 

Aerodromul Cioca. Singura "vină" a acestor imobile pare să fie că sunt construite pe 

un teren ce aparține Consiliului Județean Timiș.  

 

 

Am cerut în nenumărate rânduri, oficial și neoficial, trecerea acestor clădiri din 

domeniul public al municipiului Timișoara, în domeniul public al județului.  Și vom cere 

în continuare, pentru că noi suntem în plin proces de autorizare a pistei. 

 

Timișoara are șansa să aibă, în sfârșit, un loc civilizat în care să se poată desfășura 

marile evenimente - spectacole, concerte sau festivaluri de film.  
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• REALIZARE BAZINE DE ÎNOT ÎN FIECARE ORAȘ DIN JUDEȚUL TIMIȘ 

 

Este un angajament ferm și unul dintre principalele mele obiective pentru viitorul 

mandat de președinte al Consiliului Județean Timiș. 

 

Primul bazin prinde deja contur la Jimbolia, o investiție de 9 milioane de lei. Am ajuns 

la licitația pentru execuție. 

 

Proiectul l-am gândit în așa fel încât de el să beneficieze doar orașele. Bazine de înot 

didactice vor mai fi construite la Făget, Sânnicolau Mare, Gătaia, Deta, Ciacova, 

Buziaș și Recaș. Principalii beneficiari vor fi copiii, inclusiv cei din comunele 

învecinate! 

 

• BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ TIMIȘ ”SORIN TITEL” 

 

Având în vedere premisele situației actuale, precum și oportunitatea de finanțare 

venită din partea Ministerului Culturii, justificată de necesitatea punerii în valoare a 

obiectivelor de patrimoniu, dar și a creării unui loc de recreere, promenadă și studiu 

atât pentru cetățeni, cât și pentru turiști, s-au făcut deja demersuri pentru realizarea 

proiectului de investiție publică „REABILITARE IMOBIL PTA. LIBERTATII NR. 3” prin 
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reamenajări și intervenții asupra spațiului cu funcțiunea de Biblioteca Județeană Timiș 

„SORIN TITEL”. 

 

Investiția, în valoare de aproape 12 milioane de lei, va realiza un pol central de interes 

în Timișoara. Astfel prin zonele propuse spre amenajare și prin reabilitarea fondului 

arhitectural existent, Biblioteca Județeană ajunge un real centru de interes al Pieței 

Libertății și se afiliază la programul TIMIȘOARA CAPITALĂ CULTURAL 

EUROPEANĂ. Investiția este în responsabilitatea Ministerului Culturii. 

 

 

• SPORTUL, ACTIVITATE DE INTERES NAȚIONAL 

 

Pe de altă parte, prin activitatea lor, cluburile sportive școlare din Timiș, Palatele 

Copiilor și Clubul Elevilor din Lugoj sunt adevărate instituții strategice și consider că 

este absolut necesar să fie trecute în coordonarea autorităților locale!  

 

Doar în acest fel, putem vorbi de o șansă reală de modernizare și de susținere a 

performanței. Consiliul Județean Timiș și-a arătat disponibilitatea și am făcut și 

demersuri în acest sens pentru preluarea cluburile sportive școlare, inițiind astfel și 

procedurile pentru descentralizare, proces care trebuie să înceapă, obligatoriu, cu 

predarea patrimoniului.  

 

Sunt convins că, la nivel național, va fi o decizie unitară, însă, este important să se 

înțeleagă că nu ne dorim doar o susținere financiară impusă de Centru. În prezent, 

patrimoniul cluburilor este în domeniul public al statului, iar reprezentanții Ministerului 

Educației trebuie să fie conștienți că doar cu o finanțare corespunzătoare putem 

atrage copiii cu aptitudini spre performanță. 

  

Totul, face parte dintr-un proiect mai amplu, pe care sunt hotărât să-l duc la capăt. 

Potrivit acestuia SPORTUL TREBUIE DECLARAT ACTIVITATE DE INTERES 

NAȚIONAL! Doar așa se poate construi un cadru legislativ sănătos și coerent, 

infrastructura sportivă poate fi modernizată, iar birocrația s-ar reduce considerabil. 

 

 

• COMPLEX SPORTIV MULTIFUNCȚIONAL 

 

Avantajele competitive ale județului Timiș, potențialul divers geografic, cultural şi 

uman, l-au poziționat, de-a lungul timpului, în topul județelor din România - o 

destinație preferată atât de investitori, cât și de tinerii absolvenți ai universităților 
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noastre. Județul Timiș este, așadar, o zonă minunată, cu populație aflată în creștere 

și care are nevoie de servicii la standarde internaționale.  

 

 

Misiunea noastră, a 

Consiliului Județean Timiș, 

este să îmbunătățim 

calitatea vieții cetățenilor 

prin proiectele și 

demersurile întreprinse, iar 

viziunea de dezvoltare 

viitoare, care ,,într-o 

societate modernă, 

prețuiește individul și îi 

creează acestuia toate 

condițiile necesare pentru 

o dezvoltare armonioasă, 

atât mentală, cât și fizică.” – Fundația Ion Țiriac „Viziune” 

 

Județul Timiș are nevoie de un complex sportiv nou, performant, care să includă o 

bază tehnică, dimensionată pentru practicarea mai multor discipline sportive, cu 

circuit național, olimpic și internațional - un complex care să cuprindă spații ce pot fi 

utilizate și pentru activități non-sportive, culturale sau recreative.  

 

Acesta să fie compus din teren de fotbal de rang înalt, fiind împrejmuit de piste de 

atletism. De asemenea va avea teren de tenis cu tribune pentru desfășurarea 

competițiilor de rang internațional, precum și de terenuri secundare, dar și bazin 

olimpic de înot acoperit. 

 

Spațiile cu destinație sportivă vor fi împrejmuite de zonă verde cu spații de relaxare 

și diverse zone de agrement pentru copii și adulți. 
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MEDIU 

 
✓ AM FĂCUT: 

 

• SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR în județul Timiș – 

au fost finalizate procedurile pentru desemnarea tuturor operatorilor, au fost 

finalizate lucrările pentru  extinderea spațiului de depozitare prin construcția 

Celulei II, investiție valabilă pentru următorii 9 ani – 9,6 milioane de lei , au fost 

finalizate lucrările la extinderea stației de epurare levigat (PALL), care va duce 

la reducerea mirosurilor din zonă – 1 milion lei. 

 

 

 

• REABILITAREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE NAVIGAȚIE ȘI 
PORTUARE A CANALULUI BEGA pe traseul Timișoara-granița cu Republica 
Serbia pentru valorificarea și dezvoltarea potențialului turistic – proiect 
aprobat, aflat în implementare, finanțare asigurată prin Programul IPA 
Romania - Serbia 2014-2020 – 16 milioane de lei. (+ 600.000)  – în 
implementare. 
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➢ CONTINUĂM: 
 

• ACTUALIZAREA PLANULUI JUDEȚEAN DE GESTIONARE A 

DEȘEURILOR 

 

Planul de gestionare a deşeurilor are un rol cheie în dezvoltarea unui management 

durabil al acestora. Complexitatea în continuă creştere a problemelor şi standardelor 

în domeniul gestionării deşeurilor conduc la creşterea cerinţelor privind instalaţiile de 

reciclare, tratare şi eliminare. Aceasta presupune facilităţi mai mari şi mai complexe 

de reciclare, tratare şi eliminare a deşeurilor, ceea ce implică cooperarea mai multor 

unităţi administrativ teritoriale privind stabilirea şi operarea acestor facilităţi. 

 

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor are ca scop: 

- Definirea obiectivelor şi ţintelor judeţene în conformitate cu obiectivele şi ţintele 

Planului Regional şi Naţional de Gestionare a Deşeurilor; 

- Abordarea tuturor aspectelor privind gestionarea deşeurilor municipale la nivel 

judeţean; 

- Să servească ca bază pentru stabilirea necesarului de investiţii şi a politicii în 

domeniul gestionării deşeurilor, pentru realizarea şi susţinerea sistemelor de 

management integrat al deşeurilor la nivel judeţean; 
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- Să servească ca bază pentru elaborarea proiectelor pentru obţinerea finanţării. 

 

În prezent, Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, prin Consiliul 

Județean, pregătesc documentația necesară pentru consolidarea și extinderea 

proiectului de consolidare și extindere a Sistemului de Management Integrat al 

Deșeurilor, în vederea obținerii finanțare prin Programul Operațional Infrastructură 

Mare, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene. 
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TURISM 

 
✓ AM FĂCUT: 

 
1. Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș – 

în 2014, în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, cu sprijinul 

conducerii CJT și susținerea a 35 de primari se înființează APDT Timiș, singura 

asociație de profil din județ. Patru ani mai târziu, printr-o decizie a Guvernului 

României, APDT Timiș devine Asociație de Utilitate Publică. 

 

2. Realizarea Strategiei sectoriale de dezvoltare turistică a județului Timiș 

2018 – 2028 - stabilește prioritățile de dezvoltare a sectorului turistic, în cadrul 

unui proces de planificare strategică coordonat împreună cu actorii locali 

relevanți în domeniu 

 
3. Câștigarea și implementarea proiectului european RORS-39, Eco Timiș - 

un nou produs turistic. Proiectul, în valoare de 300.000 de euro, a fost realizat 

în cadrul Programului Interreg IPA-CBC România-Serbia și a transformat râul 

Timiș într-un produs turistic, care leagă România de Serbia, prin intermediul 

turismului și permite o promovare și dezvoltare internațională a zonelor 

adiacente râului Timiș, de la izvoare în județul Caraș-Severin, până la vărsarea 

sa în Dunăre, la Pancevo (Serbia). Grație acestui proiect sunt achiziționate un 

catamaran cu motor electric, prima ambarcațiune pusă la dispoziția turiștilor pe 

apele din Timiș, 12 canoe și 30 de biciclete, care permit deplasări în Valea 

Timișului, pe tot teritoriul județului.  

 
4. Dezvoltarea aplicației digitale Discover Timiș - Este prima aplicație digitală, 

gratuită, prin intermediul căreia turiștii din întreaga lume pot afla detalii complete 

despre evenimentele care au loc în Timiș și Timișoara, în timp real, despre 

serviciile de transport, cazare și servit masa, despre produsele și programele 

turistice existente sau ghizi de turiş. 

 
5. Dezvoltarea produsului „Mic dejun la Margina” și a primului brand turistic 

al județului Timiș - cu participarea Primăriei Comunei Margina și al ghizilor 

turistici locali, a fost dezvoltat și promovat primul produs turistic complex ce 

promovează turismul rural în Timiș.. În primii trei ani, mii de turiști din întreaga 
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lume au ajuns în destinație, ceea ce a determinat și lansarea, în premieră, a 

brandului turistic ”Mic dejun la Margina” 

 

 
6. Dezvoltarea seriei regionale de evenimente de cultură gastronomică 

”Banat Brunch” - pornind de la interesul turiștilor pentru spațiul rural bănățean 

și pentru gastronomia locală, a fost creată seria de evenimente regionale de 

cultură gastronomică ”Banat Brunch”, evenimente care au scopul de a pune în 

valoare bogăția culturală și istorică a Banatului, prin intermediul diversității 

gastronomice a locului, promovând producătorii locali. Este primul proiect 

derulat la nivel regional, implicând alături de Timiș și județele Arad și Caraș - 

Severin. 

 
7. Realizarea Hărților „Traseul conacelor și castelelor din județul Timiș” și 

”Traseul cetăților și fortificațiilor din județul Timiș” - pentru prima dată sunt 

inventariate, descrise și introduse în circuit turistic monumente istorice de o 

deosebită importanță culturală și istorică precum conacele, castelele, cetățile și 

fortificațiile din județul Timiș. 

 
8. Zilele Lacului Surduc, Cicloturism la Nădrag, Povestea răchiei la 

Pietroasă, Tradiții de iarnă în Banat – am dezvoltat dezvoltate o serie de 

proiecte anuale, care devin tradiționale și oferă premisele investițiilor private în 

zonele în care se desfășoară. 
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9. În premieră, județul Timiș organizează și găzduiește primele Conferințe 

Naționale de Turism, evenimente cu participări internaționale, cel mai 

important fiind Conferința Națională a Ghizilor de Turism din România (2019) 

 
10. Tururi virtuale în județul Timiș - tot în premieră, sunt realizate și tururile 

virtuale care promovează Jimbolia - ca orașul celor șase muzee și Țara 

Făgetului - Biserici de lemn și Frumuseți Naturale și sunt achiziționați primii 

ochelari virtuali destinați turiștilor străini care ajung în Timișoara, folosind astfel 

tehnologia de ultimă generați în promovarea turistică a județului Timiș 

 
De-a lungul anilor, Turism Timiș a fost prezent la târguri naționale și internaționale de 

turism relevante pentru promovarea județului. De asemenea, am fost prezenți la 

evenimente europene ca invitați speciali - Open Days la Comitetul Regiunilor, 

Bruxelles, Ziua Porților Deschise la Ambasada României din Praga (Cehia), Ziua 

Europei în județul Bekes (Ungaria). 

 
 

➢ CONTINUĂM: 
 

• BRANDUL TURISTIC AL JUDEȚULUI TIMIȘ | PROVOCARE ȘI 

NECESITATE 

 

Am lansat deja provocarea de a construi un brand turistic al Timișului, județ cu un 

potential extraordinar. E important să știm cine suntem, ce ne dorim și ce putem face 

pentru ca turiștii să vină în zona noastră, în următorii ani.  

 

Poveștile locului, obiceiuri, tradițiile etniilor, gastronomia, muzica, trasee, frumuseți 

naturale, cultură și patrimoniu – sunt elemente care trebuie să definească brandul 

turistic.  

 

Consider că este un demers absolut necesar, care oferă turismului local șansa de a 

avea un mesaj unitar și de a-și corela acțiunile de promovare a destinației turistice.  

Toate aceste direcții se vor regăsi clar într-un manual de branding al Timișului, care 

va trasa și liniile de acțiune – de la pregătirea profesională a actorilor din turismul local 

și până la evenimente, programe și obiective turistice. În plus, vom stabili și 

elementele vizuale de identificare. 
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Ne dorim să facem Timișul cunoscut și vom reuși! Avem alături Asociația pentru 

Promovarea și Dezvoltarea Turismului, în care Consiliul Județean Timiș este cel mai 

important membru, și alți parteneri implicați, specialiști în branding turistic. 

 

• PLANETARIUM 

 

Unul dintre proiectele de interes pentru întreg județul Timiș care va fi pus în practică, 

prin intermediul Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș 

vizează înființarea unui Planetarium în comuna Margina, satul Groși, locul de origine 

al primului român ajuns pe Lună, Dumitru Prunariu. 
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DIGITALIZARE 

 
„Investițiile în domeniul informatizării implementate în ultimii ani au contribuit la 

creșterea disponibilității serviciilor electronice publice și la îmbunătățirea funcționării 

administrației.” 

 

 

Sursă foto: cursdeguvernare.ro 

 
✓ AM FĂCUT: 

 

Este un proces de durată, care, la Consiliul Județean Timiș este deja în implementare. 

S-au făcut pași importanți pentru organizarea, în format electronic a documentelor, 

pentru semnătura electronică, pentru crearea unei platforme performante, pe care să 

fie integrate serviciile pe care noi le oferim și pentru a veni în sprijinul cetățenilor. 

 

Iar lucrurile sunt departe de final și se vor mișca, de acum, în alt ritm. Unul care se 

dorește din anul 2012, de când Consiliul Județean Timiș a accesat, 900.000 de euro, 
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bani europeni pentru digitalizare. Un litigiu, ne-a ținut pe loc. Instanța, însă, a dat 

dreptate CJ Timiș, astfel că, în perioada următoare, va fi, în sfârșit, implementat 

sistemul informatic pe care îl așteptăm de atâta timp și care este atât de necesar. 

 

Pandemia a modificat și modul de desfășurare a ședințelor de plen ale Consiliului 

Județean Timiș, precum și sistemul de vot. Astfel, am contractat un sistem electronic 

profesional de videoconferințe, precum și software-ul aferent de vot electronic pentru 

generarea rapoartelor de ședință. 

 

 

➢ CONTINUĂM: 
 

Potrivit unui Raport al Indicelui economiei şi societăţii digitale, publicat de Comisia 

Europeană, lipsa competenţelor digitale şi a neîncrederii față de noile tehnologii, 

determină neparticiparea la posibilităţile oferite de societatea modernă. În anul 2019, 

nu mai puțin de 43% dintre românii cu vârste între 16-74 de ani aveau competențe 

digitale reduse, clasând România pe primul loc în Uniunea Europeană la acest capitol, 

potrivit datelor Eurostat. România se află pe ultimul loc în UE în ceea ce priveşte 

serviciile publice digitale, este mult sub media UE în ceea ce priveşte nivelul 

competenţelor digitale şi are cel mai scăzut nivel de utilizare a serviciilor de internet 

(servicii bancare, cumpărături, muzică), deşi se situează pe primul loc în UE în ceea 

ce priveşte utilizarea reţelelor sociale. 

 
Digitalizarea este mereu un subiect sensibil, mai ales atunci când vine vorba de 

administrațiile locale sau județene. Suntem însă conștienți că este un factor esențial 

pentru stimularea inovării și a competitivității. Și acesta este și domeniul pe care se 

va pune accent în viitorul ciclu de finanțare.  

 

Cu banii europeni pe care îi vom avea la dispoziție, vom îmbunătăți accesul și 

acoperirea cu servicii digitale la nivelul Consiliului Județean Timiș. 

  

Pe de altă parte, ne vom ocupa de creșterea nivelului de interoperabilitate, care, 

între serviciile administrației publice este scăzut. Fiecare instituție publică s-a 

concentrat asupra propriului său serviciu public digital. Este necesar să vorbim de 

investiții strategice integrate, pentru îmbunătățirea serviciilor publice online. 
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Treptat, vom deveni o administrație ”smart”, însă, în acord cu realitatea, pentru că 

serviciile trebuie să fie accesibile oricărui cetățean, indiferent de nivelul său de 

pregătire sau acces la tehnologie.  

 

Vom perfecționa regulamentul privind semnăturile electronice din diferite 

domenii de activitate ale Consiliului Județean Timiș, în vederea simplificării procesului 

de eliberare a documentelor. În acest fel, procedurile operaționale se vor baza pe un 

circuit operativ simplist de asumare a răspunsurilor. 
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AM MAI FĂCUT ȘI... 
 

 

• REABILITAREA FAȚADEI PALATULUI ADMINISTRATIV 

- Valoarea lucrărilor: 9 milioane de lei 

- Nu s-a mai intervenit asupra clădirii din anul 1940 

 

 

• PROGRAMUL OCROTIM – pentru relansarea economiei locale și a 

domeniilor cu impact social 

 

Pandemia a încetinit economia și multe lucruri nu mai funcționează ca înainte. 

Misiunea noastră, în județul Timiș, a fost să reluăm treptat activitățile economice, pe 

baza unui plan care să ne permită să revenim, în cel mai scurt timp posibil, la nivelul 

de producție anterior stării de urgență.  

 

Pentru a ne organiza cât mai bine, am creat un Grup de Inițiativă Economică 

Locală, în care am implicat experți în diverse domenii din județul Timiș:  
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- INFRASTRUCTURĂ: prof. ing. dr. ec. Marian MOCAN – decanul Facultății 

de Management în Producție și Transporturi, Universitatea Politehnica 

Timișoara 

- MEDIUL DE AFACERI: prof. univ. dr. Ovidiu - Constantin Bunget – director 

Departament Contabilitate-Audit, Facultatea de Economie și Administrare a 

Afacerilor Timișoara 

- CULTURĂ: Ion Ardeal Ieremia – regizor, Teatrul Național Timișoara 

- AGRICULTURĂ: ing. ec. Alexander Degianski – antreprenor în agricultură, 

președintele Asociației Pro Banat Verde Timiș, membru în Clubul Fermierilor 

Români 

- SĂNĂTATE: prof. univ. dr. Carmen Bunu Panaitescu – medic/ cercetător 

Oncogen 

 

Pe baza eforturilor Grupului de Inițiativă Economică Locală și ale angajaților 

Consiliului Județean Timiș, am lansat, în data de 11 mai, un plan de revigorare a 

economiei timișene, pe care l-am numit Programul OcroTim. Acest Program a vizat 8 

sectoare de activitate din județul nostru: agricultura, mediul de afaceri, sănătatea, 

infrastructura, asistența socială, turismul, cultura și mediul.  

 

MĂSURI 

 

o SĂNĂTATE: Parteneriatul pe care l-am încheiat, în cadrul proiectului OcroTim, 

între Consiliul Județean Timiș și Xvision își arată, în continuare, eficacitatea. 

Unitățile sanitare din Deta, Sânnicolau Mare, Lugoj, Făget și Spitalul Municipal 

din Timișoara au ales să implementeze softul, bazat pe inteligența artificială, 

extrem de util în identificarea a 17 patologii ale aparatului respirator, inclusiv în 

cazul pacienților cu Covid-19. Programul, pus gratuit la dispoziția spitalelor timp 

de 6 luni, analizează radiografiile și poate identifica rapid anomaliile. 

Diagnosticul apare, astfel, mult mai repede și este mai exact.  

 

o AGRICULTURĂ: Din cauza pandemiei, mai mulți producători de la noi, din 

Timiș, nu au mai avut unde să-și vândă legumele sau fructele, iar munca și 

veniturile lor au avut de suferit. Timișul are cea mai mare suprafață agricolă din 

țară, aproape 700.000 ha, și avem zone unde legumicultura influențează 

economia locală. Vorbesc aici de Gottlob, Lovrin, Jimbolia, Belinț sau Ciacova. 

Sunt producători cinstiți, pasionați, care s-au lovit de intermediari și birocrație. 

Pentru ei, am intervenit cu o măsură în premieră pentru Consiliul Județean, la 

care am ajuns după consultările avute cu experți din domeniu, care fac parte 

din Grupul de Inițiativă Locală. Astfel, am lansat Piața Volantă de la Muzeul 
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Satului Bănățean, ca să ajutăm producătorii agricoli din Timiș să-și poată vinde 

producția, iar cetățenii Timișoarei să aibă acces la produse locale de calitate. 

Prima ediție s-a desfășurat în weekendul 20 – 21 iunie. De la acea dată, 

evenimentul s-a desfășurat din două în două săptămâni.  

 
o CULTURĂ: Starea de urgență și, apoi, starea de alertă au trimis cultura într-o 

stare... vegetativă. Toate proiectele au fost amânate sau anulate. La fel și 

manifestările care implicau mii, chiar zeci de mii de oameni. Inițiativa de 

sprijinire a sectorul artistic independent – o premieră la nivel național - a fost un 

succes. Astfel, cu 1,5 milioane de lei, am susținut financiar, prin Agenda 

Culturală, 98 de proiecte depuse de artiștii independenți, pentru ca aceștia să 

pună "în scenă" spectacole în mediul online.  

 
o EDUCAȚIE/ASISTENȚĂ SOCIALĂ: Tot în cadrul OcroTim, elevii școlilor 

speciale au primit tablete pentru cursurile online, care își mențin utilitatea și în 

noul an școlar. 510.000 de lei este suma pe care am direcționat-o pentru 

achiziția acestora și a altor materiale de protecție. 

 
o MEDIU: Prin aplicația www.stopambrozie.cjtimis.ro, locuitorii județului pot 

reclama terenurile pe care crește această buruiană, ce provoacă atât de multe 

probleme de sănătate. Procedura este foarte simplă: se face o poză cu telefonul 

mobil și se atașează sesizării, care ajunge la responsabilii de mediu de la 

Consiliul Județean. Aceștia identifică locația și intervin. Din 7 iulie și până în 

prezent, am înregistrat aproape 200 de sesizări, iar aproape 80 au fost 

soluționate favorabil. Și tot pe site-ul www.stopambrozie.cjtimis.ro puteți nu doar 

să ne sesizați o zonă cu probleme, ci aveți și posibilitatea să stabiliți o 

CONSULTAȚIE ONLINE GRATUITĂ cu echipa condusă de unul dintre cei mai 

cunoscuți și apreciați specialiști în alergologie din România: prof. Univ. Dr. 

Carmen Bunu Panaitescu! Din 6 septembrie, aproximativ 100 de pacienți și-au 

făcut o programare la unul din medicii alergologi. 

 

Apelul meu către timișeni, către manageri de întreprinderi, directori de instituții 

sociale, primari, organizații non-guvernamentale și partide a fost să muncim împreună 

pentru ca Timișul să devină povestea de succes a ieșirii din criză. Fiecare timișean 

- că bun cetățean, ca lider responsabil, ca participant activ la eforturile necesare - 

poate fi parte a acestui succes.  

 

Scopul meu, ca președinte al Consiliului Județean Timiș, este să mobilizez resursele 

extraordinare ale județului nostru ca să trecem cât mai repede și cu costuri cât mai 

mici peste dificultățile momentului. Așa am înțeles să-mi fac datoria față de timișeni. 
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MERGEM MAI DEPARTE CU... 

 
• EXTINDEREA REȚELEI DE APĂ ȘI CANALIZARE 

 

- cel mai mare proiect pe fonduri europene – 180 de milioane de euro 

- gestionat de Consiliul Județean Timiș și Aquatim 

- vizează extinderea rețelei de apă și canalizare în Timișoara și în alte 8 orașe 

și 39 de comune din județ 

 

 

• CENTRUL DE LEGUME FRUCTE DE LA TOMNATIC 

- Investiție de 6 milioane de euro, bani din bugetul Consiliului Judeţean Timiş.  

- Proiectul este în faza de licitaţie pentru proiectare şi execuţie 
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• STADIONUL „DAN PĂLTINIȘANU” 
- Investiţia de 30.000 de locuri prinde contur   
- Consiliul Judeţean Timiş a predat amplasamentul Companiei Naţionale de 

Investiţii, iar acum se lucrează la Studiul de fezabilitate  

 

• EXTINDEREA REȚELEI DE GAZ PRIN ADI GAZ  
 
Pentru că în mare parte din județul Timiș, în special în zona rurală și în orașele mai 

mici nu există reţele de alimentare cu gaze naturale, Consiliul Județean Timiș s-a 

implicat în dezvoltarea acestora. Scopul principal este, firesc, creșterea nivelului de 
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trai al locuitorilor, reducerea 

nivelului de poluare și 

dezvoltarea localităților prin 

atragerea de noi investiții. 

 

În scopul înfiinţării şi dezvoltării 

reţelelor de gaz, la iniţiativa 

Consiliului Județean Timiș au 

fost constituite 5 asociaţii de 

dezvoltare intercomunitară în 

care CJ Timiș s-a asociat cu 

UAT-urile din județ. Serviciul 

de alimentare cu gaze naturale 

a fost declarat serviciu public 

de interes judeţean. 

  

Investiţiile avute în vedere 

presupun realizarea 

următoarelor lucrări: 

 

- Racordurile la reţeaua de înalta presiune gaze naturale; 

- Realizare reţea alimentare cu gaze naturale de înalta şi medie presiune 

(aproximativ 600 Km rețea); 

- Realizarea unui număr de aproximativ 23 staţii de reglare-măsurare de sector 

gaze natural; 

- Realizare rețea de alimentare cu gaze naturale de joasă presiune - aproximativ 

2.100 kilometri de reţea.  

 

Am alocat 3 milioane de lei pentru demararea Studiului de fezabilitate și avem un 

sigur țel: peste 200.000 de locuitori ai județului să beneficieze de alimentare cu gaz. 
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PERSPECTIVE 
 
 

Timișul este un județ dinamic, cu o populație în creștere continuă. Migrația 

către zonele periurbane a creat provocări de dezvoltare a infrastructurii 

rutiere, de gaz, apă și canalizare. Toate eforturile administrațiilor locale, 

dar și a celei județene, sunt acum direcționate spre rezolvarea acestor 

probleme, ca să creăm astfel condiții ridicate de trai comunităților.  

 

La asta vom lucra și pe mai departe. Trebuie să existe un parteneriat între 

autoritățile locale, Primăria Timișoara și Consiliul Județean Timiș. 

Evoluția economică a județului este strâns legată de conexiuni eficiente 

între orașe și autostradă, de exemplu. Scopul nostru este să asigurăm 

utilități și servicii de calitate, drumuri care să asigure acces rapid și 

eficient, un sistem de sănătate performant, educație de calitate, condiții 

pentru dezvoltarea mediului cultural și sportiv și al turismului. Este 

imperios necesar ca atenția autorităților să se îndrepte spre îndeplinirea 

acestor obiective.  

 

Multe dintre investiții se pot concretiza, la fel ca până acum cu bani 

europeni. Și ar trebui ca totul să fie mai ușor, mai ales ca ADR Vest s-a 

transformat în Autoritate de Management pentru viitorul Program 

Operaţional Regional! Legea descentralizării Agențiilor de Dezvoltare 

Regională, aprobată în luna iunie de Parlament, a schimbat modul în care 

se face alocarea banilor europeni la nivel local. Un sistem care, în ultimii 

ani, s-a dovedit depășit. De acum, timișenii, arădenii, hunedorenii sau 

cărășenii vor decide singuri cum vor fi alocați banii ce vor reveni, prin 

finanțări europene, regiunii de Vest. Totul, cu proceduri simplificate, 

birocrație mult redusă și dosare analizate direct aici.  

 

În perioada 2021-2027, România va beneficia de asistență financiară 

comunitară nerambursabilă pentru dezvoltarea de programe și proiecte 

de cooperare teritorială europeană, având ca scop dezvoltarea echilibrată 

a întregului teritoriu comunitar, prin încurajarea cooperării și schimbului 

de bune practici între regiunile Uniunii Europene, precum și pentru 

cooperarea cu statele terțe. 
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Pentru asigurarea unui cadru transparent de colaborare instituțională, 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) a 

organizat consultări cu actorii-cheie, în cadrul unor întâlniri de lucru 

organizate în aria Programului. De asemenea, toate documentele de 

interes public referitoare la următorul Program au fost publicate pe site-ul 

www.romania-serbia.net, instituțiile interesate fiind invitate în continuare 

să formuleze propuneri sau observații. 

 

În prezent, ADR Vest demarează procesul de programare și elaborare a 

Programului Operațional Regional 2021-2027 – Regiunea Vest, conceput 

în baza necesităților reale ale regiunii, în strânsă colaborare cu partenerii 

regionali. 

 

Elaborarea Programului Operațional Regional 2021-2027 – Regiunea 

Vest presupune corelarea acestuia atât cu documentele de planificare 

existente la nivel regional, cât și cu regulamentele existente la nivel 

european, investițiile propuse urmând să fie concentrate pe cele 5 

obiective principale de politică ale Comisiei Europene: 

 

- Europă mai inteligentă (o transformare economică inovatoare și 

inteligentă  

- Europă mai verde, fără emisii de carbon  

- Europă mai conectată (mobilitate și conectivitate TIC regională); 

- Europă mai socială (implementarea Pilonului european al drepturilor 

sociale); 

- Europă mai aproape de cetățeni (dezvoltarea sustenabilă și integrată a 

zonelor urbane, rurale și de coastă prin inițiative locale) – minimum 6% 

 

Programul Operațional Regional Vest are un buget estimat de 1,1 miliarde 

de euro.  


