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Capitolul 3: 

Factorii dezvolt ării economice locale 

 
 
 
3.1. Accesibilitate 
 
 
Municipiul Timișoara este localizat în sud-estul Bazinului Panonic, într-o poziție favorabilă din 
punct de vedere al legăturilor comerciale cu alte orașe (aflându-se la mai puțin de 700 km 
distanță de 13 capitale europen) și are o bună accesibilitate rutieră, feroviară și aeriană, dată 
de: 

• Traseul coridorului paneuropean nr. 4, unde în prezent se efectuează lucrări de 
modernizare a echipării infrastructurii, pentru a facilita legătura între Dresda, Praga, 
Viena, Bratislava, Budapesta, București, Constanța, Sofia, Salonic, Istanbul. 

• Deservirea de două drumuri de importanță europeană E70 (La Coruna – Lyon – 
Milano – Zagreb – Belgrad – Timișoara – Craiova – București – Varna) și E 671 
(Timișoara – Arad – Oradea – Debrecen). 

• Convergența a 12 magistrale și linii principale de cale ferată, dintre care se disting 
prin traficul regulat cele spre București, Arad – Budapesta și Belgrad. 

• Prezența aeroportului internațional, al doilea ca trafic de persoane și mărfuri pe plan 
național, având legături regulate spre New York, Chicago, Londra, Frankfurt, 
Dusseldorf, Viena, Verona, Treviso. 

• Posibilitatea accesului, prin intermediul Canalului Bega, la coridorul nr. 7 Dunăre – 
Main – Rhin, diagonală fluvială ce leagă Marea Nordului de Marea Neagră, ceea ce 
justifică inițiativă administrațiilor publice municipale și județene de a reactiva circulația 
pe canal.  

 
Grație poziției sale cu multiple posibilități de interconectare prin căi de comunicație terestre, 
aeriene și navale, la care se adaugă plasarea pe traseul uneia dintre cele mai importante linii 
europene de telecomunicație prin fibră optică, Timișoara este, în prezent, principala poartă 
de intrare în România, dinspre Europa Centrală și de Vest. Totodată municipiul se află 
central poziționat în cadrul Euroregiunii Dunăre – Criș - Mureș - Tisa (DKMT), regiune 
transfrontalieră constituită în 1994, ce se întinde pe 77.456 km2 și include o populație de cca. 
6 milioane locuitori. (Starea economică, socială și de mediu a municipiului Timișoara, 2005-
2009) 
 
 
3.1.1. Accesibilitatea rutier ă 
 
Municipiul Timișoara este un nod major în traficul de tranzit, găsindu-se la intersecția dintre 
culoarul 4 european Hamburg – Istanbul și dublura culoarului european Barcelona – St. 
Petersburg. Terminarea noului pod de pe Dunăre, la Calafat, va mări și mai mult importanța 
acestor rute, iar construirea autostrăzii pe traseul coridorului european 4 va mări și mai mult 
volumele de trafic. 
 
Două drumuri europene străbat orașul: E70 care intră în țară din Serbia și face legătura prin 
Timișoara cu capitala și sudul țării și E671, care străbate vestul țării de la nord la sud, 
trecând prin Timișoara. In perspectivă, centrura ocolitoare va avea șapte puncte în care se 
va intersecta cu penetrațiile spre oraș:  

• pe Calea Lugojului (în dreptul drumului existent spre aeroport),  
• pe Calea Lipovei (după localitatea Dumbrăvița),  
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• pe Calea Aradului (înainte de localitatea Sânandrei),  
• pe Calea Torontalului (după intersecția cu calea ferată),  
• pe Calea Jimboliei (înainte de localitatea Săcălaz),  
• la intersecția dintre Calea Sagului și drumul spre localitatea Parța,  
• pe Calea Moșniței (după intersecția cu calea ferată). 

Tronsonul Calea Lugojului – Calea Aradului a fost inaugurat în 2009 și va realiza și racordul 
cu drumul spre aeroport. Cel de-al doilea tronson, Calea Aradului – Calea Sagului se află în 
stadiul de proiect.  
 
 
3.1.2. Transportul feroviar 
 
Municipiul Timișoara este cel mai important nod de cale ferată din partea de vest a țării, cu 
cea mai densă rețea feroviară din România (91,9 km/1000km2 față de 47,9 km/1000km2 
media națională). Are 5 stații feroviare (Timișoara Nord, Est, Vest, Sud și CET), prin care se 
asigură următoarele legături: 

• Linia 100 – magistrala București – Orșova – Timișoara – Jimbolia – Serbia, 
• Linia 218 – magistrala Timișoara – Arad, 
• Linia 124 – Timișoara – Reșița, 
• Linia 124/129 principală – Timișoara – Stamora Moravița – Serbia,  
• Linia 125 – Timișoara – Buziaș - Lugoj, 
• Linia 217 – Timișoara – Radna, linie care leagă două magistrale – linia 100 și linia 

200 – București – Brașov – Sibiu – Deva – Arad – Curtici – Ungaria.  
 
Legătura cu Serbia se face prin două stații de frontieră – Stamora Moravița și Jimbolia. In 
prezent nu există o legătură directă cu Ungaria, acest lucru devenind posibil doar în cazul 
amenajării suprastructurii și infrastructurii căii ferate pe traseul Dudeștii Noi – Lovrin – 
Sânnicolau Mare – Cenad și după reconstrucția podului de cale ferată peste Mureș de la 
Cenad.  
 
Numărul mediu zilnic al trenurilor de călători în municipiul Timișoara este de 166 trenuri, 
rezultând o densitate zilnică de 6,9 ternuri/oră.  
 
Transportul feroviar de mărfuri se desfășoară în zona Timișoara cu încărcarea/descărcarea 
vagoanelor în stațiile Timișoara Nord, Sud, Est, Vest, CET, Semenic și compunerea de 
trenuri între aceste stații și Ronaț Triaj. Traficul actual reprezintă 50% din capacitate.  
 
 
3.1.3. Transportul aerian 
  
Situat la 12 km de municipiul Timișoara, aeroportul internaţional „Traian Vuia” este al treilea 
din cele 17 din ţară ca nivel al traficului, după cele două aeroporturi din Bucureşti 1 : 
Aeroportul “Traian Vuia” se află printre cele 11 aeroporturi româneşti situate pe reţeaua TEN-
T şi este aeroport de rezervă pentru Bucureşti, Belgrad şi Budapesta. Suprafaţa aeroportului 
este în prezent de cca 140 ha. 
 
In anul 2009 s-au operat zboruri spre 8 destinații interne (București-Otopeni, Iași, Cluj-
Napoca, Bacău, Sibiu, Craiova, Oradea, Constanța, cu un număr total de 69 curse directe 
regulate) și 24 destinații internaționale (Ancona, Bari, Bergamo, Florența, Bologna, Perugia, 
Roma, Torino, Venetia, Verona, Dortmund, Dusseldorf, Munchen, Stuttgart, Viena, Londra, 
Paris, Barcelona, Valencia, Chisinau, Lvov, Odessa, Cernauti, Atena). 

                                                 
1 „Traian Vuia” Timişoara: 336.000 pasageri, “Aurel Vlaicu” Bucureşti Băneasa: 380.000 pasageri, 
“Henri Coanda” Bucureşti: 2,9 milioane de persoane (cifre din 2005, citate în Programul Operaţional 
Regional, august 2007). 



PUG TIMISOARA – Studiu de economie urban ă 

 

IHS Romania / mai 2011 

 
50

De asemeni, în anul 2009 numărul de pasageri, a crescut la 972.889, cu 9,3% față de anul 
2008, în timp ce traficul de aeronave a scăzut cu 0,1%.   
 
Capacitatea de transport a aeroportului are un impact important asupra mediului de afaceri 
local şi regional. Aeroportul facilitează companiilor locale legătura rapidă şi promptă cu piaţa 
globală, pentru export şi import. Filialele unor companii internaţionale preferă amplasarea în 
preajma unui aeroport, pentru legăturile rapide pe care pot miza cu sediile centrale. Nu în 
ultimul rând, aeroportul este o poartă pentru turiştii atraşi de regiune. 
 
Planul de dezvoltare al aeroportului estimează investiţii noi în valoare de 1.650.257 RON, 
modernizări şi extinderi de 69.178 RON, reparaţii capitale de 16.205 RON şi dotări de 20.300 
RON.2  
 
Investiţiile noi sunt direcţionate cu preponderenţă în terminalele de pasageri şi cargo, 
sisteme cale de rulare, platforme, nod de transport intermodal, căi de acces, parcări şi hale 
logistice, de catering, hotel şi birouri. Suprafaţa preconizată pentru 2015 este de cca 270 ha. 
Numărul de locuri de muncă este de 226. 
 
 
Figura 3.1. Amplasarea Aeroportului Traian Vuia Tim ișoara 

 
Sursa: CJ Timiş 
 
 
Zona asigură o bună accesibilitate rutieră şi feroviară prin realizarea şi pregătirea de proiecte 
în infrastructura de transport. Sunt de menţionat ocolitoarea municipiului Timişoara (rutieră şi 
CF) şi coridorul TEN-IV. Aceste investiţii susţin dezvoltarea nodului intermodal de transport 
Timişoara. 

                                                 
2 Informaţiile prezentate au ca sursa Planul de dezvoltare 2006 – 2015 realizat Direcţia de Dezvoltare, 
Biroul de Planificare Dezvoltare al Aeroportului Traian Vuia şi pagina electronică a aeroportului 
http://www.aerotim.ro  
 

Aeroport Traian 
Vuia Timişoara 
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Din punct de vedere al dinamicii dezvoltării aeroportului, pentru anul 2015 sunt previzionate 
capacităţi anuale de 2,5 milioane de pasageri şi 17,5 mii tone de marfă. 
 
 
Figura 3.2. Traficul de pasageri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sursa: Planul de dezvoltare 2006 – 2015 
 
 
Pentru a determina rolul pe care aeroportul îl joacă în economia locală și regională, au fost 
analizate comparativ o serie de aeroporturi regionale - Basel (Elveţia), Birmingham (Marea 
Britanie), Koln (Germania), Lyon (Franţa) şi Antwerp (Belgia), organizând informaţiile privind 
dinamica dezvoltării, regiunea în care se situează, aportul la dezvoltarea economică a 
regiunii, funcţiuni asociate, aspecte de mediu şi rolul administraţiei locale în susţinerea unor 
astfel de investiţii (vezi anexa 3). 
 
Exemplele studiate au arătat că creşterea nivelului de servicii al unui aeroport (ca număr de 
destinaţii regulate şi frecvenţă a zborurilor) este proporţional legată de efectul pe care 
aeroportul îl are asupra economiei regionale. Efectele economice pozitive decurg din 
creşterea atractivităţii mediului de afaceri regional. Spre exemplu, dezvoltarea aeroportului 
din Basel a reuşit să aibă ca efect stoparea migraţiei companiilor spre zona Zurich. O bună 
accesibilitate internaţională începe să devină o caracteristică obligatorie a zonelor cu 
economie în tranziţie de la o bază industrială la o bază de servicii şi tehnologie – aşa cum se 
prezentau în anii 1990 o parte dintre oraşele studiate. 
 
Studii bazate pe experienţa internaţională (van den Berg, 1991), arată că fiecare unitate de 
trafic aerian3 produce 1000 de locuri de muncă. Numeroasele locuri de muncă oferite pe un 
aeroport aglomerat sunt foarte variate ca nivel de calificare şi sunt înregistrate în numeroase 
companii private sau publice. În plus, fiecare loc de muncă de pe aeroport aduce regiunii 
încă 1,6 (Koln) până la 4 (Basel) locuri de muncă. Acestea se înregistrează în principal în 
companii din domeniile: turism, servicii pentru afaceri, curierat, întreţinerea tehnică a 
aeroportului şi aeronavelor, etc. 
 
Concluziile cazurilor prezentate scanează următoarele domenii: 

a) Capacitatea aeroportului, tendinţe şi planuri de dezvoltare; 
b) Relaţia dintre aeroport, autorităţile locale şi dezvoltarea economică a regiunii; 
c) Funcţiuni asociate. 

 
 

                                                 
3 / O unitate de trafic aerian înseamnă 1 milion de pasageri sau 100 de tone de marfă 
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a). Capacitatea aeroportului, tendinţe şi planuri de dezvoltare 
Toate aeroporturile sunt regionale, cu o capacitate sub 15 milioane de pasageri pe an. Ca 
notă generală toate aeroporturile înregistrează creşteri în capacităţi de transport pasageri de 
cca 2,5 ori faţă de anul 1989 şi o creşterea anuală de cca 2%. Creşterea capacităţii de 
transport de marfă creşte mai puţin spectaculos, datorită alternativelor de transport maritim şi 
terestru (CF şi rutier) în cazul Antwerp/Anvers. 
 
In funcţie de regiunea în care se află, toate aeroporturile conţin în planurile de dezvoltare, 
dezvoltarea socio-economică a oraşului/oraşelor pe o rază de 15 km şi modul în care 
aeroportul deserveşte reţeaua de localităţi din regiune. Investiţii majore de susţinere a 
dezvoltării activităţii aeroportului se realizeză prin extinderea infrastructurii feroviare şi rutiere. 
 
Tendinţa comună este (1). dezvoltarea de noduri de transport intermodal şi (2). Dezvoltarea, 
reorganizarea şi extinderea ariilor destinate fluxului de pasageri şi marfă (extinderea 
terminalelor de pasageri, cargo) hale de testare/reparaţii şi spaţii de parcare (avioane şi 
maşini). Sunt în creştere investiţii legate de reducerea zgomotului prin construcţia de bariere 
fonice în lungul pistelor şi de hale pentru testarea motoarelor. Aeroporturile cu un număr de 
peste 5 milione de pasageri pe an şi susţinute de administraţiile locale dezvoltă investiţii în 
birouri/hoteluri. 
 
b). Relaţia dintre aeroport, autorităţile locale şi dezvoltarea economică a regiunii 
Aeroporturile care au cunoscut/cunosc o dezvoltare notabilă sunt susţinute de administraţiile 
locale prin asigurarea rezervei de terenuri, investiţii în infrastructura feroviară şi rutieră, dar şi 
prin programe de investiţii în vecinătatea aeroportului (platforme logistice şi centre de 
afaceri). 
 
Susţinerea administraţiei în dezvoltarea aeroportului are drept consecinţă o creştere a 
locurilor de muncă în relaţie cu activitatea aeroportului, variind de la 2800 la 12000 locuri de 
muncă. Aeroportul Anwerp/Anvers menţionează numai 569 locuri de muncă.  
 
c). Funcţiuni asociate 
Funcţiunile menţionate în afara celor specifice activităţii de transport aerian (extindere piste, 
terminal pasageri, cargo, hale reparaţi şi/sau de încercare motoare, spaţii de circulaţie 
avioane/auto precum şi infrastructura de utilităţi) sunt cele legate de nodul intermodal cu 
menţionarea spaţiilor de garare/parcare, a infrastructurii de transport specifice şi a serviciilor 
auxiliare. 
 
Adiacent aeroportului, în cazul Birmingham şi Lyon, sunt realizate investiţii în centre de 
afaceri/birouri, centre de expoziţie/evenimente internaţionale şi hoteluri. In aceste cazuri 
aeroportul şi centrele acţionează complementar, susţinându-se reciproc. La un trafic de cca 
7 milione de pasageri pe an (Lyon) centrul Ulys este planificat la circa 10 mii de metri pătraţi 
şi conţine: un hotel de 4 stele cu 253 de camere, un centru de afaceri de circa 2000 mp şi 3 
corpuri de clădire destinate birourilor. 
 
In concluzie, aeroportul din Timișoara are nevoie de rezerve de teren pentru dezvoltarea 
viitoare. Cel mai mic aeroport prezentat anterior, AA, are 80 de ha la un trafic annual de 
147.000 pasageri şi 6,8 mii tone marfă. Cu o prognoză de 2,5 milione de pasageri, ATV 
vizează capacitatea aeroportului FKB din anul 1989 (2,7 milioane pasageri). Suprafaţa 
aeroportului FKB este de 1000 ha. La o capacitate de transport de 1,8 milione de pasageri 
(anul 1989)aeroportul ABM are o suprafaţă de 534 ha. ATV va atinge capacităţile prognozate 
pe măsura realizării Nodului Intermodal de Transport Timişoara şi finalizarea legăturilor către 
centura ocolitoare rutieră şi CF a Timişoarei, precum şi a tronsonului de autostradă Arad-
Lugoj (din Coridorului TEN-IV). 
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3.2. For ța de munc ă 
 
 
3.2.1. Popula ția și for ța de munc ă 
 
Din punctul de vedere al populației și al forței de muncă, municipiul Timișoara reprezintă un 
puternic centru polarizator în cadrul județului și în regiune. Populația orașului a variat în 
ultimii 10 ani, astfel că în anul 2001 era de 308.765, în anul 2005 se ridica la 303.908 
locuitori, iar în anul 2009 se înregistrau 312.113 locuitori. În perioada 2001-2005 a avut loc o 
scădere a populației, dată de numărul mare de persoane care au migrat în străinătate, iar în 
perioada 2005- 2009 s-a înregistrat o evoluție ascendentă, cu un ritm mediu anual de 
creștere de 2,7 %. 
 
Timișoara atrage un număr mare de angajați din zona de Vest. În anul 2009 populația 
salariată din Timișoara era în număr de de 139.845. Pe primele două locuri se situează 
domeniul industriei cu 47.622 angajați și comerțului cu un număr de  21.110 angajați. În ceea 
ce privește evoluția numărului mediu de angajați, se obervă un maxim înregistrat în anul 
2008, respectiv 149.755, mai mult cu 23% față de anul 2002 
 
 
Figura 3.3.Evolu ția num ărului mediu de salaria ți 2002- 2009 

 
 
 
 
În ceea ce privește numărul de angajați pe domenii de activitate situația este descrisă în 
tabelul 3.1. 
 
În anul 2009, cel mai mare angajator sunt companiile din industria prelucrătoare cu 38,42% 
din numărul total de angajați, urmat de sectorul comerț cu 18,57%. În sectorul construcții se 
obervă o creștere semnificativă a numărului de angajați, respectiv în anul 2008 erau 13.377 
de persoane față de 8.548 angajați în anul 2002. În schimb în anul 2009 se observă o 
scădere cu 15 % a numărului de salariați față de anul 2008. 
 
În ceea ce privește media numărului de salariați pe ramurile de activitate analizate, situația 
din anul 2009 se prezintă astfel: sectorul servicii- 4,85 salariați/societate; sectorul agricol- 
2,26 salariați/societate; sectorul industrial- 14,46 salariați/societate (figura 3.4.).  
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Tabel 3.1. Evolu ția num ărului de salaria ți pe domenii de activitate 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Salaria ți - total - 
num ăr mediu 

116.098 117.317 117.431 122.934 128.994 135.551 149.755 139.845 

Număr mediu 
salaria ți în 
agricultur ă 

1.008 896 763 1.119 1.166 1.132 998 922 

Număr mediu 
salaria ți în 
industrie – total, 
din care: 

54.927 57.794 56.883 54.511 54.962 56.671 58.917 47.622 

Număr mediu 
salaria ți în 
industria extractiv ă 

409 389 384 547 374 386 339 311 

Număr mediu 
salaria ți în 
industria 
prelucr ătoare 

51.514 54.613 53.794 51.259 51.897 53.500 54.847 43.677 

Număr mediu 
salaria ți în energie 
electric ă și 
termoficare, gaze și 
apă 

3.004 2.792 2.705 2.705 2.691 2.785 1.738 1.681 

Număr mediu 
salaria ți în 
construc ții 

8.548 8.882 8.871 10.572 11.171 12.013 13.377 11.402 

Număr mediu 
salaria ți în comer ț 

13.756 13.107 15.086 19.805 21.022 22.141 22.457 21.110 

Număr mediu 
salaria ți în 
transport  și po șta 

8.295 7.716 7.285 8.304 8.599 8.542 7.130 7.358 

Număr mediu 
salaria ți  în 
activit ăți financiare, 
bancare și de 
asigur ări 

1.508 1.346 1.248 1.460 1.646 1.894 2.126 2.248 

Număr mediu 
salaria ți in 
administra ție 
public ă 

2.817 2.903 3.222 2.958 3.128 3.446 3.386 4.254 

Numar mediu 
salaria ți în 
învățământ 

10.025 10.503 9.560 9.449 9.609 9.895 9.963 10.303 

Număr mediu 
salaria ți în s ănatate 
și asisten ță social ă 

8.986 8.733 8.872 8.470 9.078 9.054 8.900 10.426 

Sursa: Starea economică, socială și de mediu a municipiului Timișoara, 2005-2009 
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Figura 3.4. Evolu ție salaria ți pe sectoare de activitate 2005-2009 

 
Sursa: Starea economică, socială și de mediu a municipiului Timișoara 2010 
 
 
Din analiza graficului de mai sus reiese că anul 2007 a fost anul în care numărul de salariați 
a crescut la nivelul tuturor sectoarelor de activitate, cea mai mare creștere fiind înregistrată 
în sectorul agricol, astfel că în anul 2007 erau de 3 ori mai mulți angajați decât în anul 2005. 
În anul 2008, se observă o scădere drastică a numărului de angajați pe toate sectoarele, iar 
această scădere continuă și în anul 2009, singura creștere fiind înregistrată în sectorul 
industrial.  
 
 
Figura 3.5.Structura angaja ților pe domenii în anul 2009 

 
Sursa: Starea economică, socială și de mediu a municipiului Timișoara, 2005-2009 
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În anul 2009 se observă totodată o scădere a productivității muncii în toate sectoarele 
analizate.Evoluția acesteia în perioada 2005-2009 este analizată în figura următoare. Cea 
mai mare creștere se obervă în anul 2008, fapt datorat diminuării numărului de angajați 
comparativ cu scăderea cifrei de afaceri. 
 
Figura 3.6. Evolu ția productivit ății muncii 2005- 2009 

 
Sursa: Starea economică, socială și de mediu a municipiului Timișoara, 2005-2009 
 
Câştigul salarial mediu brut la nivel de judeţ în luna octombrie 2010 a fost de 1.880 de 
lei  pentru fiecare persoană, iar cel net de 1.370 de lei pentru persoană, ambele în creştere. 
 
 
3.2.2. For ța de munc ă și șomajul 
 
Rata oficială a șomajului în județul Timiș este oscilantă, astfel că în perioada 2005- 2008 s-a 
înregistrat o tendință de descreștere,  rata șomajului fiind de circa 3% în anul 2005 și 
respectiv de 1,6% în anii 2007 și 2008, fiind una dintre cele mai scăzute în România.4  
 
Rata şomajului în Timiş a ajuns la cea mai mică din ţară în luna aprilie 2011,  fiind de 2,36% 
(femei 2,29%, iar bărbaţi, 2,42%), după Bucureşti, unde este 2,10%.  Agenţia Judeţeană 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Timiş avea înregistraţi 7.842 (3.493 femei) de 
şomeri, la sfârşitul lunii martie. Cei mai puţini şomeri aveau vâste cuprinse între 25 - 29 ani 
(7,89 %), iar cei mai mulţi, între 40 - 49 ani (28,03 %). La unitatea locală Timişoara erau 
3.999 de şomeri (1.962 femei).  
 
În municipiul Timișoara numărul șomerilor s-a triplat în anul 2009 comparativ cu anul 2008, 
astfel că la finele anului ponderea șomerilor față de populația stabilă între 18-62 ani 
înregistra în jur de 2,54% față de 0,75% în anul 2008.  
 
 
 

                                                 
4 Sursa: http://www.regiuneavest.ro/ 
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Tabel 3.2. Situa ția num ărului de șomeri 2008 - 2009 
 31.12.2008 31.12.2009 
Total șomeri, din care: 1691 5718 
Femei 1027 3026 

1. șomeri indemnizați 830 5431 
Din care, femei 552 2875 

2. șomeri neindemnizați 861 287 
Din care: femei 475 151 
Sursa: Starea economică, socială și de mediu a municipiului Timișoara, 2005-2009 
 
Nivelul de instruire al persoanelor aflate în șomaj, conform datelor existente la finalul anului 
2009, rezultă că un procent de 78% sunt persoane cu studii medii, din care 61% sunt cu 
nivel de instruire primar, gimnazial și profesional. 
 
Figura 3.7.Nivelul de instruire a șomerilor 2009 

 
In anul 2009, pe fondul adâncirii crizei economice și financiare au fost dispobilizate 7.504 
persoane, cele mai afectate ramuri economice fiind: 

• Fabricarea echipamentelor electronice- 1.850 persoane 
• Industria ușoară (încălțăminte și îmbrăcăminte)- 1.663 persoane 
• Construcții (civile și construcții drumuri și poduri)– 1.356 persoane 
• Fabricarea echipamentelor electrice- 1.014 persoane. 

 
În ceea ce privește oferta locurilor de muncă, aceasta a scăzut semnificativ în perioada 
2007- 2009 față de perioada 2000-2007. În anul 2009 din cele 12.988 de locuri de muncă 
vacante, 48% sunt pentru muncitori, 39% sunt pentru cei cu studii medii și doar 13% sunt 
pentru cei cu studii superioare.  
 
Figura 3.8.Evolu ția ofertei de locuri de munc ă 2000-2009 

 
Sursa: Starea economică, socială și de mediu a municipiului Timișoara, 2005-2009 
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Ca medie de vârstă, cea mai mare pondere a şomerilor au între 40 şi 49 de ani, respectiv 27 
%. Rata şomajului a ajuns 3,96%, în luna decembrie a anului 2010, faţă de 4,08 %, cât a fost 
în luna octombrie 2010 şi de la 4,17 % în septembrie 2010. Cele mai multe locuri de muncă 
din judeţul Timiş sunt oferite operatorilor de producţie şi confecţionierilor, dar şi consultanţilor 
financiari5. In luna martie 2011 la nivelul judeţului Timiş erau vacante 3475 locuri de muncă, 
dintre care 75% erau pentru muncitori si doar 9% erau disponibile pentru persoane cu studii 
superioare. 
 
 
Figura 3.9.Situa ția locurilor de munc ă vacante dup ă studii  

 
Sursa: AJOFM, date prelucrate 
 
 
 
 
 
 
3.2.3. Educa ția și for ța de munc ă 
 
In Timișoara forța de muncă este calificată, iar acest fapt se datorează sistemului de 
educație. Municipiul Timişoara deţine cea mai dezvoltată reţea de dotări în domeniul 
educaţiei şi învăţământului din judeţul Timiş, iar gradul de alfabetizare a populației este de 
99,4%, fiind foarte ridicat față de nivelul mediu din județ. In învăţământul preuniversitar, în 
unele unităţi şcolare se predă şi în limbile minorităţilor naţionale, respectiv maghiară, 
germană, sârbă, slovacă şi ucraineană.  
 
În anul 2009 Timişoara dispunea de o importantă reţea şcolară şi un număr ridicat de cadre 
didactice competente, cu pregătirea de specialitate adecvată. Învăţământul şcolar se 
desfăşoară în 48 de grădiniţe, cu 542 de educatoare şi 8224 de copii; învăţământul primar şi 
gimnazial este organizat în 28 de unităţi, cu 1695 cadre didactice şi 19271 elevi; 
învăţământul liceal, în 40 de unităţi, cu 1422 de cadre didactice şi 21259 elevi; cel post-liceal 
în 1 unitate, cu 1263 cursanţi; cel de maiştri în 1 unitate cu 59 de cursanţi.  
 
În ceea ce privește numărul de unități de învățământ se observă o scădere cu peste 20%, în 
special în ceea ce privește scolile postliceale și școlile de meserii. În anul 2002 erau 152 de 
unități de învățământ, iar în anul 2009 numărul lor a ajuns la 126. 
 
 
 

                                                 
5 Sursa: http://www.renasterea.ro/stiri-banat/actualitate/semne-bune-pe-piata-muncii-timisene.html 
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Figura 3.10. Evolu ția num ărului unit ăților de înv ățământ 2002- 2009 

 
Sursa: Fișele localității Timișoara 2002- 2009 
 
 
Timișoara este unul dintre cele mai mari centre universitare din România, fiind cunoscut ca 
un centru universitar cu discipline de studiu diversificate și prin formele de studii multiple. 
Timișoara asigură instruirea a circa 6% din totalul studenților din învățământul românesc. 
 
Numărul total de universități din Timișoara este de 8,  respectiv: 

• Universități de stat: Universitatea Politehnică, Universitatea de Vest, Universitatea de 
Medicină și Farmacie ”Victor Babeș”, Universitatea de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară 

• Universități private: Universitatea ”Mihai Eminescu”, Universitatea ”Tibiscus”, 
Facultatea de management turistic și comercial ”Dimitrie Cantemir”, 
Universitatea ”Ioan Slavici”. 

 
În ceea ce privește numărul de studenți înscriși în anul unversitar 2008/2009 Universitatea 
de Vest domină cu un număr de 22.157 de studenți și 11 facultăți, urmată fiind de 
Universitatea Politehnică cu un număr de 12.298 și 11 facultăți. In ultimii ani se observă o 
scădere atât a studenților din sectorul public, cât și a studenților din sectorul privat. 
 
 
Figura 3.11. Evolu ția num ărului de studen ți 2002- 2009 
 

 
Sursa: Fișele localității Timișoara 2002- 2009 
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3.2.4. Sectorul Cercetare - Dezvoltare 
 
Bazat pe sistemul universitar existent și pe calificarea înaltă a specialiștilor, sectorul de 
cercetare – dezvoltare este bine reprezentat la nivelul municipiului și este în continuare vizat 
în formularea proiectelor viitoare de dezvoltare a economiei locale. 
 
Unităţile de cercetare din judeţul Timiş (institute, centre, staţiuni, oficii, etc.) sunt concentrate 
în special în Timişoara şi activează în diverse domenii ale ştiinţei: medicină, sănătate publică, 
agricultură, silvicultură, ingineria şi protecţia mediului, echipamente şi tehnologii de sudare, 
sudură şi încercări de materiale, ecologie (inclusiv ecologie industrială), chimie, electrochimie, 
agrochimie, informatică, construcţii şi materiale de construcţii, pedologie etc. 
 
Conform datelor furnizate de Direcţia generală a Finanţelor Publice, la sfârşitul anului 2009 
În Timişoara funcţionau 35 de unităţi de cercetare-dezvoltare, din care 26 în ştiinţele fizicii şi 
ale naturii şi alte 5 unităţi de cercetare dezvoltare în ştiinţe socio-umane și 4 în biotehnologie. 
 
Principalele unităţi de cercetare din Timişoara sunt următoarele: 

• Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale ISIM 
Timişoara (în cadrul căruia funcţionează „Centrul de excelenţă în domeniul sudării cu 
ultrasunete”) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi 
Materie Condensată 

• Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare INCD-ECOIND - sucursala Timişoara 
• Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor 

INCERC - filiala Timişoara 
• Institutul de Cercetare, Proiectare şi Producţie Experimentală pentru Construcţii şi 

Materiale de Construcţii Procema - filiala Timişoara 
• Institutul de Chimie Timişoara al Academiei Române 
• Academia Română - filiala Timişoara (în cadrul căreia activează Centrul de Cercetări 

Tehnice Fundamentale Avansate, Colectivul de Cercetare Ştiinţifică Dezvoltare 
Rurală Durabilă a României, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Titu Maiorescu” şi 
Observatorul Astronomic) 

• Institutul de Medicină Legală 
• Institutul de Sănătate Publică „Prof. Dr. Leonida Georgescu” I.S.P. Timişoara 
• Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice I.C.A.S. Timişoara 
• Institutul E – Austria 
• Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice O.S.P.A. Timişoara 
• Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Cultura Pajiştilor Timişoara 
• Institutul de Boli Cardio-vasculare 
• S.C. Tehnologii şi Echipamente de Sudare S.A. etc. 
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3.3. Atractivitatea mediului urban 
 
 
3.3.1. Arta și cultura  
 
Prin moștenirea culturală și prin activitatea instituțiilor culturale, Timișoara este un puternic 
centru cultural național, care se situează pe locul doi în țară, după București, din punct de 
vedere al mărimii și diversității ofertei culturale. 
 
Printre punctele de referință ale orașului se numără instituții culturale, precum: Filarmonica 
Banatul, Opera Română, Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”, Teatrul de Stat „Csiky 
Gergely”,Teatrul de Păpuși, Muzeul Banatului, Biblioteca Județeană, Casa de Cultură a 
Municipiului Timișoara. Timisoara are privilegiul unic, în estul Europei, de a găzdui, în 
aceeași veche și impozantă cladire, patru instituții culturale cu profil diferit: Opera Română, 
Teatrul Național Timișoara, Teatrul German, Teatrul Maghiar, care oferă spectacole în trei 
limbi: română, germană și maghiară. 
 
Timișoara dispune de un patrimoniu monumental divers. Stilul baroc, de influență vieneză, 
caracterizează unele clădiri, precum: Domul romano-catolic, Palatul guvernatorilor, Primăria 
Veche, Palatul Episcopal din str. Rodnei, Palatul Mercy, casele din frontul de nord al Pieței 
Unirii. Monumentele Sf. Treime din Piața Unirii si Sf. Maria din Piața Libertății au fost 
sculptate la Viena și transportate pe canalul navigabil Bega. La mijlocul sec.XIX, majoritatea 
construcțiilor realizate au fost în stil neoclasic, dar se face simțită și prezenta curentelor de 
factură romantică. 
 
Timișoara deține un amplu și valoros patrimoniu arhitectural, ce cuprinde 57 de monumente 
și ansambluri de arhitectură și 23 de grupuri de clădiri și zone delimitate ca rezervații de 
arhitectură:6 
• vestigii arheologice – fortificațiile Cetatii Timișoarei (sec.XVIII), așezarea dacoromană 

(Castrum Temesiense) și feudal timpurie (sec.III-IV); cetatea de pământ de la Giroc (mil II 
i.Hr.), Fântana Pasei (sec.VII) tumulii de la Mosnita Veche (mil II i.Hr.), s.a.; 

• fond vechi și valoros de arhitectura protejată, reflectând evoluția orașului din perioada 
barocă și până la cubismul interbelic în care se îmbină diverse stiluri (baroc, neoclasic, 
empire) și curente (romantism, eclectism) Castelul Huniazilor (sec.XV -XVIII), Sinagogile 
din Cetate și Fabric (sec.XVIII), Casa cu Atlanti (sec.XVIII), Palatul Dejan (sec.XVIII), 
Casa Contelui de Mercy (sec.XVIII), Spitalul și Cazinoul militar (sec.XVIII), Palatul 
Episcopal Romano-Catolic (sec.XVIII), Biserica Sfanta Ecaterina (sec.XVIII), Domul 
Romano-Catolic (sec.XVIII), Primăria Veche (sec.XVIII), Biserica Sfantul Dumitru din 
Giroc (sec.XVIII), Casa cu Pom (sec.IX), Palatul Dicasterial (sec.XIX), Catedrala 
Mitropolitana (sec.XX), Abatorul Timisoarei (sec.XX), s.a.; 

• ansambluri urbanistice (Cartierele Fabric (sec.XVIII-XIX), Elisabetin (IX), Iosefin (sec.XX), 
Tudor Vladimirescu (sec.XIX), Piața Victoriei (prima jumatate sec XX),s.a.; 

• obiecte de artă monumentală religioasă: Statuia Sfintei Maria și Sfântul Ioan Nepomuk 
(1756), s.a.; 

• obiecte de artă monumentală comemorative: statuile lui Antin Sailer, Mihai Eminescu, 
Eremia Grigorescu, Regele Ferdinand, I.C.Brătianu, C.Coposu, A.Candea, Traian 
Lalescu, Lupoaica, Traian Vuia, Monumentele eroilor revoluției din 1989, obelisc 1848, 
s.a.; 

• muzee și case memoriale: Castelul Huniazilor - Muzeul Banatului, Prefectura Veche - 
Muzeul de artă, Muzeul Satului Bănățean, ș.a.; 

 

                                                 
6 Starea economică, socială și de mediu a municipiului Timișoara, 2005-2009 
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În Timișoara sunt 108 biblioteci și 10 muzee. Numărul de vizitatori înregistrați în anul 2009 a 
fost de 81486 de persoane. 
 
In Timişoara sunt deschise 4 muzee cu program permanent (Muzeul de Artă Timişoara, 
Muzeul Banatului Timişoara, Muzeul Satului Bănăţean, Muzeul Revoluţiei din Decembrie 
1989) și mai multe colecţii ce pot fi vizitate la cerere (Colecţia de Artă Religioasă a Mitropoliei 
Ortodoxe Române, Colecţia de Artă Bisericească a Vicariatului Ortodox Sârb, Colecţia de 
Artă Bisericească a Episcopiei Romano-Catolice, Sala de Tradiţii Militare, Muzeul de 
Transport Public „Corneliu Miklosi”). 
  
Fiind un oraş cu o tradiţie culturală bogată şi având şi o Facultate de Arte Plastice, Timişoara 
are un număr mare de galerii de artă: Galeria de Artă Helios, Galeria Axa Art, Galeria Calina, 
Galeriile Popa’s, Galeria de Artă Triade, Vitralia, Galeria Pro Armia a Cercului Militar 
Timişoara, Galeria 28 Anastasia, Casa Artelor, Olteanu Art. 
 
Timișoara este cunoscută ca oraș cultural în care se organizează festivaluri, expoziții, 
manifestări culturale și folclorice tradiționale, cum ar fi: Timișoara Muzicală, Festivalul 
Internațional de Teatru, Festival Internațional de Folclor, Student-Fest, Festivalul 
Saltimbancilor, Festivalul Inimilor, Festivalul Berii, Festivalul Vinului, Ruga Timișoarei, 
Cafekultour - Săptămâna Cafenelelor, Timişoara muzicală academică, Zilele Cartierului 
Cetate, Zilele DKMT, Festivalul „Timişoara – Mica Vienă”, Festivalul Filmului European, 
Festivalul Euroregional de Teatru (TESZT), Cupa Baroque Timişoara, Festivalul Street 
Delivery, Timorgelfest etc. dar aceste manifestări sunt slab popularizate pe plan 
internațional.7  
 
 
3.3.2. Turism, recreare și agrement 
 
In decursul dezvoltarii sale istorice, Timișoara si-a creat o rețea de parcuri, grădini, care în 
anul 1943 atingeau o suprafață de 3200 ha la o populație 115.839 de locuitori. În prezent, 
spațiile verzi sunt aproximativ aceleași, dar suprafața orasului a ajuns la 12927 ha., iar 
populația la 312113 de locuitori. Municipiul Timișoara avea în anul 2009 510 ha. spații verzi 
publice. 
 
Din punct de vedere al repartizării în teritoriu, se observă concentrarea acestor spații în zona 
centrala a orașului, canalul BEGA constituind un ax. Parcurile amenajate în aceasta zona 
sunt: Parcul Central, Parcul Catedralei, Parcul Justiției, Parcul Copiilor, Parcul Poporului, 
Parcul Alpinet, Parcul Rozelor, Parcul ILSA, Parcul Cetății, Parcul Studențesc. 
 
Pentru petrecerea timpului liber, bazele sportive şi de agrement sunt bogat reprezentate de 
Sala Polivalentă „Olimpia“; Complexul Sportiv Bega (compus din bazin de înot şi sală de 
gimnastică); Ştrandul Primăriei (fost ICIM); Bazinul de înot al Şcolii Generale nr.30; Baza 
sportivă - anexă a Complexului sportiv Dan Păltinişan; Ştrandul Tineretului; Baza de 
agrement - fostul Tehnometal; Sala de Sport nr.2; Săli de sport aparţinând şcolilor din 
municipiul Timişoara8. 
 
Oferta de mall-uri și spații comerciale s-a dezvoltat semnificativ în ultimii ani:  

• IuliusMall Timişoara, în prezent cel mai mare mall din România, cu o suprafaţă de 
83.000 mp, ilustrează perfect conceptul de "one stop shopping”, îmbinând într-un 
cadru deosebit cumpărăturile, cu posibilitatea de a participa evenimente şi de a servi 
mâncare diversificată. La cele peste 210 magazine, cinema multiplex, loc de joacă 
pentru copii, se adaugă o ofertă de activităţi: perete de alpinism, patinoar, piscină, 

                                                 
7 http://www.timisoara-info.ro  
8 Sursa: http://www.cjtimis.ro/timisoara/index.php 
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spaţii verzi, fântâni şi un atrium special conceput pentru organizarea de evenimente 
deosebite, toate acestea oferind unicitate mall-ului. Tot aici se găsesc şi Casa 
Căsătoriilor şi serviciul de eliberare al paşapoartelor din cadrul Poliţiei Municipiului 
Timişoara. 

• O importantă zonă comercială s-a dezvoltat la intersecţia arterelor de intrare în 
municipiul Timişoara pe ruta Arad - Bucureşti, pe strada Ialomiţa. În prezent, în 
această zonă funcţionează trei centre comerciale importante: Centrul Comercial 
Kapa, în suprafaţă de 10.000mp, cu un profil de comerţ en detail, confecţii, 
încălţăminte, îmbrăcăminte şi bunuri de larg consum; Centrul Comercial Euro, cu o 
suprafaţă de 7.500mp, desfăşurând activităţi de comerţ en gros cu produse 
alimentare şi Centrul Comercial Terra,  cu o suprafaţă de 9.500mp, cu comerţ en 
detail produse alimentare şi nealimentare. 

• Un alt centru comercial, de data aceasta situat în centrul Timişoarei, este Centrul 
Comercial Bega. Clădirea a fost construită ca magazin universal în 1973, iar 
începând cu anul 1997 a avut loc o transformare care a propulsat centrul la un nivel 
occidental.  

• În afară de marile centre comerciale, în Timişoara se remarcă prezenţa concernelor 
europene ca Billa, Selgros, Kaufland, Profi, Praktiker, Grupul Metro reprezentat prin 
lanţurile Metro şi Real. 

• În viitor sunt prevăzute deschiderea unui nou mall în partea de sud-est a oraşului, în 
incinta unei clădiri monument, precum şi inaugurarea unui magazin din lanţul Auchan 
în Timişoara.9 

 
Industria hotelieră din Timişoara a crescut suficient de mult în ultimii ani, oferind acum spaţii 
de cazare de bună şi foarte bună calitate şi un număr suficient de paturi, cu tendinţă de 
creştere în continuare. Timişoara este vizitată an de an de un număr din ce în ce mai mare 
de vizitatori, iar aeroportul din Timişoara înregistrează, după Bucureşti, cel mai mare număr 
de pasageri la nivel naţional. 
 
Infrastructura turistică cuprinde peste 90 de unități de cazare (59 de hoteluri şi moteluri, 3 
hoteluri pentru tineret, 1 camping şi 31 de pensiuni, totalizând 4.059 locuri de cazare și un 
număr de 311718 de înnoptări înregistrate în anul 2009), existenţa unei facultăţi specializate 
în turism şi a mai multor asociaţii în domeniu, creează condiţii pentru dezvoltarea în 
continuare a turismului intern şi internaţional. Funcțiunile adiacente, de recreare și agrement 
sunt de asemenea reprezentate de o ofertă bogată de restaurante, cafenele și cluburi, 
conform tabelului următor:  

 
 

Tabel 3.3. Restaurante, baruri, cluburi 
Restaurante  Pizzerii  Cofetarii  

1. Adriatico italian si 
international  
2. Amedeea (romanesc si 
italian) 
3. Aquarium City Business 
Center 
4. Aurora (romanesc ) 
5. Asta e Taverna  
6. Bachus  
7. Banateana  
8. Beciul Sarbesc (sarbesc ) 
9. Blues (international) 
10. Boavista (italian si 
international) 
11. Burgund  
12. Cactus  

34. In Style  
35. Intermezzo (italian) 
36. Karadorde (sarbesc ) 
37. La Dama Verde (italian) 
38. La Leul de Aur (lautaresc) 
39. La Renaissance  
40. La Rousse (romanesc si 
international) 
41. La Savoya  
42. La Vela (italian) 
43. Leonardo Da Vinci  
44. Lloyd 
45. Maestro ( italian) 
46. Marele zid chinezesc  
47. Miraj (marin) 
48. Opera (francez) 

1. Ardente 
2. City Pizza 
3. Celentano 
4. Giovanna 
5. Don 
6. San Marzano 
7. La Tino 
8. Pizzosteria da toni 
9. La Dama Verde 
10. Thalia 
11. Pirates 
12. 3+1 
13. Poli 
14. Napoleon 
15. Extra 
16. Cora 

1. Andy 
2. Capry (2) 
3. Casa cu Flori 
4. PC Select 
5. Gelateria Timi’s 
6. Gelateria Zanoni 
7. Grizzly 
8. Krotz (2) 
9. Codrina (4) 
10. Muratim 
11. La Valeriu 
12. Ottima Pan 
13. Prefferita 
14. Sava 
15. Tiffani 
16. Trandafirul (2) 

                                                 
9 (Sursa: http://www.primariatm.ro/timisoara/index.php?meniuId=8&viewCat=169) 
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13. Camelot (medieval)  
14. Caprice 
15. Casa cu Flori (banatean, 
international) 
16. Casa Noastra  
17. Casa Romaneasca 
(romanesc) 
18. Beijing (chinezesc) 
19. Chinezesc  
20. Marele Restaurant 
Chinezesc 
21. Clasic  
22. Club XXI –Timisoreana 
Colosseum  
24. Concordia  
25. Cucina Moderna  
26. Delpack (peste, fructe de 
mare, romanesc)  
27. Don (pizzerie, restaurant) 
28. Donna  
29. Flora (romanesc si 
international) 
30. Francesca (italienesc) 
31. Genesa (pizza si catering) 
32. Goethestrasse (international 
– german) 
33. Harold's  

49. Pozzo Dei Desideri (italian) 
50. Rustic (catering si mese 
festive) 
51. Sabres (pescaresc) 
52. Select (romanesc, 
international) 
53. Shang Hai (chinezesc) 
54. Song Du (chinezesc) 
55. Stradivarius  
56. Taverna Acropole (grecesc) 
57. Palace (international ) 
58. Tinecz  
59. Valahia *** 
60. Via Aurelia  
61. Yugoslavia sarbesc  
62. Pathos 
63. Tallydis (romanesc, 
international si vanatoresc) 
64. Tallydis  
65. Zefir 

17. Nova Mama Mia 
18. Kontiki 
19. Mc Donalds 
20. Mc Drive 
21. Java Fast Food 
House 
22. KFC 
23. Fast Food 
Shawarma 
24. LaBona Pizza 
25. Pizza Charlie 
26. Fast Food Planet 
27. E-njoy Fast Food 
28. Crepes Select 
29. Grill, beer & champ 
30. Kartoffel 
31. 3F Fantastic fast 
Food 
32. Pasta e basta 
33. Rustica 
34. Mado 
35. Pizza Genesa 
36. L’Osterietta 
37. 3F – Complex 
38. 3F – Kapa 
 

 
 

Baruri si Cafenele  Cluburi  Cazinouri  
1. Admiral Café  
2. Aethernativ Café  
3. Angel's Café  
4. Atmosphere café  
5. Atu  
6. Baroque  
7. Bierhaus  
8. Black 8  
9. Bollywood  
10. Botezatu Café  
11. Café Arena  
12. Café Bar Club Regal  
13. Café Club Lavazza  
14. Café Colt  
15. Café Corner  
16. Café Dali  
17. Café Davidoff  
18. Café des bouquinistes  
20. Café Latino  
21. Café L'Incontro  
22. Café Obssesion  
23. Café Papillon  
24. Café Trend  
25. Caffeteria Maontecatini  
26. Capricio Italiano  
27. Carturesti  
28. Casa cu flori  
29. Ciminelli  
30. Club K  
31. Colisee  
32. Corso  
33. Dolce  
34. Dominion  
35. Ebra Coffee Shop  
36. Eclipse  
37. Erick's Lounge Bar  
38. Friends  
39. Funky Mercy 

41. Hide Out  
42. Intro  
43. Irish Pub  
44. Jasmine  
45. Java Coffee House  
46. Jazz Club Pod 16  
47. K fe Van Graph  
48 Komodo Café  
49. Latino  
50. Leonardo da Vinci  
51. Marko Café  
52. Musete  
53. Music Box Café  
40. Happy Time  
54. Office Bar by RGM  
55. Olli Café  
56. Opera  
57. Orlovi Net&Sport Café  
58. Papa Caffe  
59. Papillon Café  
60. Piccolino  
61. Pirahna  
62. Sacura  
63. Scarface  
64. Scottish Pub  
65. Segafredo  
66. Silk Caffé  
67. Spirit  
68. Symphony Cafe  
69. Tequilla  
70. The Spot  
71. Time café  
72. Turabo Café  
73. Smile  
74. San Marzano Café  
75. Mode Café 

1. Backstage  
2. Bollywood  
3. Bunker  
4. Club 30   
5. Club Bordeaux  
6. Club MV1  
7. Club Rebel  
8. Club Sauvage  
9. D'Arc  
10. Di Madona' 
Karaoke Club  
11. Etage III la Club 
The Note 2 
12. Fostu' H  
13. Fratelli  
14. Happy Club  
15. Heaven Studio 
16. Jazz-Club Pod 16  
17. Komodo  
18. Las Vegas Club  
19. Le Dome  
20. Maui Caribic  
21. Maximus Club  
22 New Bounce  
23. No Name  
24. Piranha Club  
25. Pure  
26. River Deck  
27. Sesto Senso  
28. Setup  
29. The Note  
30. Youtopia  
 

1. Casino Bastion  
2. Casino Bastion -
Bastione dei 
vincitori  
3. Casino Bellavita  
4. Casino Central  
5. Casino Cool 
Café  
6. Casino 
Metropolis  
7. Casino Valoro  
8. Casino Vega  
9. Casino 
Wettpunkt  
10. Club As  
11. Kapa Casino  
12. Casino Senator  
13. Monaco  
 

Sursa: http://www.primariatm.ro/timisoara/index.php?meniuId=8&viewCat=158 
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Figura 3.12. Spatii comerciale, magazine, mall-uri  

 
 LEGENDA  
   Mall-uri existente sau in executie 
   Piete agroalimentare 
   Piete comert cu amanuntul 
   Supermarket-uri 
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3.4. Capacitatea administra ției locale de sus ținere a dezvolt ării economice locale 
 
 
3.4.1. Planificarea dezvolt ării 
 
Procesul de planificare a dezvoltării urbane este gestionat de administrația locală și realizat 
cu participarea și consultarea actorilor urbani relevanți și se află în continuă desfășurare. In 
ultimii ani, o serie de documente strategice vizează obiective de dezvoltare economică locală, 
ca motor al dezvoltării urbane în general:  
• Vision 2030 – Timișoara metropolă europeană-  strategie integrată de infrastructură; 
• Timișoara Metropolis Vision 2020- studiu de reabilitare a zonei centrale; 
• Conceptul Strategic de Dezvoltare Economico-Socială a Zonei Timişoara a fost realizat 

în perioada iunie 1999 - mai 2000, în cadrul proiectului "Parteneriatul instituţional şi al 
societăţii civile pentru planificarea dezvoltării economico-sociale a zonei Timişoara", 
finanţat de Primăria Municipiului Timişoara şi Fundaţia pentru o Societate Deschisă 
Timişoara; 

• Conceptul strategic integrat de măsuri pentru reabilitarea prudentă și revitalizarea 
economică a cartierelor istorice din Timișoara 2007-2011; 

• Planul Integrat de Dezvoltare - Polul de creştere Timişoara, a fost elaborat în anul 2009, 
în vederea accesării fondurilor europene alocate pentru Axa 1 a programului 
Operaţional Regional; 

• Analize: ˝Starea Economică, Socială şi de Mediu a Municipiului Timişoara˝ pentru anul 
2009; ˝Starea Economică, Socială şi de Mediu a Municipiului Timişoara˝ pentru anul 
2010. Pentru realizarea acestor analize, angajații primăriei au colaborat cu direcţiile din 
cadrul Primăriei Timişoara, precum şi alte instituţii locale: Aquatim, Retim, Colterm, 
RATT, Poşta Română, DGFP Timiş, INS Timiş, ORC Timiş, AJOFM Timiş, APM Timiş 
şi altele. 

 
 

Tabel 3.4. Proiecte de dezvoltare econommic ă propuse spre finan țare în  Planul 
Integrat de Dezvoltare  
Proiect  Descriere  Perioada de 

implementare 
Parc tehnologic 
pentru energie 
alternativ ă Timi şoara 

Investiţia are în vedere echiparea terenului de 14 ha, 
aflat în proprietatea privată a Consiliului Judeţean 
Timiş şi situat în apropierea municipiului Timişoara, cu 
utilităţi (apă, canal, curent), cu infrastructură de 
comunicaţii (internet, telefonie), cu drumuri interioare 
de circulaţie şi de acces în parc, spaţii verzi, parcele 
de teren de diferite mărimi oferite spre închiriere. Pe 
acestea, ocupanţii au posibilitatea să-şi construiască 
sediul firmei în conformitate cu cerinţele proprii.  

• Realizarea unei infrastructuri specifice 
parcurilor tehnologice şi industriale pe o 
suprafaţă de cca. 14 ha; 

• Realizarea unui Centru de transfer tehnologic 
în incinta parcului; 

• Elaborarea unui program de marketing care 
să asigure promovarea ofertei de 
amplasament, cu ocuparea parcelelor în 5 ani. 

2011-2013 

Centru Jude ţean 
Multifunc ţional pentru 
Sus ţinerea Afacerilor 
Timi şoara (CJMSAT) 

Proiectul va crea condiţii de dezvoltare a serviciilor 
productive şi a celor de sprijin a activităţilor 
economice, a activităţilor de cercetare şi 
microproducţie dar şi de dezvoltare de noi modele şi 
prototipuri.  

• Pregătirea terenului situat pe strada Sf. Ioan 

2010-2012 
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nr. 1, cu suprafaţa de 5.280 mp 
• Realizarea construcţiei aripii de nord a 

CJMSAT – Spaţii specializate destinate 
afacerilor şi inovării în domeniul TI&C, a 
Centrului de transfer tehnologic, spaţii pentru 
birouri locare IMM şi servicii productive. 
Asigurarea spaţiilor corespunzătoare pentru o 
bibliotecă profilată pe domeniu tehnic, 
multimedia şi de afaceri; 

• Realizarea construcţiei aripii de sud CJMSAT 
– spaţii pentru IMM micro-productie şi servicii 
productive 

• Realizarea construcţiei parcării subterane a 
CJMSAT – 2 niveluri. 

Structuri locale pentru 
sprijinirea afacerilor în 
comuna Dumbr ăvi ţa – 
Incubator de afaceri 

Proiectul vizează sprijinirea dezvoltării întreprinderilor 
mici prin asigurarea spaţiilor necesare locării în 
perioada de început, creând totodată locuri de muncă 
pentru cetăţenii comunei Dumbrăviţa, ceea ce va duce 
la dezvoltarea economică a zonei. Astfel, se va realiza 
construirea unor clădiri pentru birouri şi hale de 
producţie, logistică pentru sprijinirea dezvoltării 
firmelor noi. Suprafaţa construita va fi de 4000 mp. 
Structura va găzdui 6 firme noi. Acest proiect sprijină 
dezvoltarea economica a întregului pol precum si 
crearea de noi locuri de munca, fapt ce survine in 
urma revitalizării economice. 

2011-2013 

Infrastructur ă 
regional ă de afaceri şi 
inovare în sectorul TIC 

Constituirea unei infrastructuri de susţinere a 
afacerilor şi inovării în beneficiul actorilor TI&C din 
Regiunea Vest (spaţii pentru birouri, laboratoare ale 
universităţilor,etc.), care va contribui la 
competitivitatea sectorul TI&C la nivel regional, prin 
intermediul serviciilor de suport pentru crearea de 
produse proprii ale firmelor şi vânzarea acestora pe 
piaţa globală 

• Atragerea companiilor străine şi multinaţionale 
(ex. Microsoft România, Oracle România etc.) 
pentru a deschide noi sedii în Regiunea Vest 

• Îmbunătăţirea structurală a relaţiilor de 
cooperare dintre industrie, cercetare şi 
educaţie în domeniul TI&C din Regiunea Vest 

• Promovarea inovării, atât în interiorul 
sectorului TI&C (în special pe segmentul 
IMM), cât şi în alte sectoare economice, prin 
aplicaţiile şi soluţiile inovative produse 

2011-2012 

Centru regional de 
competen ţe şi 
dezvoltare a 
furnizorilor în sectorul 
automotive 

• Crearea unui centru de competenţe şi 
dezvoltare a furnizorilor, cu 3 componente : 
academie de training automotive, portofoliu de 
consultanţă pentru furnizori şi laborator pentru 
utilizarea colaborativă de echipamente 
specializate (ex. maşini cu comandă 
numerică) 

• Creşterea numărului şi a competenţelor 
furnizorilor locali în domeniul automotive 

• Valorificarea şi adaptarea potenţialului de 
training şi formare al universităţilor în 
domeniul construcţii de maşini / automotive la 
nevoile întreprinderilor 

2011-2012 

 
 



PUG TIMISOARA – Studiu de economie urban ă 

 

IHS Romania / mai 2011 

 
68

3.4.2. Transparen ța și comunicarea 
 
In vederea creșterii transparenței actului de guvernare locală și accesului cetățenilor la 
informații și servicii ale primăriei, au fost derulate o serie de proiecte ce au vizat nivelul de 
informatizare și comunicarea, după cum urmează10: 
 
a. Sistemul municipal de informare a cetățenilor- Kiosk.connect 
Acest sistem de informare a cetățenilor a fost realizat în Timișoara în anul 2001, iar în anul 
2003 a primit marele premiu la Festivalul de Comunicare Digitală Internetics pentru cea mai 
bună rețea de infochioșcuri.  
 
Prima rețea de infochioșcuri a fost inaugurată în 2001, fiind premiera națională. În momentul 
de față Primăria Timișoara are o rețea de 12 infochioșcuri amplasate în diverse locatii din 
oraș, foarte circulate. Infochioscurile sunt de fapt calculatoare care pot fi folosite într-un mod 
foarte simplu si gratuit. Astfel, prin simpla atingere a ecranului, se pot accesa informații 
despre Primăria Timișoara și despre principalele instituții din oraș, poti studia ghidul turistic al 
Timișoarei sau modul de organizare al regiilor autonome. De asemenea, infochioșcurile oferă 
o documentație completă în ceea ce privește diverse probleme, cum ar fi construirea unui 
garaj sau plata taxelor sau a impozitelor. Cetățenii pot adresa întrebări primarului, 
viceprimarilor și celor patru direcții din Primărie. Infochioşcurile din Timişoara, care stau la 
dispoziţia cetăţenilor cu informaţii utile despre administraţia locală, în diferite puncte ale 
oraşului, conţin date referitoare la Poliţia Timiş, Camera de Comerţ, Prefectura Judeţului 
Timiş, Direcţia Regională de Poştă, Consiliul Judeţean Timiş, CEC, Aeroport.  
 
b. Sistemul informațional de plată a taxelor și impozitelor- Tax.connect 
Plata impozitelor și taxelor on-line a fost inaugurat în anul 2002, fiind de asemenea o 
premieră națională. Acest sistem permite un ciclu complet de informare asupra obligațiilor 
bugetare, precum și efectuarea plății acestora prin Internet sau prin alte mijloace electronice. 
 
Toate operațiunile legate de informare și de plata taxelor se pot efectua pe Internet, în orice 
moment al zilei, fără a mai fi necesară deplasarea la primărie sau la bancă. Implementarea 
se bazeaza pe sistemul informatic Tax.connect specific primăriei. 
 
c. Portalul web al primăriei municipiului Timișoara- Portal.connect 
Portalul municipal Primaria Municipiului Timisoara” este constituit din mai multe aplicatii 
online ce au ca scop crearea unui mijloc de informare a cetatenilor, în timp real, despre 
activitatile administratiei locale, oferirea de servicii online gratuite precum si crearea unei 
arhive de informatii utile despre Timisoara cetatenilor, turistilor si oamenilor de afaceri. 
Portalul a lansat în premiera nationala serviciul online de consultare si plata a taxelor si 
impozitelor locale, precum si o integrare a retelei de Infokiosk municipale. 
 
d. Sistemul de management al documentelor- Dox.connect 
Public.connect este o suită de aplicaţii şi baze de date care poate gestiona activităţile 
principale din cadrul instituţiei. Această suită extinsă de aplicaţii şi baze de date care 
gestionează activităţile principale din cadrul Primăriei, oferă suport de comunicare între 
angajaţi, între instituţie şi cetăţeni, şi asigură accesul rapid la date şi documente. 
Dox.connect este un sistem profesional de management al documentelor și fluxurilor de 
lucru. Sistemul de management al documentelor este reţeaua intranet de preluare, 
gestionare şi eliberare electronică a documentelor de către Primăria Municipiului Timişoara. 
Acest lucru înseamnă că orice document (cereri, reclamaţii, sesizări) care intră în Primărie - 
pe la registratura instituţiei, prin infochioşcuri, prin portal sau prin Call Center – se 
prelucrează unitar, termenele scadente sunt gestionate la nivel de sarcini/rol sau chiar 
utilizator. 

                                                 
10 Sursa: Starea economică, socială și de mediu a municipiului Timișoara, 2005-2009 
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e. Call center 
Call Center-ul a fost inaugurat în noiembrie 2003. La numărul de telefon 969, se află 14 ore 
pe zi, de luni pâna vineri, de la 8,00 la 22,00, operatori specializați în relatii publice, pregătiți 
sa preia apelurile telefonice de la cetățeni. Acest serviciu se numește Call Center. 
Informațiile diseminate, sunt cele existente în acest moment pe portal, și anume: acte și 
probleme, taxe și impozite și cereri, reclamații, sesizări. Costurile acestui serviciu sunt de 
11,2 de lei/pe an, pentru fiecare timișorean. Cetățenii apreciază calitatea serviciilor publice 
oferite, astfel că cei mai multi sunt multumiti de prestatiile primariei prin intermediul acestui 
Call Center datorita rapiditatii rezolvarii problemelor, calitatea solutiilor, monitorizarii clare a 
bazelor de date si nu in ultimul rand de confidentialitatea operatorilor. 
 
f. Transmiterea online a ședințelor Consiliului Local 
Transmiterea on-line a ședintelor de consiliu local a fost inaugurat în mai 2004, fiind de 
asemenea premieră națională. Sistemul este format din urmatoarele componente: tabela de 
afișaj a voturilor, ecran cu acționare electrică, pentru vizualizarea imaginilor captate de 
camerele video fixe, pentru preluarea imaginilor de ansamblu ale sălii, o camera video cu 
focalizare comandată și predefinită, un proiector, computer și imprimanta laser, programe 
(software) speciale pentru prelucrarea datelor pe computer. 
 
În principiu sistemul permite preluarea, prelucrarea și afisarea datelor și imaginilor captate, 
ușurând astfel sistemul de votare; le poate afișa alternativ pe ecran și le poate transmite prin 
internet. Şedinţele Consiliului Local Timişoara pot fi urmărite în direct pe www.primariatm.ro. 
Sistemul a fost inaugurat în mai 2004, fiind o premieră naţională. Primăria Municipiului 
Timişoara este singura din ţară care a introdus acest sistem şi a doua în Europa, după 
Barcelona. 
 
Şedinţele de Consiliu Local sunt arhivate şi se află pe site-ul Primăriei Municipiului 
Timişoara, putând fi accesate în orice moment de cei interesaţi. Transmiterea şedinţelor pe 
internet face parte dintr-un sistem mai complex care pune la dispoziţia cetăţenilor informaţii 
prin intermediul cărora procesul decizional să fie uşor înţeles. 
 
g. Serviciul WAP 
Serviciul WAP al portalului Primăriei Timişoara, inaugurat în mai 2005, se referă la citirea 
comunicatelor de presă emise de municipalitatea timişoreană, direct de pe telefonul mobil. 
Adresa de acces de pe telefonul mobil pe portalul Primăriei Municipiului Timişoara este 
http://wap.primariatm.ro şi conţine informaţii de contact a Primăriei Timişoara şi un meniu din 
care se pot selecta trei pagini ce conţin: comunicatele actuale (zilnice); comunicatele 
permanente; adrese utile din cadrul Primăriei Timişoara. 
 
 
3.4.3. Susținerea afacerilor 
 
Primăria a organizat întâlniri cu oameni de afaceri pentru promovarea economică a orașului. 
Astfel că în anul 2010, primăria a continuat derularea unui program amplu în vederea 
promovării economice a municipiului Timişoara în Euroregiune şi în Europa prin:  
• Activități de elaborare, editare şi multiplicare de materiale promoţionale 
• Organizarea de campanii de presă pentru promovarea mediului de afaceri şi a facilităţilor 

locale (conferinţe de presă, interviuri la radio şi televiziune, articole de promovare 
publicate în reviste de prestigiu şi în presa locală şi centrală; reprezentarea municipalităţii 
la târguri, expoziţii, conferinţe şi seminarii internaţionale de profil în oraşe europene) 

• Acordarea de asistenţă şi consiliere potenţialilor investitori străini în vederea atragerii 
acestora;  

• Organizarea de  întâlniri cu oameni de afaceri străini (Spania, Franţa, Marea Britanie 
etc.)  
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În anul 2007 a fost constituită Asociaţia Automotivest, în scopul creşterii competitivităţii pe 
piaţă a membrilor reţelei de tip „cluster” din Regiunea Vest pentru industria auto. Membrii 
fondatori ai asociaţiei sunt ADR Vest, Interpart Production, Inteliform, Neferprd, CCIAT, 
CCIAA, Municipiul Arad, Municipiul Timişoara, Universitatea Politehnică Timişoara şi 
Universitatea Aurel Vlaicu Arad. În anul 2010 au avut loc seminarii, simpozioane și ateliere 
de lucru.   
 
Pe lângă oferta specializată a firmelor private de consultanţă autohtone şi internaţionale, 
cum sunt PricewaterhouseCoopers, KPMG şi altele, administraţia publică judeţeană şi locală 
joacă rolul de principal agent al dezvoltării economico-sociale. De remarcat că, în anul 1995, 
Consiliul Judeţean Timiş a înfiinţat Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială Timiş 
(ADETIM), instituţie publică specializată în sprijinirea şi stimularea prin mijloace şi metode 
specifice a dezvoltării economice a judeţului. Servicii profesionale de consultanţă de tipul 
“one stop shop” pentru investitori sunt asigurate permanent şi gratuit la sediile administraţiilor 
locale. 
 
 
Figura 3.13. Structuri de afaceri din regiunea de V est 

 
Sursa. ADR Vest 
 
 
 
 
 
In vederea susținerii mediului de afaceri, administrația publică locală (primăria și/sau consiliul 
județean) a inițiat o serie de proiecte în parteneriat cu sectorul privat: 
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Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara  (http://www.pitt.ro/) 
Proiectul Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara a fost finanţat în cadrul Programului Phare 
2001 componenta Infrastructură Locală şi Regională. Investiţiile în infrastructura au ca scop 
atragerea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă. Suprafaţa totală a parcului este de 
18,37 ha, din care 25 parcele de tip „greenfield” cu o suprafaţă totală de 10,79 ha, restul de 
7,68 ha fiind ocupat de drumuri, spaţii verzi şi pavilion administrativ. Pavilionul Administrativ 
oferă 19 spaţii pentru închiriere şi poate găzdui evenimente în sălile de conferinţă, protocol şi 
seminar precum şi o suprafaţă de teren neviabilizat de 1500 mp. 
 
Parcul este situat în partea de nord-vest a municipiului Timișoara, pe Calea Torontalului, pe 
drumul național DN6, la următoarele distanțe: 6 km de centrul orasului; 8 km de Gara de 
Nord din Timișoara; 15 km față de Aeroportul Internațional Traian Vuia din Timișoara și la 
500 m de Aeroportul Utilitar; 60 de km față de punctul de trecere al frontierei cu Serbia, de la 
Jimbolia; 75 de km distanță față de punctul de trecere al frontierei cu Uniunea Europeană, 
Cenad – Kiszombor din Ungaria. 
 
Incubatorul de Afaceri si Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timișoara 
(www.it-incubator.ro) 
Primul incubator de afaceri specializat pentru sprijinirea firmelor din domeniul IT din partea 
de vest a României, Incubatorul de Afaceri si Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul 
Software Timișoara a fost fondat în anul 2004, în cadrul unui proiect comun derulat de 
Universitatea Politehnică din Timișoara, Primăria Municipiului Timișoara și Consiliul Județean 
Timiș, cu sprijinul GTZ (Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică).  
 
Incubatorul ocupă un spațiu de aproximativ 600 metri pătrați la etajul 3 al unei clădiri 
aparținând Universității Politehnice din Timișoara, localizată central în Timișoara. Incubatorul 
a fost conceput pentru a oferi servicii unui număr de maxim 16 firme incubate simultan, în 
încăperi de 20 sau 40 m², echipate cu rețea de calculatoare si linie telefonică. 
 
Parcul Industrial Freidorf Timișoara (http://www.primariatm.ro/) 
Parcul Industrial Freidorf Timiloara se află în proprietatea Consiliului Local al Municipiului 
Timișoara, fiind amplasat în intravilanul localității Timișoara, în zona de sud-vest a 
municipiului. Suprafața totală a parcului industrial este de 47 ha si 9.015m², din care o 
suprafață de cca 3,5 ha este destinată circulației în incinta parcului, iar restul poate fi 
concesionată investitorilor. 
 
Terenul se concesionează pe o perioadă de 49 de ani cu posibilitate de prelungire pentru 
încă 24,5 ani, adică în total 73,5 ani. Accesul este asigurat printr-o arteră cu patru benzi de 
circulație, care leagă parcul de centrul orașului. Calea ferată este adiacentă 
amplasamentului pe latura de sud-est, unde se găseste Gara de Vest a Timișoarei, cu liniile 
de triaj aferente. Zona are asigurat accesul la transportul în comun prin intermediul 
tramvaiului si autobuzului. Distanța față de centrul orașului este de aproximativ 7,2 km. 
 
Centrul Regional de Afaceri Timisoara (CRAFT) al Camerei de Comerț, Industrie și 
Agricultură Timișoara (CCIAT (http://www.cciat.ro/) 
Această structură de sprijin a afacerilor reprezintă un centru suport de resurse și logistică 
pentru serviciile prestate și evenimentele organizate de CCIAT pentru mediul de afaceri 
regional și euroregional.  Specificul CRAFT constă în organizarea de evenimente, expoziții, 
congrese și conferințe, precum și furnizarea de servicii de formare si perfecționare 
profesională (cursuri, training-uri) în această locație. Principalele facilități oferite în cadrul 
CRAFT sunt: conexiune la internet; instalație pentru Videoconferințe; echipament pentru 
proiecții video; parcare privată pentru 160 autoturisme; standuri expoziționale personalizate 
la cerințele clienților; fast-food și servicii de catering; servicii de secretariat, protocol, relații 
publice. 
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3.4.4. Managementul patrimoniului municipal 
 
Suprafața totală a teritoriului administrativ al municipiului Timișoara este de 3 13.003,87, din 
care aproximativ 7.396,8024 ha în intravilan și 5.607, 6076 ha în extravilan. În anul 2009, 
605 din suprafața totală a orașului era teren agricol. 
 
Inventarierea bunurilor imobile aparţinând domeniului public şi privat al Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara, precum şi a imobilelor aflate în proprietatea privată a Statului Român 
şi în administrarea CLMT a fost efectuată în anul 2009. O listă a celor mai importante 
cuprinde:  
 
Imobile şi bunuri de natura domeniului public aflate în evidenţa contabilă a mijloacelor fixe 
dintre care cele mai semnificative sunt următoarele: 
• 95 fântâni publice, 11 WC-uri publice, 21 parcuri, 15 scuaruri, 118 locuri de joacă pentru 

copii, 91 monumente statuare, 4 porticuri de intrare în oraş pe Căile Lugojului, Aradului, 
Torontalului şi Şagului); 

• 10 baze sportive, 4 baze de agrement, sala de sport nr. 2 , Sala de Sport Olimpia şi 
Complexului Sportiv Bega 

• 10 pieţe agroalimentare, Piaţa de vechituri din Mehala, Piaţa de Gros „MegaFresh”, Piața 
Badea Cârțan, Piața Iosefin, Piața 700, Piața Bălcescu, Piața Giroc, Piața Dacia, Piața 
Mehala, Piața Doina, – toate concesionate la SC ”Pieţe”SA;  

• 5 cimitire situate în: Calea Buziaşului, Calea Lipovei, Calea Şagului, str. Stuparilor, str. 
Rusu Şirianu; 

• 10 săli de cinematografe; 
• Ștrandul Tineretului, ștrandul termal; 
• terenuri incluse în domeniul public al municipiului Timişoara, atestat prin H.G.1016/2005, 

în suprafaţă totală de 693 ha din care 133 ha reprezintă drumuri; 
 

Imobile aflate în proprietatea privată a Statului Român şi în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara cuprinzând: 
• 2172 de apartamente 
• 403 de spaţii cu altă destinaţie 
• 88 de garaje 
• terenurile aferente acestora 

 
Imobile aflate în proprietatea privată a Primăriei Municipiului Timişoara (înscrise în CF.1), 
cuprinzând: 
• 159 apartamente; 
• Pădurea Criciova şi Pădurea Timişoara; 
• Vila Bistra şi Vila Berta de la Poiana Mărului; 
• bazele de agrement: Tudor Vladimirescu nr. 17a şi Zona Stadion 
• terenuri din donaţii în suprafaţă de 11,72 ha 
• păşune în suprafaţă totală de 353,17 ha 
 
Cadastrul imobiliar informatizat al municipiului – GIS (Geografical Informational System), 
permite actualizarea permanentă a bazei de date în conformitate cu actele emise de către 
Primăria Municipiului Timişoara referitoare la intabulare construcţii, dezmembrări terenuri, 
planul cadastral cu parcele atribuite conform Legii 18/1991. Cadastrul informatizat al 
municipiului mai cuprinde aplicaţii on-line: IMS Timişoara Intravilan-Extravilan; Urban 
Management System; reţele edilitare; planuri parcelare şi de situaţie; harta Extravilan –cu 
posibilitatea de interogare a titlurilor de proprietate; harta turistică şi harta pedologică a 
Timişoarei; sistem informatic rutier; zonele de impozitare; cadastru străzi şi cadastrul 
parcurilor din Timişoara; planuri istorice oraş şi cetate; fotografii cetate; patrimoniul 
municipiului Timişoara; aplicarea H.G. nr. 834/1991; imagini satelitare Ikonos şi Sputnic; 
imagini monumente şi zone protejate, precum şi alte hărţi ale Timişoarei la diferite scări. 
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În teritoriu, există mari suprafeţe de terenuri, de bună calitate, destinate practicării 
agriculturii, dar se constată dese transferuri de terenuri de categoria I şi II de fertilitate 
dinspre agricultură către alte destinaţii, ceea ce produce diminuarea fondului funciar. 
Importante suprafeţe din teritoriu sunt acoperite cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, care se 
degradează, sau sunt distruse prin acţiuni de construcţie în forţă pe terenurile agricole. 
Majoritatea terenurilor agricole sunt terenuri proprietate privată. 
 
În platformele industriale existente există spaţii disponibile, bine echipate cu dotări tehnico-
edilitare, costul terenurilor intravilane din aceste zone fiind mult mai ridicat, comparativ cu 
cele din extravilan, lipsite de orice echipare. Reabilitarea terenurilor şi a clădirilor industriale, 
dezafectate prin încetarea activităţii, ar produce creşterea atractivităţii acestora pentru 
promotorii de noi investiţii, în procesul de privatizare.  
 
Cu fondurile obţinute din vânzarea spaţiilor comerciale au fost achiziţionate blocuri de 
locuinţe degradate (structuri) în zona Polonă, care au fost reabilitate fiind realizate 122 
apartamente de locuinţe sociale ce au fost atribuite persoanelor cu probleme sociale, tineri 
proveniţi din centre de plasament din judeţul Timiş. 
 
Din fonduri ale bugetului local au fost realizate lucrări de sistematizare verticală şi lucrări de 
construcţie utilităţi tehnice (căi de acces şi pietonale, apă, canalizare, gaz, electricitate, 
telefonie etc.) a terenurilor aflate în proprietatea municipiului Timişoara şi destinate 
construcţiei de locuinţe (str. Miloia, str. Câmpului, str. Istria, zona Polonă). Tot din fonduri ale 
bugetului local au fost achiziţionate echipamente şi au fost realizate diverse lucrări de 
investiţii (realizare reţea gaze naturale, montare şi branşare centrală termică proprie, 
contorizare electrică individuală la blocurile BH1 şi B2 din str. Miloia) (Starea economică, 
socială și de mediu a municipiului Timișoara 2008). 
 
 
 
3.4.5. Bugetul municipal 
 
În perioada 2005- 2009, toate cheltuielile efectuate din bugetul local au putut fi acoperite 
integral din veniturile locale încasate, singura exepție o constituie anul 2009, când există un 
deficit bugetar de 8.133 mii lei. În anul 2008 au fost înregistrate cele mai mari venituri la 
bugetul local, respectiv 704.195, mai mult cu aproximativ 36% față de anul 2005. În anul 
2009 atât veniturile, cât și cheltuielile efectuate au scăzut cu aproximativ 16% față de anul 
2008. 
 
 
Tabel.3.5. Situa ția privind veniturile totale încasate și cheltuielile efectuate din bugetul 
local în perioada 2005-2009 

-mii lei- 
 2005 2006 2007 2008 2009 

Venituri 
bugetare 

455.655 534.843 643.921 704.195 584.454 

Cheltuieli 
bugetare 

452.498 524.520 605.357 700.153 592.587 

Excendent 
bugetar 

3.157 10.323 38.564 4042 -8.133 
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Figura 3.14. Evolu ție venituri și cheltuieli locale 2005- 2009 

 
Sursa: Raportul primarului 2010 
 
 
Ponderea investițiilor în bugetul local 
Administrația locală din Timișoara a alocat anual pentru investiții o sumă constantă, cea mai 
mare sumă fiind alocată în anul 2007, respectiv 75.381 mii lei. Ponderea investițiilor a variat 
de la un an la altul, procentul maxim alocat pentru investiții fiind în anul 2005, când investițiile 
au reprezentat 14% din totalul cheltuielilor.   
 
Figura 3.15. Evolu ție sume alocate din bugetul local pentru realizare investi ții 2005-
2009 (mii lei) 

 
 
Tabel 3.6. Ponderea investi țiilor 2005-2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Ponderea 
investi țiilor 

14,29% 12,97% 12,45% 7,28% 6,74% 

Sursa: Raportul primarului 2010 
 



PUG TIMISOARA – Studiu de economie urban ă 

 

IHS Romania / mai 2011 

 
75

Totalul cheltuielilor de capital pe anul 2009, cuprinse în Lista de investiţii anexă la buget şi în 
listele complementare, s-au ridicat la valoarea de: 57.886,07 mii lei, această sumă 
reprezentând realizările pe surse de finanţare așa cum este prezentat în figura de mai jos.  
 
 
Figura 3.15. Surse de finan țare pentru investi ții 2009 

-mii lei- 

 
Sursa: Raportul primarului 2010 
 
 
Cea mai mare pondere o are bugetul local cu 69%, urmat de fondul de rulment cu un procent 
de 23 %. Cea mai mică pondere o au obligațiunile municipale.  
 
 
 
3.4.6. Cooperarea interna țional ă  
 
În anul 1994, a fost creată EUROREGIUNEA DUNĂRE – CRIŞ – MUREŞ -TISA (DKMT), 
regiune transfrontalieră care include Regiunea Câmpia de Sud Ungaria, Regiunea Voivodina 
din Serbia şi Regiunea de Vest România. Aceasta se întinde pe o suprafaţă de 77.456 km2 
şi include o populaţie de cca 6 milioane de locuitori. Timişoara este cel mai mare oraş şi cel 
mai important centru economic din Euroregiune. 
 
În anul 2000, Municipiul Timişoara a aderat la reţeaua europeană EUROCITIES, în calitate 
de membru asociat. Eurocities este o organizaţie neguvernamentală, cu sediul la Bruxelles, 
formată din 95 de oraşe metropolă, care provin din 26 de state europene şi are drept scop 
îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor care trăiesc în oraşe şi în zonele urbane, prin diverse 
acţiuni precum: influenţarea programului de lucru european, creşterea transferului de 
tehnologie şi facilitarea implementării de proiecte concrete în oraşele din întreaga Europă 
etc. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, odată cu aderarea României la Uniunea 
Europeană, Municipiul Timişoara a devenit membru cu drepturi depline al reţelei.  
 
În anul 2001, Municipiul Timişoara a semnat o “Declaraţie” şi un “Acord de prietenie şi 
cooperare” prin care a aderat la Reţeaua Oraşelor Balcanice - BALCINET. Balcinet este o 
asociere a celor mai importante oraşe ale Peninsulei Balcanice. Domeniile de cooperare 
stabilite prin acordul de cooperare sunt: administraţie locală, mediu, infrastructură, dezvoltare 
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urbană, educaţie, transport, social, cultural, dezvoltare economică, comerţ, sănătate, 
cercetare şi dezvoltare tehnologică, energie şi industrie, telecomunicaţii şi informatică 
(conform HCL nr. 110/2001). 
 
În anul 2003, Municipiul Timişoara, prin semnarea unei declaraţii comune de colaborare, a 
aderat la „CLUBUL DE LA STRASBOURG”. „Clubul de la Strasbourg” este o asociere a 
principalelor oraşe din statele care au aderat recent la Uniunea Europeană şi oraşul 
Strasbourg, din Franţa, capitala parlamentară a Europei Unite. A fost creat la iniţiativa 
oraşului Strasbourg şi are ca scop promovarea şi întărirea legăturilor între oraşele membre 
ale Clubului prin iniţiative de cooperare descentralizată, concretizate prin schimburi culturale, 
economice, ştiinţifice şi universitare. 
 
În anul 2005, la data de 18 martie, Municipiul Timişoara a semnat la Budapesta, în Ungaria, 
o Declaraţie privind „ALLIANCE OF IOSZEF CITIES” - „Alianţa oraşelor care au în 
componenţă un cartier Iosefin”. Aceasta este o asociere a oraşelor care au în componenţă 
un cartier Iosefin: Budapesta, Viena, Timişoara şi Praga şi are ca scop colaborarea între 
oraşele şi cartierele semnatare prin: schimburi de experienţă între instituţii, organizaţii civile 
şi cetăţeni, schimburi culturale, realizarea de proiecte cu finanţare europeană în parteneriat 
etc. (conform H.C.L. nr. 152/2005). 
 
Din anul 2010 Timișoara este singurul oraș din România care este membru al Asociației 
European Cities Marketing, alături de 100 de orașe din 32 de state. Scopul este acela de 
promovare a turismului la nivel european.  
 
În anul 2001, Municipiul Timişoara era înfrăţit cu 13 oraşe din Europa şi din lume: Graz 
(Austria), Mulhouse (Franţa), Faenza (Italia), Karlsruhe (Germania), Rueil-Malmaison 
(Franţa), Szeged (Ungaria), Gera (Germania), Treviso (Italia), Novi Sad (Serbia), Palermo 
(Italia), Nottingham (Marea Britanie), Cernăuţi (Ucraina), Trujillo (Peru). Cu aceste orașe au 
fost dezvoltate activități culturale, de mediu, educaționale sportive, economice, etc. 
 


