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Capitolul 2: 

Structura economic ă local ă 

 
 
 
2.1. Dinamica activit ăților economice 2006-2009 
 
 
2.1.1. Evolu ția situa ției economice a societ ăților comerciale  
 
Conform datelor furnizate de Direcția Generală a Finanțelor Publice, sursă menționată în 
studiul privind Starea economică, socială și de mediu a Municipiului Timișoara 2010, rezultă 
că la finele anului 2009, în municipiul Timișoara au fost active și au depus bilanțul contabil 
18.703 societăți comerciale, dintre care un număr foarte mare își desfășoară activitatea în 
domeniul serviciilor, respectiv 78,49% (14.185 de societăți comerciale).  
 
Numărul mediu al salariaților în anul 2009 a fost de 116.818, dintre care un număr de 68.823 
de persoane erau încadrate în sectorul serviciilor (58,91%). Sectoarele industrie, construcții 
și agricultură au oferit în anul 2009 un total de 41.09% din numărul total de locuri de muncă. 
 
Tabel 2.1. Evolu ția num ărului de firme 2005-2009 

 
 
 
 

Sursa: Starea economică, socială și de mediu a municipiului Timișoara 2005-2009 
 
Cea mai mare creștere din punct de vedere al numărului de firme existente a fost înregistrată 
în anul 2007. În anii următori se observă o scădere datorată crizei economice.  
 
Figura 2.1. Evolu ția societ ăților comerciale 2005- 2009 

 
Sursa: Starea economică, socială și de mediu a municipiului Timișoara 2005-2009 

Ramură/an 2005 2006 2007 2008 2009 
Agricultur ă 342 1002 1091 397 376 
Industrie  1704 2707 2881 1715 1560 
Construc ții  1302 2166 2709 2109 1952 
Servicii  12048 18043 19975 15174 14185 
Total  15396 23918 16656 19395 18073 
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În anul 2009 ramura cea mai bine reprezentantă din punct de vedere al numărului de 
societăți comerciale este cea a serviciilor, cu o pondere de 78 % din numărul total de firme, 
urmată de construcții, industrie șI agricultură.  
 
 
Figura 2.2. Structura firmelor pe domenii în 2009 
 

 
Sursa: Starea economică, socială și de mediu a municipiului Timișoara 2005-2009 
 
 
2.1.2. Cifra de afaceri și ponderea sectoarelor economiei la realizarea cifr ei de afaceri 
 
Din analiza seriilor anuale a valorilor cifrei de afaceri se observă o creștere constantă în 
perioada 2005- 2007, anul în care este un ”boom” al cifrei de afaceri înregistrate, după care 
se observă o scădere accentuată în anul 2008, când economia locală a municipiului a intrat 
în declin economic. Cel mai afectat sectorul este cel al constucțiilor, unde în anul 2009 are 
loc o scădere a cifrei de afaceri cu 27% față de anul 2007.  
 
Cifra de afaceri realizată în anul 2009 a fost de 12.308.399 mii lei, din care 62.65% au fost 
obținuți în sectorul serviciilor, 20.81% în sectorul industrial, 14.71% în sectorul construcțiilor 
și doar 1.83% în sectorul agricol. În perioada 2005- 2009, reiese că ponderea cea mai mare 
în economia locală o are tot sectorul servicii (59%). 
 
 
Tabel 2.2. Cifra de afaceri real ă în perioada 2005-2009 (mii lei)  
Ramură/an 2005 2006 2007 2008 2009  Total 2005 -

2009 
Agricultur ă 345208 463647 824416 349021 224853 2207145 
Industrie  3116381 3076617 5806626 3686508 2561515 18247647 
Construc ții  1518286 1722475 2847275 2496181 1811396 10395613 
Servicii  6795356 8175701 11543483 9809811 7710535 44034886 
Total  11775231 13438440 21021800 16341521 12308399 74885291 
Sursa: Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș, date bilanț 31.12./Starea economică, socială și de 
mediu a municipiului Timișoara, 2010.  
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Figura 2.3. Evolu ția cifrei de afaceri 2005-2009 (mii lei) 

 
Sursa: Starea economică, socială și de mediu a municipiului Timișoara 2005-2009 
 
 
La finalul anului 2008 au avut loc în Timișoara primele concedieri colective. Anul 2008 este 
un an de declin nu doar înTimișoa, dar cu toate acestea a fost înregistrată o creștere 
economică față de anul 2005. Sectoarele unde cifra de afaceri a fost mai mică decât în anul 
2005 sunt industria și agricultura. 
 
 
2.1.3. Rezultatul net în perioada 2005-2009 
 
În perioada 2005- 2008 este evident faptul că societățile comerciale au inregsitrat profit, cel 
mai mare profit fiind inregistrat în anul 2006 de sectorul servicii. În anul 2009 toate 
sectoarele, cu excepția sectorului industrial au avut pierderi mari. Deși în sectorul industrial 
există profit, acesta este foarte mic comparativ cu anul 2008, fiind de 2 ori mai mic decât în 
anul 2008 și de 12 ori mai mic decât în anul 2007.  
 
 
Tabel 2.3. Evolu ția rezultatului net real 

-Mii lei 
Ramură/an 2005 2006 2007 2008 2009 
Agricultur ă -27.136 34.314 14.234 889 -31.373 
Industrie  138.726 166.898 73.315 11.132 5.940 
Construc ții  82.084 155.613 238.050 10.558 -15.274 
Servicii  491.374 673.486 592.243 62.596 -122.949 
Total  685.048 1.030.311 917.842 85.175 -163.656 
Sursa: Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș, date prelucrate 
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Figura 2.4. Evolu ția rezultatului net 2005- 2009 
 

 
Sursa: Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș, date prelucrate 
 
 
Anul cel mai profitabil pentru mediul de afaceri din Timișoara a fost anul 2006, cu un ritm de 
creștere de 50% față de anul 2005, după care nivelul rezultatului net al exercițiului intră într-o 
curbă descendentă, cu un ritm anual de scădere de 11% în anul 2007 și 79,7% în anul 2008.  
 
 
Figura 2.5. Total rezultat net 2005- 2009 
 

 
Sursa: Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș, date prelucrate 
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2.2. Investi ții str ăine 
 
In urma analizei firmelor înregistrate în anul 1999- 2008 reiese o creștere a firmelor cu 
capital străin. In anul 1999 erau înregistrate 4485 de societăți comerciale cu participare 
străină la capital, în perioada 2000-2008 au fost înmatriculate 4769 de societăți comerciale 
cu participare străină de capital. In perioada 2005-2009, din cele 17672 de firme 
înmatriculate în Timișoara, un număr de 3415 de societăți comerciale, respectiv 19% sunt 
societăți comerciale cu capital străin.  
 
 
Tabel 2.4. Evolu ția investi țiilor str ăine 2005-2009 
An  Nr. firme  Nr. firme cu participare 

străină de capital 
Total aport de capital str ăin  
-Euro- 

2005 4675 639 8 903 697 
2006 3566 669 4 347 021 
2007 3634 792 6 709 780 
2008 3366 678 9 258 887 
2009  2431 637 4 400 204 
TOTAL 17672 3415 33 619 589 
Sursa: Starea economică, socială și de mediu a municipiului Timișoara 2005-2009 
 
 
În ceea ce privește ponderea numărului firmelor cu capital străin în numărul total de firme 
înregistrate, aceasta nu depășește 26 %. În perioada 2005- 2009 este evidentă creșterea 
evidentă a ponderii firmelor cu capital străin, astfel că în 2005 ponderea era de 14%, în anul 
2006 era de 19%, vârful fiind atins în anul 2008 ajungând la 26%. Cel mai mare aport de 
capital străin a fost în anul 2008, cu o suma de 9.258.887 Euro. 
 
 
Figura 2.6. Evolu ția firmelor 2005- 2009 

 
 Sursa: Starea economică, socială și de mediu a municipiului Timișoara 2005-2009 
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Figura 2.7. Evolu ția aportului de capital str ăin  
 

 
Sursa: Starea economică, socială și de mediu a municipiului Timișoara 2005-2009 
 
 
În ceea ce privește clasamentul țărilor în funcție de numărul de firme în care au investit 
capital social, situația se prezenta astfel în anul 2009: pe primul loc se clasa Italia cu un 
număr de 145 de firme, urmată la o distanță foarte mare de Germania cu 40 de firme și 
Austria cu 31 de firme. Pe următoarele locuri erau: Ungaria, Spania, Franța, Elveția, Serbia, 
SUA și Olanda. 
 
 
Figura 2.8. Clasamentul țărilor în 2009 dup ă num ărul de firme 

 
Sursa: Starea economică, socială și de mediu a municipiului Timișoara 2005-2009 
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Clasamentul după valoarea aportului de capital străin existent în anul 2009 în Timișoara este 
diferit, cele mai mari investiții, în valoare de 3.464.596 Euro au fost realizate de Elveția, 
urmată de Austria cu 223.378 Euro și Italia cu 180.157 Euro.  
 
 
Figura 2.9. Clasament țări în func ție de aportul de capital 

 
Sursa: Oficiul Registrul Comerțului Timiș din Starea economică, socială și de mediu a Municipiului 
Timișoara, 2010 
 
 
In concluzie, din analiza datelor mai recente, publicate de Borg Design în CD ListaFirme, 
rezultă următoarea situație:  
  
La nivelul anului 2006, în Timişoara erau înregistrate 21.288 de firme, dintre care un număr 
de 2042 de firme, reprezentând 9% din total, erau firme cu capital străin. Din punctul de 
vedere al domeniilor de activitate cu cea mai mare răspândire, clasificarea firmelor după 
codurile CAEN, este cuprinsă în tabelul 3.5. Se poate observa că ponderea firmelor cu 
capital străin este într-o oarecare măsură echilibrată în jurul valorii de 9%, cel mai mare 
procent în acest sens regăsindu-se în domeniile hoteluri şi restaurante, IT şi de tranzacţii 
imobiliare, iar cel mai mic procent în activităţile de învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, 
poştă şi telecomunicaţii şi transport. 
 
La nivelul anului 20101, erau înregistrate un număr  de 16.764 de firme, din care 3246 firme 
cu capital străin, reprezentând circa 19%. Se poate aşadar observa o scădere semnificativă 
a numărului de firme, cu 4525 de firme la un interval de 5 ani, acesta putând fi considerat cu 
siguranţă un efect direct al crizei economice care a avut un impact puternic asupra sectorul 
privat. Acest efect se înscrie în tendința naţională, unde s-a înregistrat o scădere a numărului 
de agenţi economici de la peste 780.000 la 583.351. 
 
Tabelul 2.5. prezintă comparativ situația din 2006 și 2010. Activităţi corespondente nr. crt. 
16, 17 și 18 se regăsesc în baza de date pentru anul 2010 clasificate distinct față de anul 
2006, acestea neregăsindu-se disociat la nivel acelui an. 
 

                                                           
1 Informaţiile privind firmele sunt updatate la data de 15.02.2011 (CD ListaFirme) Borg Design 



PUG TIMISOARA – Studiu de economie urban ă 

 

IHS Romania / mai 2011  
 

39

Tabel 2.5. Clasificarea firmelor dup ă codurile CAEN  2006 – 2010  
Nr 
crt 

Domeniu de activitate  Numar 
firme anul 

2006 

Numar firme  
cu capital 

străin 2006 

Numar 
firme anul 

2010 

Numar firme 
cu capital 

străin 2010 
1 Industria alimentara si a bauturilor 330 34 200 47 
2 Industria de maşini şi 

echipamente 
88 10 57 19 

3 Construcţii2 1.946 119 1.717 321 
4 Vinzarea, intretinerea si 

repararea autovehiculelor si a 
motocicletelor; comert cu 
amanuntul al carburantilor pentru 
autovehicule (50) 

 

734 50 565 65 

5 Vinzari cu amanuntul (cu 
exceptia autovehiculelor si 
motocicletelor); reparatii de 
bunuri personale si gospodaresti 

(52) 

3.219 185 2.324 235 

 
6 

Hoteluri şi restaurante 899 99 855 126 

 
7 

Transport rutier şi transport prin 
conducte) (60) 

797 44 633 67 

8 
 

Servicii anexe si auxiliare 
transportului; servicii ale 
agentiilor de turism (63) 

179 16 139 17 

 
9 

Servicii de poştă şi 
telecomunicaţii (63) 

115 3 97 5 

10 
 

Intermedieri financiare, activităţi 
de asigurare şi activităţi auxiliare 
intermedierilor financiare (65, 66, 
67) 

277 16 272 25 

11 
 

Tranzacţii imobiliare (70) 1.286 365 1.241 629 

12 
 

Informatică şi activităţi conexe 
(72) 

733 56 557 116 

13 
 

Cercetare – Dezvoltare (73) 33 3 126 16 

14 
 

Învăţământ, sănătate şi asistenţă 
socială (80, 85) 

515 19 593 53 

15 
 

Activităţi recreative, culturale şi 
sportive (92) 

256 30 229 40 

16 
 

Activităţi juridice şi de 
contabilitate 

  513 23 

17 
 

Activităţi de servicii privind forţa 
de muncă 

  169 36 

18 
 

Publicitate şi activităţi de 
studiere a pieţei 

  486 61 

Sursa: CD ListaFirme Borg Design, 2011 
 
 
De asemenea, trebuie pus accentul pe faptul că pe langă această scădere semnificativă a 
numărului agenţilor economici, o altă evoluţie semnificativă a avut-o numărul de firme cu 
capital străin, numărul acestora crescând cu aproximativ 50% în acest interval de timp, din 
2006‚ în 2011, de la un număr de 2024 la 3246. Comparativ, situația este prezentată în figura 
2.10. 

                                                           
2 Include construcţii de clădiri, lucrări de geniu civil, lucrări speciale de construcţii 
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Figura 2.10 Evolu ția num ărului total de firme și al celor cu capital str ăin (2006-2010) 

 
Sursa: CD ListaFirme Borg Design, 2011 
 
 
Se poate observa de asemeni o evoluţie interesantă a numărului de firme, în ceea ce 
priveşte evoluţia numărului de agenţi economici, clasificaţi în funcţie de cifra de afaceri și de 
numărul de angajați. 
 
Evoluţia cifrelor statistice construită pe variabila cifră de afaceri, se prezintă astfel: 
 
Figura 2.11. Evolu ția num ărului de firme dup ă cifra de afaceri 

 
Sursa: CD ListaFirme Borg Design, 2011 
 
Există o scădere destul de puternică a numărului de firme cu cifră de afaceri de sub 100.000 
RON, această evoluţie fiind în acelaşi timp dublată de o creştere a numărului de firme cu 
cifră mai mare de acest indicator. Evoluţia aceasta poate fi considerată o consecintă directă 
a politicilor fiscale adoptate de guvern în ultima perioada, dar şi o consecinţă a preluării  unor 
firme cu capital mic de către anumiţi agenţi economici de calibru mai mare, acest fapt 
întâlnindu-se de obicei pe piaţa IT şi a serviciilor conexe informaticii, precum şi în piaţa de 
servicii de publicitate, cercetare a pieţei, etc. 
 
Evoluţia numărului de agenţi economici în funcţie de variabila număr de angajaţi se prezintă 
după cum urmează. 
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Figura 2.12. Evolu ția num ărului de firme dup ă num ărul de angaja ți 

 
Sursa: CD ListaFirme Borg Design, 2011 
 
Un top al primelor 20 de societăți comerciale, în funcție de cifra de afaceri este prezentat în 
tabelul următor.  
 
Tabel 2.6. Topul primelor 20 de societ ăți comerciale dup ă cifra de afaceri 
Nr crt Denumire firma Cifra afaceri  Nr 

angajati 
Descriere activitate 
 

1 CONTINENTAL 
AUTOMOTIVE 
ROMANIA SRL 

614.219.403 2576 CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA 
SRL, a fost inregistrată în anul 2000, având 
participare straină la capital. Firma se ocupă 
cu fabricarea de echipamente electrice și 
electronice pentru autovehicule și pentru 
motoare de autovehicule.  

2 CONFORT SA 527.083.276 809 CONFORT SA, a fost inregistrată în anul 
1991. Firma se ocupă cu lucrări de instalații 
sanitare, de încălzire și de aer condiționat.  

3 ENEL 
DISTRIBUTIE 
BANAT SA 

526.409.313 1382 ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA, a fost 
inregistrată in anul 2002, avand participare 
straina la capital. Firma se ocupa cu 
distributia energiei electrice.  

4 ALCATEL 
LUCENT 
ROMANIA SRL 

518.951.141 1748 ALCATEL LUCENT ROMANIA SRL, a fost 
inregistrata in anul 1991, avand participare 
straina la capital. Firma se ocupa cu activitati 
de telecomunicatii prin retele fara cablu 
(exclusiv prin satelit).  

5 GA.PI SRL 506.048.101 2 GA.PI SRL, a fost inregistrata in anul 2004. 
Firma se ocupa cu comert cu ridicata al 
calculatoarelor, echipamentelor periferice si 
software-lui.  

6 SMITHFIELD 
FERME SRL 

468.282.814 890 SMITHFIELD FERME SRL, a fost inregistrata 
in anul 2000. Firma se ocupa cu cresterea 
porcinelor.  

7 LINDE GAZ 
ROMANIA SRL 

430.102.874 453 LINDE GAZ ROMANIA SRL, a fost 
inregistrata in anul 1996, avand participare 
straina la capital. Firma se ocupa cu 
fabricarea gazelor industriale.  

8 SMITHFIELD 
PROD SRL 

405.511.085 488 SMITHFIELD PROD SRL, a fost inregistrata 
in anul 2004, avand participare straina la 
capital. Firma se ocupa cu prelucrarea si 
conservarea carnii.  
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9 CONTITECH 
ROMANIA SRL 

355.788.553 1477 CONTITECH ROMANIA SRL, a fost 
inregistrata in anul 2002, avand participare 
straina la capital. Firma se ocupa cu 
fabricarea altor piese si accesorii pentru 
autovehicule si pentru motoare de 
autovehicule.  

10 IZOMETAL 
MAGELLAN 
SRL, 

342.617.482 108 IZOMETAL MAGELLAN SRL, a fost 
inregistrata in anul 1994. Firma se ocupa cu 
comert cu ridicata al metalelor si minereurilor 
metalice.  

11 KROMBERG & 
SCHUBERT 
ROMANIA SRL 

248.544.338 1425 KROMBERG & SCHUBERT ROMANIA SRL, 
a fost inregistrata in anul 1999, avand 
participare straina la capital. Firma se ocupa 
cu fabricarea de echipamente electrice si 
electronice pentru autovehicule si pentru 
motoare de autovehicule.  

12 COMPANIA 
LOCALA DE 
TERMOFICARE 
COLTERM SA 

211.554.824 1181 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE 
COLTERM SA, a fost inregistrata in anul 
2004. Firma se ocupa cu furnizarea de abur 
si aer conditionat.  

13 FLEXTRONICS 
ROMANIA SRL 

191.228.229 1979 FLEXTRONICS ROMANIA SRL, a fost 
inregistrata in anul 1998, avand participare 
straina la capital. Firma se ocupa cu 
fabricarea subansamblurilor electronice 
(module).  

14 AEM SA 188.107.319 1489 AEM SA, a fost inregistrata in anul 2007. 
Firma se ocupa cu fabricarea de instrumente 
si dispozitive pentru masura, verificare, 
control, navigatie.  

15 AEES POWER 
SYSTEMS SRL 

183.835.360 5548 AEES POWER SYSTEMS SRL, a fost 
inregistrata in anul 2010, avand participare 
straina la capital. Firma se ocupa cu 
fabricarea de echipamente electrice si 
electronice pentru autovehicule si pentru 
motoare de autovehicule.  

16 KATHREIN 
ROMANIA SRL 

157.242.860 588 KATHREIN ROMANIA SRL, a fost 
inregistrata in anul 2000, avand participare 
straina la capital. Firma se ocupa cu 
fabricarea echipamentelor de comunicatii.  

17 BITEA 
CONSTRUCT 
SRL 

133.260.627 330 BITEA CONSTRUCT SRL, a fost inregistrata 
in anul 1999. Firma se ocupa cu lucrari de 
instalatii sanitare, de incalzire si de aer 
conditionat.  
 

18 TRANSILVANIA 
PHONE SRL 

127.057.216 3 TRANSILVANIA PHONE SRL, a fost 
inregistrata in anul 2007, avand participare 
straina la capital. Firma se ocupa cu comert 
cu ridicata de componente si echipamente 
electronice si de telecomunicatii.  

19 ELBA SA 126.847.783 931 ELBA SA, a fost inregistrata in anul 1991. 
Firma se ocupa cu fabricarea de 
echipamente electrice de iluminat.  

20 MADIROM 
PROD SRL 

102.746.262 12 MADIROM PROD SRL, a fost inregistrata in 
anul 2010, avand participare straina la 
capital. Firma se ocupa cu fabricarea altor 
articole de imbracaminte si accesorii n.c.a. 

Sursa: CD ListaFirme Borg Design, 2011 
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Din punctul de vedere al amplasamentului activităților economice pe teritoriul municipiului, se 
observă o concentrare a sectorului terțiar în zona centrală și o dispunere periferică a 
activităților industriale pe vechile amplasamente periferice, cu câteva zone punctuale aflate 
în faze de reconversie funcțională. 
 
 
 
Figura 2.13. Amplasarea activit ăților economice 

 
 LEGENDA  
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   Zone de concentrare a serviciilor 
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2.3. Piața investi țiilor imobiliare 
 
Potrivit analistilor imobiliari, estimările relative la piața de locuințe se înscriu într-un registru 
descendent, cel mai optimist scenariu prevezând o revenire a pieţei imobiliare în perioada 
2011 – 2012. 
 
Sectorul rezidenţial a început anul 2010 printr-un avânt în ceea ce priveşte interesul 
jucătorilor de pe această piaţă, motivat pe de o parte de mediatizarea programului “Prima 
Casă 2″ şi pe de altă parte de introducerea certificatului energetic. Măsurile de austeritate 
impuse de guvern au amplificat starea de incertitudine în rândul cumpărătorilor de locuinţe, 
aşa că în primul semestru din 2010, numărul tranzacţiilor realizate pe piaţă a scăzut cel puţin 
la jumătate faţă de lunile precedente. 
 
Din analiza celor mai importante oraşe din ţară, reiese, asemenea anului trecut, că piaţa 
rezidenţială din Bucureşti şi judeţul Ilfov rămâne cea mai activă din ţară. Aceasta este urmată 
de Timişoara, Cluj şi Braşov. Evoluţia preţurilor apartamentelor este însă diferită de la o 
categorie rezidenţială la alta, astfel încât apartamentele vechi au cunoscut la nivel naţional o 
evoluţie mai ridicată. 
 
In Timișoara, 60.000 de euro pare o sumă suficientă pentru cei care își doresc apartamente 
cu două sau trei camere în blocuri vechi. In zona Lipovei, de exemplu, la acest preț există 
apartamente cu o suprafață de 70 mp utili, cu trei camere, decomandat, confort 1. O ofertă și 
mai atractivă este un apartament din Calea Aradului, cu patru camere, cu o suprafață utilă de 
80 mp. Si oferta de locuințe noi este variată. Pentru 59.000 de euro poate fi achiziționat un 
apartament cu două camere de 62 mp situat la parterul unui imobil cu trei etaje construit în 
2007. In zona Girocului, proprietarul unui apartament nou cu două camere, cu o suprafață de 
65 mp, situat într-un imobil construit în 2001 solicita 55.000 de euro. (Imopedia, 22 
sept.2010) 
 
Potrivit ziarului Adevarul de Seara din noiembrie 2010, sau varianta online Adevarul.ro, 
cotele de tarifare de pe piaţa imobiliară timişoreană ating noi minime şi capitala Banatului 
rămâne reprezentativă pentru preţurile mici practicate de proprietarii şi agenţiile care 
încearcă să tranzacţioneze. Conform unei analize realizate de unul dintre portalurile de 
specialitate, apartamentele timişorenilor s-au mai ieftinit şi la început de toamnă. Luna 
octombrie este şi ea marcată de tendinţa de scădere care a caracterizat sectorul imobiliar 
timişorena de-a lungul anului 2010. Comparativ cu toamna anului trecut, locuinţele sunt în 
medie mai ieftine cu peste 18 la sută, conform analizei imobiliare.ro. 
 
După 11 luni consecutive de scădere, în ianuarie 2011, preţurile apartamentelor din 
Timişoara înregistrează o creştere de 1,8%. Totuşi, valoarea Indicelui imobiliare.ro 
înregistrată pentru prima lună din an, 799 euro/mp util, califica în continuare Timişoara drept 
oraşul cu cele mai ieftine apartamente dintre cele analizate. Față de aceeaşi perioadă a 
anului trecut, diferenţa de preţ a ajuns să fie de 16,2%, în uşoara scădere. Apartamentele 
vechi s-au scumpit cu 2,8%. În acelaşi timp, preţul solicitat pentru apartamentele noi scoase 
la vânzare a scăzut cu trei procente şi jumătate, coborând până la 804 euro/mp util, fiind 
atins un nou nivel minim pentru această categorie. 
 
În ianuarie, preţul cerut de proprietari şi intermediari pentru un metru pătrat de suprafaţa utilă 
în cazul apartamentelor vechi a ajuns la 799 euro, cu 2,8% mai mult decât la finalul lui 2010. 
Apartamentele vechi cu patru camere sunt singurele care au înregistrat o scădere de preţ    
(-3,4%). În comparaţie cu luna ianuarie 2010, apartamentele sunt mai ieftine cu un procent 
cuprins între 9,2% în cazul garsonierelor şi 18,3% în cazul apartamentelor cu patru camere. 
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O scanare a prețurilor actuale de vânzare și închiriere, pe categorii de mărime și pe 
amplasament, așa cum sunt acestea publicate pe www.imobiliare.ro este realizată în tabele 
următoare. 
 
 
Tabel 2.7. Pre ț mediu de vânzare apartamente/case/vile (in Euro cu  TVA) 
Cartier 1 cam. 2 cam. 3 cam. 4 cam. Case/vile 
Central 39.500 60.000 96.500 113.000 390.000 
Aradului 32.000 58.500 75.000 71.000 201.500 
Balcescu 32.500 55.000 110.000  164.300 
Buziasului 28.500  72.000  160.000 
Complex 
studentesc 

30.000 51.500 59.000 136.000 555.000 

Lipovei 42.500 51.500 63.000 77.000 162.500 
Mircea cel 
Batran 

29.400 88.000 101.000 74.000 309.000 

Girocului 26.300 46.000 65.000 91.500 149.500 
Sagului 33.000 41.750 57.950 71.000 156.500 
Soarelui 32.000 60.000 67.000 66.500 180.000 
Simion 
Barnutiu 

34.500 59.500 60.500 77.000 275.000 

Torontalului 46.500 57.000 117.500 85.000 - 
 
Tabel 2.8. Pre ț mediu/mp. (Euro cu TVA) 
Cartier 1 cam. 2 cam. 3 cam. 4 cam. Case/vile 
Central 820 1.150 1.150 850 1.400 
Aradului 1.100 950 850 800 1.200 
Balcescu 770 1.000 850  740 
Buziasului 1.000  1.000  925 
Complex 
studentesc 

1.025 1.100 850 1050 1.500 

Lipovei 1.050 850 850 830 1.225 
Mircea cel 
Batran 

1.250 950 950 900 1.130 

Girocului 900 750 850 850 1.215 
Sagului 1.200 850 900 770 1.100 
Soarelui 1.100 900 850 740 1.000 
Simion 
Barnutiu 

900 900 800 800 1.275 

Torontalului 1.000 1.050 1.000 900 - 
 
Tabel. 2.9. Pre ț mediu chirie/lun ă. (Euro cu TVA) 
Cartier 1 cam. 2 cam. 3 cam. 4 cam. Case/vile 
Central 230 435 760 600 950 
Aradului  265 365 400 - 
Bucovina 250 330 400 320 800 
Complex studentesc 190 295 650 - 800 
Circumvalatiunii 200 - 255 800 - 
Lipovei 250 325 360  600 
Favorit - 200 - 650 - 
Girocului - 160 265 - 800 
Sagului - - 300 - - 
Soarelui - - 280 - - 
Simion Barnutiu 220 360  550 925 
Ultracentral - 640 525 - 6.875 
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Tabel 2.10. Pret mediu de vânzare terenuri pentru c onstruc ție (Euro/mp. cu TVA) 
Cartier Euro/mp. 
Central  372,5 
Aradului  161 
Balcescu  410 
Buziasului  89 
Complex studentesc  230 
Girocului  155 
Sagului  32,5 
Soarelui  295 
Torontalului  65 
Sursa: www.imobiliare.ro 
 
 
Ansamblurile rezidențiale noi sunt amplasate în conformitatea cu harta din figura 2.14. și au 
următoarele caracteristici: 
 
Ansamblul rezidențial My Family Residence 
Ansamblul de locuințe My Family Residence este amplasat în partea de sud-est a 
municipiului Timișoara, în apropierea Parcului Soarelui, pe strada Venus 10 numărul 35, la 
aproximativ 300 m de P-ta Gen. Gheorghe Domașnean. Complexul dispune de apartamente 
de 1,2,3 și 4 camere. Prețurile încep de la 51.704 Euro + TVA 5%. 
 
Ansamblul Rezidențial "Studios In Complex" 
Complexul de locuințe, birouri și spații comerciale "STUDIOS IN COMPLEX " ex. Guban este 
amplasat în partea de est a orașului, pe bulevardul Eroilor de la Tisa, nr.30-40.  Construit pe 
o suprafață de 3000 mp de teren, ansamblul rezidențial "Studios In Complex" cuprinde 3 
clădiri, fiecare cu intrare separată. Acest complex rezidențial reprezintă o dezvoltare mixtă 
alcatuită din  68 de apartamente, 19 birouri, 1300 mp la demisol și parter, spații comerciale, 
plus 78 de locuri de parcare. Apartamentele au suprafețe între 35 mp-159 mp, prețuri 
începând de la 40.000 Euro + TVA. 
 
Ansamblul rezidențial Iris 2  
Este finalizat în 2010 și cuprinde apartament de 1, 2 și 3 camere cu suprafețe utile între 42 și 
93 mp. Prețurile variază între 47.000 Eur - 97.500 Euro, inclusiv TVA (in jur de 1050 
euro/metru pătrat util). 
 
Ansamblul rezidențial Grünwald 
Construit în spatele reprezentanței Peugeot din Calea Lugojului, Grunwald este localizat 
alături de pădurea Bistra din Ghiroda, însă foarte aproape de oraș, la doar 9 minute de 
centrul orașului, cu acces ușor la centura orașului. 
 

Ansamblul Rezidențial Serena 
Este localizat la sud-est de Timișoara, între localitățile Moşnita Noua şi Moşnita Veche. 
Apartamentele au suprafete utile între 92,39 - 143,45 mp și costă între 77.800-123.500 Euro, 
TVA inclus. 
 

Ansamblu Rezidențial CANRO Timișoara 
Ansamblul Rezidential CANRO are o suprafață construită desfășurată de 985 mp, P+E+M. 
Cuprinde 12 apartamente cu 2 și 3 camere și este amplasat în noua zonă rezidențială de pe 
Calea Buziașului. Prețurile variază între 43.000 și 66.500 Euro.  
 

Ansamblul Rezidențial "Bogdanestilor Building - Apartamente noi" 
Ansamblul se găsește în zona Mehala, pe Calea Bogdăneștilor, este în curs de finalizare și 
are apartamente cu suprafețe construite cuprinse între 51,1 mp- 224,40 mp. Prețurile încep 
cu 80.000 Euro. 
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Ansamblul Rezidențial Fructus Plaza 
Cuprinde apartamente de vânzare sau de închiriat în imediata apropiere a centrului istoric al 
oraşului, cu suprafețe între 50 mp și 362 mp. Ansamblul este în construcție, finalizarea 
estimată în 2011. Prețul este de 1200 Euro/mp+TVA 
 
 
Figura 2.14. Dezvolt ări imobiliare - Ansambluri reziden țiale noi  
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