
InvestiþiileCJTimiº
pentru2022totalizeazã
312milioanelei

Reporter: Cum aþi depãºit cei
doi ani de pandemie?

CJ Timiº: Putem spune cã rãs-
punsul instituþiei noastre la pro-
vocãrile aduse de pandemie a
fost onorabil. Am sãrit imediat
în ajutorul celor din prima linie
în lupta cu noul coronavirus ºi
am direcþionat bani cãtre unitã-
þile sanitare, atât cât am putut
face acest lucru din punct de ve-
dere legal. Investiþional, am
avut aceleaº i probleme ca

întreg mediul socio-economic.
Anumite lucrãri au încetinit
pentru scurte perioade de timp
din cauza îmbolnãvirii muncito-
rilor sau a problemelor de apro-
vizionare, însã nu a fost nimic de
nedepãºit. Ne-am adaptat uºor,
am înþeles problemele con-
structorilor ºi împreunã am gã-
sit cele mai bune soluþii pentru a
continua activitatea ºi a recupe-
ra întârzierile.

Reporter: În ce mod a fost

afectatã activitatea Consiliului
de criza politica prin care am
trecut în urmã cu câteva luni?

CJ Timiº: Responsabilitãþile
noastre administrative faþã de
cetãþeni nu au fost afectate de
criza politicã. Avem în gestiune
bugete de sute de milioane de
lei ºi este important sã þinem in-
stituþia departe de perturbãrile
politice. Proiectele merg înain-
te, am reuºit sã deblocãm ºi sã
accelerãm multe dintre acestea.

Avem o listã de investiþii consis-
tentã ºi ne vedem în continuare
de lucru.

Reporter: Ce obiective de in-
vestiþii aveþi pentru anul în curs?

CJ Timiº: Lista este una mare
ºi comprehensivã. Avem proiec-
te pe mobilitate (rutier: 131 mi-
lioane, feroviar: 2,8 milioane, na-
val: 1 milion, aerian: 2 milioane.);
calitatea vieþii (sãnãtate: 64 mi-
lioane, învãþãmânt special: 23
milioane, protecþie socialã:
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Lista de investiþii pentru 2022 a Consiliului Judeþean Timiº se ridicã la
un total de 312 milioane lei ºi va fi implementatã cu fonduri de la bu-
getul local, de la bugetul naþional, dar ºi cu finanþare externã, ne-au
spus reprezentanþii CJ Timiº. Conform acestora, aproape jumãtate,
125 de milioane de euro, reprezintã finanþãri nerambursabile UE:

"Suntem prima destinaþie investiþionalã din þarã, dupã capitalã, cu
investiþii strãine de 4,5 miliarde de euro, suntem primul exportator al
þãrii, dupã capitalã, cu aproape 7,5 miliarde euro, respectiv avem un
PIB per capita PPS de 85% din media UE ºi dispunem de un centru uni-
versitar foarte puternic".



195,4 milioane, protecþia me-
diului: 3,1 milioane, ISU: 4,3 mi-
lioane); proiecte UE - 167 milioa-
ne, proiecte PNDL - 16 milioane;
patrimoniu (construcþii noi -
96,5 milioane, reabilitãri, repara-
þii: 16,9 milioane, achiziþii clãdiri:
5 milioane, dotãri: 6,3 milioane);
culturã - 19 milioane; eficienti-
zare (digitalizare: 3,9 milioane
lei, eficientizare energeticã: 9
milioane, reorganizare DGASPC:
aproximativ 3,8 milioane).

Prioritãþile anului 2022 sunt re-
ducerea cheltuielilor de funcþio-
nare ºi creºterea veniturilor,
contractarea unor noi surse de
finanþare nerambursabilã, conti-
nuarea ºi finalizarea cu succes a
proiectelor în derulare, conti-
nuarea investiþiilor ºi finanþãrii
în domeniul sãnãtãþii, continua-
rea dotãrii ºcolilor speciale, in-
clusiv IT&C, reorganizarea cen-
trelor neconforme ale DGASPC,
continuarea investiþiilor ºi acti-
vitãþii dedicate mobilitãþii eco-
logice, accelerarea procesului
de digitalizare, acþiuni ºi infra-
structurã pentru Capitala Euro-
peanã a Culturii 2023, achiziþii,

amenajãri ºi valorificãri imobile,
eficientizarea energeticã, pro-
tecþia mediului ºi creºterea rezi-
l ienþei , inc lus iv f inanþarea
Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã.

Principalele investiþii bugetate
în acest an au o valoare cumula-
tã de peste 115 milioane lei ºi
sunt, majoritatea, în stadi i
avansate, de execuþie:
• Noua maternitate (PT, execu-

þie ºi dotãri): 44,9 milioane lei;
• Modernizare DJ693 Cãrpiniº -

l i m i tã T M ( exec . ) : 38 , 7
milioane lei;

• Reabilitarea Conacului Mocio-
ni (PT, exec.): 5 milioane lei;

• Reabilitare Liceului Iris Timi-
ºoara (exec.): 6,3 milioane lei;

• Extinderea ºi modernizarea
UPU (PT + exec.): 6,5 milioane
lei;

• Centru de formare continuã
JEDI (exec.): 6,4 milioane lei;

• Racord pe 4 benzi AIT - auto-
strada A1 (SF, PT): 2,6 milioa-
ne lei;

• Echipamente anti -COVID
pentru DGASPC: 2,8 milioane
lei;

• Valorificarea siturilor Parþa ºi
Majdan (exec.): 2,4 milioane
lei.

Reporter: Ce investiþii de tip
smart implementaþi?

CJ Timiº: Instituþia noastrã im-
plementeazã, printr-o firmã spe-
cializatã, o platformã digitalã.
Aceasta va avea ca scop optimi-
zarea procedurilor administrati-
ve din cadrul Consiliului, prin
transpunerea în mediu digital a
informaþiilor, fluxurilor ºi docu-
mentelor utilizate în activitatea
curentã. Astfel, se va introduce
un mod de lucru "paperless",
permiþând iniþierea ºi circulaþia
documentelor semnate digital,
cât ºi arhivarea lor în centrul de
date al instituþiei.

De asemenea, vom achiziþiona
echipamente de telecomunica-
þii, precum o centralã telefonicã

inteligentã, imprimante ecolo-
gice, echipamente multimedia
(ex. touchscreen InfoCentru,
sistem de traducere, sistem de
vot).

Am bugetat, de asemenea, re-
alizarea de staþii de încãrcare a
vehiculelor electrice, dar ºi a
unei staþii de monitorizare a
polenului.

Reporter: Ce surse de finanþa-
re aveþi ºi ce buget alocaþi în
acest an pentru proiectele
smart?

CJ Timiº: Am alocat aproape 2
milioane de lei pentru proiecte-
le de digitalizare, smart, din bu-
getul local. În paralel, se lucrea-
zã ºi la o cerere de finanþare
pentru a obþine fonduri europe-
ne nerambursabile axate pe re-
laþionarea cu cetãþeanul ºi cu
celelalte instituþii din judeþul
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"Pânã la finalul anului 2022, preconizãm
achiziþionarea de contracte de lucrãri ºi servicii
pentru mai multe obiective de investiþii
majore, printre care ºi restaurarea,
consolidarea ºi punerea în valoare a Castelului
Huniade, azi Muzeul Naþional al Banatului".



Timiº.

Reporter: Care este bugetul
total de investiþii pentru acest
an ºi ce surse de finanþare aveþi?

CJ Timiº: Lista de investiþii
pentru 2022 se ridicã la un total
de 312 milioane lei ºi va fi pusã
în practicã cu fonduri de la bu-
getul local, naþional, dar ºi cu fi-
nanþare externã. Aproape jumã-
tate, 125 de milioane, reprezintã
finanþãri nerambursabile UE.

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

CJ Timiº: Pânã la finalul anului
2022, preconizãm achiziþiona-
rea de contracte de lucrãri ºi ser-
vicii pentru mai multe obiective
de investiþii majore:
• Reabilitarea sediului central al

Bibliotecii Judeþene, imobil si-
tuat într-o zonã ultracentralã,
Piaþa Libertãþii nr. 3;

• Restaurarea, consolidarea ºi
punerea în valoare a Castelu-
lui Huniade, azi Muzeul Naþio-
nal al Banatului - proiectare
(servicii de proiectare - PT,
DTAC, DE, asistenþã tehnicã);

• Achiziþie contract de conce-
siune imobil înscris în CF nr.
447045 Timiºoara, pentru rea-
lizarea unui imobil cu destina-
þia de servicii ºi parcare etaja-
tã.

Reporter: Ce strategie de dez-
voltare aveþi pe termen scurt,
mediu ºi lung?

CJ Timiº: Strategia de dezvolta-
re, indiferent de orizontul de timp
avut în vedere, îºi propune abor-
darea a douã direcþii majore:

• creºterea calitãþii vieþii;
• creºterea competitivitãþii eco-

nomice.
Suntem prima destinaþie inve-

stiþionalã din þarã, dupã capita-
lã, cu investiþii strãine de 4,5 mi-
liarde de euro, suntem primul
exportator al þãrii, dupã capita-
lã, cu aproape 7,5 miliarde euro,
respectiv avem un PIB per capi-
ta PPS de 85% din media UE ºi
dispunem de un centru univer-
sitar foarte puternic. Astfel, pe
termen mediu ºi lung, trebuie sã
avem în vedere o strategie de
consolidare a avantajelor noa-
stre competitive, dublatã de o
c r eº ter e a c al i tãþ i i v i eþ i i a
cetãþenilor noºtri.

Modalitatea concretã de reali-
zare a acestor deziderate a fost
surprinsã în noua noastrã strate-
gie de dezvoltare economicã
care se axeazã pe ºase direcþii
majore de acþiune:

• TIMIª HUB EUROPEAN INO-
VATIV - hub de investiþii ºi cu-
noaºtere din Europa ºi cel mai
important ºi atractiv pol de
antreprenoriat din þarã, dupã
C ap i ta lã î n s p ec i a l fo-
cusându-ne prin consolidarea
capacitãþilor de CDI cu focus
pe domeniile regionale de
specializare inteligentã;

• TIMIª CONECTAT - cel mai efi-
cient ºi ecologic nod intermo-
dal de transport al mãrfurilor
ºi persoanelor din þarã;

• TIMIª ECHIPAT - teritoriu de-
servit echitabil de servicii pu-
blice ºi infrastructurã de utili-
tãþi moderne ºi performante;

• TIMIª VERDE: judeþ verde ºi
rezilient, cu emisii scãzute de
C O 2 r eal i z at î n s p ec i a l
printr-o tranziþie avansatã cã-
tre un sistem energetic cu im-
pact scãzut asupra calitãþii
mediului;
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"Una dintre principalele investiþii bugetate în
acest an este reabilitarea Conacului Mocioni
(PT, exec.): 5 milioane lei"



• TIMIª CREATIV ªI ATRACTIV:
pol naþional creativ, cultural ºi
turistic, cu o identitate bine
definitã ºi cu o ofertã variatã
de servicii pentru comunitate
ºi turiºti;

• TIMIª PERFORMANT: adminis-
traþie localã inovatoare, efi-
cientã ºi deschisã, ce formule-
azã politici publice ºi ia decizii
bazate pe date.

Pe termen scurt, referindu-ne
aici în principal la anul în curs,
prioritatea noastrã este sã pre-
gãtim o bazã solidã pentru o ca-
pita lã culturalã de succes .
Timiºoara Capitalã Europeanã a
Culturii 2023 este nu doar un
proiect naþional de anvergurã,
ci un demers prin care turismul

ºi cultura pot ºi vor deveni vec-
tori cerþi de dezvoltare socio-
economicã a Timiºului.

Reporter: Ce probleme ºi ce
obstacole legislative întâmpinaþi
în activitatea dumneavoastrã?

CJ Timiº: Densitatea hãþiºului
birocratic ºi legislativ prin care
trebuie sã navigãm pentru a ne
îndeplini obiectivele nu este ni-
cio noutate. Unele probleme au
mai fost corectate, altele persi-
stã. Dincolo de reglementãrile
excesive, existã ºi lacune în pre-
vederile legale. Menþionãm aici
necesitatea creãrii unor regle-
mentãri legislative pe anumite
domenii de activitate, precum
posibilitatea legalã de a demara
studii de fezabilitate, lucrãri de

modernizare de cãtre UAT-uri,
pe transport feroviar, ºi obligati-
v i tatea ca Ministerul Tran-
sporturilor sã preia studiile astfel
realizate sau chiar semnarea de
cãtre aceºtia a unui protocol de
efectuare a lucrãrilor. Un alt
context problematic este dat de
existenþa unor reglementãri le-
gislative contrare în diverse acte
normative. De exemplu, în ceea
ce priveºte delegarea calitãþii de
ordonator de credite, delegarea
atribuþiilor primarului/preºedin-
telui consiliului judeþean.

Reporter: Care ar fi alternati-
vele pentru soluþionarea acesto-

ra, în opinia dumneavoastrã?

CJ Timiº: Este nevoie, în pri-
mul rând, de aprobarea unor
noi acte normative, însã nu fãrã
consultarea UAT-urilor cu privi-
re la anumite aspecte legislative
cu care ne confruntãm.

Reporter: Mulþumesc!
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"Responsabilitãþile noastre administrative
faþã de cetãþeni nu au fost afectate de criza
politicã. Avem în gestiune bugete de sute de
milioane de lei ºi este important sã þinem
instituþia departe de perturbãrile politice.
Proiectele merg înainte, am reuºit sã
deblocãm ºi sã accelerãm multe dintre
acestea. Avem o listã de investiþii consistentã ºi
ne vedem în continuare de lucru".

"Densitatea hãþiºului birocratic ºi legislativ prin
care trebuie sã navigãm pentru a ne îndeplini
obiectivele nu este nicio noutate. Unele
probleme au mai fost corectate, altele persistã.
Dincolo de reglementãrile excesive, existã ºi
lacune în prevederile legale".


