
PENTRU REALIZAREA UNOR INVESTIÞII ÎN TIMIª

„Estenevoiede
elaborareaunoracte
legislativemaisimple,
directeºifoarteclare”

(Interviu cu Alin Adrian Nica, preºedintele Consiliului Judeþean Timiº)

Reporter: Ce dificultãþi în imple-
mentarea obiectivelor de investiþii
întâpinaþi de când a fost declaratã
pandemia?

Alin Nica: Activitatea instituþiei a

fost afectatã de pandemie prin re-
organizarea programului de mun-
cã al angajaþilor astfel încât sã nu
interfereze mai mult de douã per-
soane într-un birou, a fost suspen-

dat parþial programul cu publicul,
s-a procedat la acceptarea de
înscrisuri în formã electronicã ºi
semnate digital, la posibilitatea de
a trimite documentele elaborate ºi
prelucrate cu semnãtura digitalã
calificatã.

Reporter: Ce obiective de inves-
tiþii de tip smart aveþi?

Alin Nica: Consiliul Judeþean
Timiº are în vedere promovarea ºi
dezvoltarea de proiecte de tip
SMART ca urmare a conþinutuIui
cadru al Programului Naþional de
Redresare ºi Rezilienþã, precum ºi

a altor programe ºi prioritãþi de in-
tervenþie care vizeazã digitalizarea
administraþiei publice, tranziþia
verde ºi specializarea inteligentã.

Printre sursele de finanþare iden-
tificate pentru realizarea proiecte-
lor ºi obiectivelor de investiþie lo-
cale enumerãm fondurile externe
nerambursabile, bugetul propriu
al Consiliului Judeþean Timiº, surse
de la Bugetul de Stat, programe
de finantare naþionalã - PNDL.

Reporter: Cât din totalul fondu-
rilor vin de Ia UE ºi ce proiecte de-
rulaþi de aceºti bani?
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Elaborarea unor acte legislative mai simple, directe ºi foarte

clare ºi profesionalizarea personalului din cadrul societãþilor

comerciale în domeniul achiziþiilor publice astfel încât sã se re-

ducã numãrul ofertelor respinse ºi implicit a numãrului de con-

testaþii depuse reprezintã soluþiile care, în opinia lui Alin Adrian

Nica, preºedintele Consiliului Judeþean Timiº, ar fi necesare pen-

tru înlesnirea implementãrii obiectivelor de investiþii în zonã.
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Alin Nica: Aproximativ 230 mi-
lioane Iei au fost atrase de la UE
pentru proiectele derulate prin Pro-
gramul Operaþional Regional,
Programul Operaþional Capacitate
Administrativã, Programul INTER-
REG V-A România-Ungaria, Pro-
gramul INTERREG IPA CBC RO-SE.

Reporter: Care sunt domeniile
prioritate de investiþii?

Alin Nica: Domeniile prioritare
de investiþii sunt urmãtoarele: in-
frastructura rutierã, sãnãtatea, efi-
cienþa energeticã, sprijinirea învã-
þãmântului special de stat, protec-
þia civilã, infrastructura socialã, pa-
trimoniul cultural.

Reporter: Care sunt cele mai
mari lucrãri de investiþii pe care le
veþi scoate la licitaþie pânã la fina-
lul anului?

Alin Nica: În acest an vor fi scoa-
se la Iicitaþie lucrãrile de investiþii
pentru urmãtoarele obiective:

- Reabilitarea, refuncþionalizarea
ºi revitalizarea conacului Mocioni
din Foeni;

- Construirea clãdirii internatului
ºcolar (P+1) – învãþãmânt special
Unitate ºcolarã - AI Roºca – Lugoj;

- Centrul de recuperare pentru

copii cu dizabilitãþi “Speranþa”;
- Construirea drumului judeþean

de legãturã pentru conectarea Ae-
roportului Internaþional “Traian
Vuia” Timiºoara la Autostrada A1.

Având în vedere faptul cã buge-
tul Judeþului Timiº este în faza de
fundamentare, lista obiectivelor
precizate mai sus nu este limitati-
vã, ea putând fi completatã ulte-
rior, în funcþie de disponibilitatea
fondurilor.

Reporter: Care sunt cele mai im-
portante proiecte de infrastructu-
rã aflate în execuþie?

Alin Nica: Printre proiectele im-
portante de infrastructurã aflate în
execuþie amintim:

- Modernizarea DJ 691: Iãrgirea
la 4 benzi a sectorului km 2+725
(sens giratoriu) - Centura Timi-
ºoara ºi Centura Timiºoara- Auto-
strada A1 (km. 12+975);

- Modernizarea drumului judeþe-
an DJ 693 pentru interconectare la
A1 (AR) ºi pod peste Mureº la Pecica
judeþul Arad (I = 57 km, din care ne-
cesar de modernizare circa 30 km);

- Modernizarea DJ 572 Lucareþ -
l im. jud. Arad, km 94+670 -
102+500;

- Lãrgirea la 4 benzi de circulaþie
a DJ 592 Timiºoara - Moºniþa
Nouã, jud. Timiº;

- Sporirea capacitãþii de circula-
þie pe DJ 609D: Centura ocolitoare
Timiºoara - Aeroport;

- Modernizarea ºi reabilitarea DJ
609F Bazoºu Nou - Bazoº - Recaº,
jud. Timiº, L=13,683 km;

- Asfaltarea DJ 591C, sector DN 6
- Sãcãlaz;

- Ranforsarea DJ 692B Tomnatic -
DN 6;

Reporter: Ce proiecte de inves-
tiþii vor fi demarate in acest an?

Alin Nica: În acest an vor fi de-
marate urmãtoarele proiecte de
investiþii:

- Centrul de colectare legume -
fructe în judeþul Timiº - Proiect pi-
lot pe amplasamentul din comu-
na Tomnatic, jud.Timiº;

- Bazinul de înot didactic în
oraºul Jimbolia, judeþul Timiº -
Proiect pilot;

- Asigurarea utilitãþilor pentru lo-
cuinþele construite de ANL în co-
muna Giroc jud. Timiº;

- Centrul Comunitar de Învãþare
Permanentã Timiº, din cadrul pro-
iectului “Joint Employment Driven

Initiative” (“Iniþiativã comunã pri-
vind ocuparea forþei de muncã”),
acronim JEOI, cod ROHU-45.

Reporter: Ce probleme ºi ce ob-
stacole legislative întâmpinaþi în
activitatea dumneavoastrã?

Alin Nica: În urma experienþei
pe care o avem în domeniul in-
vestiþiilor, am constatat necorelãri
ale conþinutuIui actelor legislative
privind investiþiile, iar în domeniul
achiziþiilor, în calitate de autoritate
contractantã întâmpinãm greutãþi
în evaluarea ofertelor depuse de
ofertanþi.

Reporter: Care ar fi alternativele
pentru soluþionarea acestora, în
opinia dumneavoastrã?

Alin Nica: Elaborarea unor acte
legislative mai simple, directe ºi
foarte clare ºi profesionalizarea
personalului din cadrul societãþi-
lor comerciale în domeniul achizi-
þiilor publice astfel încât sã se re-
ducã numãrul ofertelor respinse ºi
implicit a numãrului de contestaþii
depuse.

Reporter: Mulþumesc!
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