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Capitolul 4:  

Concluzii și recomand ări pentru PUG 

 
 
 
4.1. Tendin țele dezvolt ării economice în competi ția regional european ă 
 
 
Analiza competitivității economice a municipiului Timișoara în contextul teritorial al Uniunii 
Europene a pornit de la contextul național al acestei dezvoltări, politica macro-economică a 
unui stat fiind determinantă în dezvoltarea economică locală. In acest caz, efectele continue 
ale crizei globale, însoțite de implicațiile economice ale măsurilor de austeritate luate de 
guvern, au influențat negativ dinamica dezvoltării.  
 
Ritmul creşterii economice (-7,1% în anul 2009) şi creşterea şomajului (7,8% la sfârşitul lunii 
decembrie 2009), deficitul bugetar (-8,5% din PIB în 2009) au plasat România pe o poziție 
nefavorabilă în raport cu țările UE din regiune. Cu toate acestea, încrederea mediului de 
afaceri începe să crească în 2011, atât în Europa Centrală și de Est, cât și în România.    
 
Intr-un sondaj trimestrial realizat de Reuters şi banca austriacă OeKB, în rândul investitorilor 
străini, indicele de încredere pentru România s-a majorat la 27 de puncte în ianuarie 2011, 
faţă de 20 de puncte în octombrie 2010. În prezent, indicele mediului de afaceri plasează 
România pe locul 8, în urma Rusiei, Poloniei, Cehiei, Bulgariei, Slovaciei, Sloveniei şi 
Ucrainei, dar înaintea altor țări precum Croaţia, Serbia, Muntenegru şi Ungaria. Pe de altă 
parte, România este departe de nivelul din octombrie 2008, când era considerată drept ţara 
cu cel mai bun climat de afaceri. Sondajul realizat de Reuters şi OeKB ţine cont de opiniile a 
400 de companii multinaţionale, cu sedii în Austria, care deţin peste 1.400 de firme în Europa 
Centrală şi de Est. 
 
Există o serie de avantaje pentru investiții în România1: 

� România are o taxă corporativă unică de 16%, fiind una din cele mai scăzute din 
Europa Centrală şi de Est.  

� Salariul mediu brut în anul 2010 este de 1836 RON/lună (approx. 442 Euro).   
� În România exista un număr de aproximativ 717.000 studenţi, înscrişi în 160 instituţii 

de învăţământ superior.  
� România deţine în continuare poziţia de leader în clasamentul statelor receptoare de 

investiţii străine directe (ISD) din regiune, conform datelor raportate de băncile 
naţionale. În raportul recent al companiei americane de management şi consultanță 
financiară Merrill Lynch, se afirmă că România va fi, în următorii ani, cea mai atractivă 
ţară pentru investitorii străini dintre statele Europei Emergente, Orientului Mijlociu şi 
Africii, datorită prognozei de creştere economică, în medie cu 4,4%, în perioada 
2010-2019 şi costurilor competitive de producţie.  

� Sectorul care a atras cea mai mare valoare ISD este cel industrial, datorită preţului 
mai scăzut la terenuri în comparaţie cu alte ţări din regiune, forţei de muncă cu nivel 
înalt de calificare la preţuri competitive, precum şi disponibilităţilor privind capacităţile 
de producţie şi tradiţiei existente la nivel de sector.  

� Facilitaţi se acordă pentru atragerea investiţiilor directe. În prezent, legislaţia română 
prevede: recuperarea pierderilor fiscale din profitul impozabil, amortizarea accelerată, 
facilităţi oferite de autorităţile locale, scutiri privind sistemul asigurărilor de şomaj şi 

                                                           
1 Sursa: http://www.arisinvest.ro/ 
 



PUG TIMISOARA – Studiu de economie urban ă 

 

IHS Romania / mai 2011  
 

78

investiţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă, stimulente pentru susţinerea 
creşterii economice. Alte facilităţi financiare sunt acordate printr-o serie de scheme de 
ajutor de stat.  

 
In acest context, poziționarea municipiului Timișoara în competiția urbană, se face pe două 
paliere distince: (a) în plan european regional, cu orașe similare ca mărime din tările 
învecinate și (b) la nivel național, cu ceilalți poli de creștere.  
 
 
4.1.1. Competi ția în regiune 
 
In plan regional european, amplasarea geografică a municipiului Timișoara îi conferă 
avantaje de relaționare directă cu centre de polarizare metropolitană transfrontalieră, zona 
metropolitană Timișoara devenind la rândul său un astfel de centru.  
 
Figura 4.1. Pozi ționarea în context regional european 

 
Sursa: CUGUAT – TIGRIS, 2008 
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Aflată în raza de polarizare metropolitană a Budapestei și Belgradului, Timișoara reprezintă 
un factor de polarizare și distribuție către teritoriul adiacent, dar cu legături către Ucraina, 
Slovacia, Serbia și Muntenegru.  
 
În anul 2010/2011 București ocupă primul loc într-un clasament al celor mai atractive orașe 
din Europa de Est pentru investitori, realizat de fDi Magazine, intitulat "Orase si regiuni 
europene ale viitorului - 2010/2011".Porivit studiului, capitala României este urmată de 
Varșovia, Budapesta, Praga, Bratislava, Cracovia, Kiev, Pilsen, Brno și Wroclaw. Bucureștiul 
conduce în top în funcție de eficiența costurilor pentru investitori, dar domină și clasamentul 
orașelor mici în funcție de eficiența costurilor. Astfel, dintre orașele românești, în top se află 
Brașov, Iași și Timișoara (pe primele trei locuri), urmate de Constanța (pe locul cinci). 
 
Din analiza comparativă cu orașele studiate 2 , rezultă o serie de similarități la nivelul 
accesibilității și atractivității mediului urban și din punct de vedere cultural. Următoarele 
aspecte trebuie menționate: 

• Din cele șapte orașe, Timișoara ocupă locul cinci din punctul de vedere al populației, 
dar are cea mai mare densitate. 

• Din punctul de vedere al salariului mediu lunar și al prețurilor apartamentelor se află 
pe ultimul loc, într-o poziție comparabilă cu Szeged, ceea ce face orașul atractiv 
datorită costurilor reduse ale forței de muncă și spațiului de locuit. 

• La număr de firme înregistrate, orașul Brno ocupă o poziție clar detașată de celelalte, 
în timp ce Timișoara ocupă poziția de mijloc.  

• Toate orașele își asumă un rol de centru polarizator din puntul de vedere al educației, 
cercetării și al ofertei de locuri de muncă, având un număr mare de studenți, 
universități prestigioase și o rată de șomaj sub media națională. 

• In concluzie, Timișoara este un competitor important alături de orașele din regiune, 
similare ca mărime și cultură antreprenorială, diferența pe care o poate face ținând de 
consolidarea și îmbunătățirea factorilor locali ai dezvoltării și de profilarea pe piața 
investițiilor europene.  

                                                           
2 vezi anexa 1 
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4.1.2. Competi ția în România 
 
Un rol deosebit de important pentru creşterea competitivităţii oraşelor din România îl are 
politica naţională,  fiscală, de transport, de mediu, etc şi existenţa unor relaţii de cooperare 
între oraşe. Atât guvernul, cât şi administraţia publică locală joacă un rol fundamental în 
crearea unui mediu investiţional pozitiv. Raportat la evaluarea competitivităţii urbane, 
politicile naţionale ar trebui tratate ca factori externi din moment ce se află în afara controlului 
zonei urbane şi nu oferă decât cadrul în care activităţile economice dintr-o arie urbană 
trebuie să existe.3  
 
Fiecare oraş este amplasat într-un sistem de oraşe, iar capacitatea de generare a veniturilor 
nu produce efecte numai la nivelul ariei administrative a localităţii în cauză, ci aceste efecte, 
indirecte sau induse, produc un efect de difuziune, în mod diferit, la nivelul ariilor învecinate. 
Astfel ca relaţia oraș - regiune este importantă pentru competitivitatea urbană. Dacă 
regiunea perfomează şi oraşul are o ascensiune şi viceversa, dacă un oraş este competitiv şi 
regiunea respectivă are de câştigat.  
 
La nivel național, Timișoara ocupă locul al doilea după București, atât ca număr de locuitori, 
cât și din punctul de vedere al dezvoltării economice (PIB-ul Regiunii Vest este al doilea 
după Regiunea București – Ilfov și reprezintă 51% din media statelor Uniunii Europene).  
 
Intr-o retrospectivă a ultimelor două decenii ale orașului, jurnaliștii Financial Times laudă 
Timișoara pentru dezvoltarea rapidă și atragerea a 8.000 de firme străine. Având 10 capitale 
europene în apropiere, pe o rază de 500 de kilometri, cu infrastructură de transport bună și 
fortă de muncă educată și avantajoasă din punct de vedere financiar, orașul are investitori 
străini din 80 de tări, jumătate fiind din Italia și Germania. In plus, dat fiind trecutul 
multicultural, maghiar, german și sârb, orașul oferă șanse egale tuturor, astfel că în 
Timișoara există teatru și operă în trei limbi și instituții de învățământ, de la grădiniță la 
universitate, în șase limbi, inclusiv în engleza și germană. Timișoara a atras multe companii 
multinaționale de renume, precum Continental, Flextronics, Siemens, Nestle, Danone și 
Smithfield. Majoritatea investitorilor străini sunt întreprinderi mici si mijlocii, în domenii 
precum mobilă, IT și producție.  
 
Cu toate acestea, o analiză comparativă a polilor de creștere în România este utilă și 
necesară pentru a evidenția poziția pe care o ocupă acestea în competiția națională. In 
condițiile în care decizia de a investi în România este luată, toți cei șapte poli de creștere 
oferă o serie de avantaje competitive ce pot fi luate în calcul în decizia de localizare.  
 
Toți acești poli de creștere ocupă poziții geo-strategice importante și au un grad intens de 
polarizare urbană a teritoriului, constituindu-se în zone de cooperare inter-comunitară (de tip 
metropolitan), dar cu impact teritorial mult mai vast. Influențele lor, din punctul de vedere al 
atractivității pentru locuri de muncă, servicii, pentru dotări culturale și comerciale pot depăși 
limitele regiunilor de dezvoltare din care fac parte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 http://www.ccasp.ase.ro/e-city/E-CITYrom/p3.pdf 
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Figura 4.2. Pozi ționarea în context na țional 

 
Sursa: CUGUAT – TIGRIS, 2008 
 
 
Din analiza comparativă a polilor de creștere4, rezultă următoarele concluzii: 

• In ceea ce priveşte numărul de locuitori, pe primul loc se situează municipiul 
Timişoara cu un număr de 312.113 locuitori, urmat de Iaşi cu 309.631 şi de Cluj 
Napoca cu 306.009 locuitori.  

• In ceea ce priveşte densitatea populaţiei, situaţia este diferită, pe primul loc se 
situează Ploieşti cu aproximativ 4000 de locuitori pe km2, urmat de Craiova şi Iaşi. 

• Cel mai mare număr de firme este înregistrat în Cluj-Napoca, urmat de Timișoara și 
Constanța.  

• La categoria număr de angajați, situația se schimbă, pe primul loc se situează 
Timișoara cu un număr de 109.570 de angajați, iar pe locul 2 se situează Constanța 
cu un număr de 96.871 de angajați. Județul Timiș are de asemeni cea mai mică rată 
a șomajului. 

• Din punctul de vedere al atractivității mediului urban, într-o evaluare rapidă toți polii 
de creștere au un bogat patrimoniu cultural și arhitectural urbanistic, Constanța și 

                                                           
4 vezi anexa 2 
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Brașovul detașându-se la capitolul turiști și infrastructură turistică datorită stațiunilor 
de litoral, respectiv montane.  

• In ceea ce privește strategia de dezvoltare, fiecare pol de creștere și-a definit câte un 
obiectiv strategic de dezvoltare economică locală și o listă aferentă de politici – 
programe – proiecte, acestea din urmă eligibile pentru finanțarea din POR axa 1. In 
general, toți polii țintesc către creșterea competitivității economice prin sprijinirea 
activităților economice și formulează proiecte de parcuri industriale, logistice, structuri 
de afaceri.  

 
In particular, Timișoara vizează Dezvoltarea economică durabilă pe baza industriilor de înaltă 
tehnologie, a informaticii, telecomunicaţiilor şi serviciilor creative, identificând astfel un profil 
economic distinct, pe baza căruia programele și proiectele se adresează unei economii 
prietenoase mediului, se adresează deopotrivă parcurilor de afaceri, inovării tehnologice, 
energiilor regenerabile și reabilitării urbane. 
 
 
 
4.2. Structura economic ă local ă 
 
 
Economia şi mai ales industria Timişoarei s-au dezvoltat în ultimele două decenii, pe tendința 
generală la nivel european și odată cu aderarea României la UE. Această dezvoltare de tip 
emergent, în restructurarea fostelor întreprinderi socialiste şi mai ales în dezvoltarea 
infrastructurii de transport, a fost favorizată de specificitatea culturii Timişoarei (specificul 
multi și trans-cultural), de calitatea forţei de muncă, de calitatea învăţământului timişorean şi 
de proximitatea geografică în raport cu investitorii italieni, germani şi austrieci. 
 
Timișoara reprezintă un important punct de atragere pentru investitorii străini, fapt datorat 
nivelului înalt de calificare a personalului, costurilor reduse cu forța de muncă, nivelului 
productivității muncii, dar și poziției geografice și climatului investițional favorabil. Cu toate 
acestea, efectele crizei economice globale pot fi văzute la nivelul economiei locale, prin 
reducerea numărului total de firme, a aportului de capital străin și a numărului de angajați. 
 
Din punctul de vedere al domeniilor de activitate cu cea mai mare răspândire, sectorul terțiar 
este preponderent, urmat de construcții și activități industriale. 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. 
 
De asemenea, trebuie observat că pe lângă această scădere a numărului agenţilor 
economici, a crescut numărul de firme cu capital străin, cu aproximativ 50% în intervalul de 
timp 2006 – 2011, fapt ce atestă interesul acestora pentru piața locală.  
 
Piața imobiliară a cunoscut de asemeni o scădere semnificativă, ca în toată țara. Doar din 
ianuarie 2011, preţurile apartamentelor din Timişoara înregistrează o creştere de 1,8%, deși 
valoarea Indicelui imobiliare.ro califică în continuare Timişoara drept oraşul cu cele mai 
ieftine apartamente dintre cele analizate.  
 
Tendința de reconversie funcțională a unor zone industriale vechi, precum și interesul 
investițional în direcția funcțiunilor expoziționale, de birouri și conferințe, concentrează 
localizarea către zonele de dezvoltare cuprinse în figura 4.3. 
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Figura 4.3. Amplasarea zonelor de dezvoltare a acti vit ăților economice 

 
 LEGENDA  
   Zone de dezvoltare (birouri) 
              Zone de dezvoltare (conferințe, expo) 
   Zone de dezvoltare (funcțiuni multiple) 
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4.3. Factorii dezvolt ării economice locale 
 
In condițiile date ale contextului european, regional și național, factorii dezvoltării economice 
locale se află sub influența acțiunilor publice și private, ce îi poate transforma în avantaje 
competitive în raport cu ceilalți competitori de pe piața urbană. Analiza a parcurs patru 
categorii de factori: accesibilitatea, forța de muncă, atractivitatea mediului urban și 
capacitatea administrației locale de a susține dezvoltarea. Concluziile analizei conduc la o 
serie de recomandări ce vor fi ulterior agregate într-o strategie de dezvoltare economică 
locală. 
 
Aspecte cheie identificate:  Recomand ări:  
4.3.1. Accesibilitate  
Municipiul Timișoara are o bună accesibilitate rutieră, 
feroviară și aeriană. Cu toate acestea pot fi identificate o 
serie de disfuncționalități în funcționarea acceselor: 
• Lipsa unei centuri de ocolire a municipiului (finalizată 

doar pe ruta Lugoj – Arad) face ca o parte in traficul 
greu de tranzit să pătrundă în oraș; 

• Lipsa unui sistem de management al traficului rutier 
conduce la supra-aglomerarea unor artere importante 
(V. Pârvan, Bdul. Michelangelo, Continental, Puncte 
Cardinale, Piața Mărăști, calea Aradului); 

• Străbaterea centrului orașului de calea ferată și de 
canalul Bega, care împreună creează un inel ce 
izolează centrul de restul orașului și îngreunează 
legăturile între partea de nord și de sud a orașului; 

• Deși asigură practic legături cu teritoriul 
național/internațional din regiune, rețeaua feroviară 
actuală este incapabilă să asigure siguranța, confortul 
și viteza necesară unui transport modern. 

Implementarea unui concept de trafic 
integrat / intermodal la nivel metropolitan, 
în vederea creșterii accesibilității și 
mobilității în teritoriu. 
 
Susținerea dezvoltării aeroportului, ca 
factor al economiei locale și a zonei 
adiacente acestuia pentru funcțiuni 
compatibile. 

4.3.2. For ța de munc ă 
Forța de muncă, prin calitatea calificării acesteia și 
nivelului scăzut de salarizare față de competitorii regionali 
reprezintă un avantaj competitiv. Problemele acestui 
sector țin însă de următoarele aspecte: 
• Scăderea numărului de salariați, ca urmare a 

descreșterii activităților economice/ interesului local 
investițional; 

• Migrația specialiștilor către alte zone ale UE; 
• Descreșterea numărului de studenți. 

Atragerea de investiții și stimularea 
inițiativelor antreprenoriale locale, 
promovarea activităților de cercetare – 
dezvoltare , prin programele europene 
dedicate. 

4.3.3. Atractivitatea mediului ur ban 
Timișoara are o ofertă bogată și variată de monumente, 
spații de cultură, activități și evenimente culturale și 
modalități de petrecere a timpului liber. Timișoara are un 
specific multi și transcultural, care îi asigură un specific 
aparte. 
 
Principală problemă a acestui factor este competiția 
foarte strânsă în acest domeniu între toate orașele 
analizate, ceea ce reclamă o serie de intervenții în 
valorificarea maximă a patrimoniului existent. O altă 
problema este promovarea insuficientă a evenimentelor 
culturale la nivel european, regional. 

 

Conservarea și punerea în valoare a 
patrimoniului arhitectural urbanistic, prin 
revitalizarea cartierelor istorice (renovarea 
clădirilor și spațiilor publice), 
îmbunătățirea accesibilității (vezi figura 
4.4). 
Amenajarea canalului Bega și stimularea 
activităților de agrement pe malurile 
acestuia. 
Stimularea în zona centrală și a cartierelor 
istorice a activităților economice 
compatibile și care atrag vizitatori (vezi 
figura 4.4). 
Promovarea orașului, valorilor și 
evenimentelor sale, pentru atragere de 
activități economice și de vizitatori. 
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4.3.4. Capacitatea administra ției locale de sus ținere a dezvolt ării economice locale  
Eficiența și eficacitatea administrației locale în 
planificarea dezvoltării urbane în general și stimulării 
dezvoltării economice în particular sunt certificate de 
planurile și proiectele de dezvoltare realizate, sau aflate 
în curs de implementare. Administrația locală a încercat 
prin proiectele dezvoltate să oferă servicii de calitate 
pentru investitori și să asigure informare, asistență de 
specialitate, interfața cu alte instituții.  
 
Aceeași problemă a competiției, mai ales la nivel 
european necesită însă o abordare mai structurată și o 
coordonare a acțiunilor publice și private, precum și a 
acțiunilor de tip hard și soft (ex: proiecte de investiții 
coordonate cu proiecte de resurse umane). 

Realizarea unei structuri 
locale/metropolitane de dezvoltare 
economică, cu responsabilități în 
susținerea inițiativelor antreprenoriale, în 
realizare de proiecte în parteneriat public-
privat, în marketing urban. 
 
Managementul patrimoniului municipal în 
sensul valorificării sale din punctul de 
vedere al dezvoltării economice. 
 
Dezvoltarea de proiecte de dezvoltare 
economică în parteneriat cu orașele 
similare din regiune.  
 

 
 
Figura 4.4. Recomand ări pentru factorii dezvolt ării economice locale 

 
 LEGENDA  
   Revitalizare Cartier Cetate 
   Revitalizare Cartier Iosefin 
   Revitalizare Cartier Fabric 
   Amenajare Canal Bega 
   Dezvoltare birouri 
              Dezvoltare activități conferințe, expoziții 
   Dezvoltare funcțiuni multiple 


