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PARTEA 2:  STRATEGIA DE DEZVOLTARE A POLULUI DE CREŞTERE 
 
Capitolul 2.1. Viziunea de dezvoltare a polului de creştere 
 
 

 
 
 
Analiza diagnostic a Polului de creştere Timişoara arată că din punct de vedere al dezvoltării sale 
economice, Timişoara, capitala Judeţului Timiş, este în prezent un puternic centru polarizator pentru 
întreaga regiune de vest a României, concentrând peste 80% din economia judeţului şi peste 30% 
din cea a regiunii şi fiind la nivel naţional cel de-al doilea centru economic, după capitala ţării.  
Mai mult, în studiile Uniunii Europene privind dezvoltarea regională (ESPON; PlaNet CenSE, ş.a.) 
se consideră că Zona Metropolitană Timişoara are potenţial de polarizare asupra întregii zone de 
vest a României şi transfrontalier asupra părţii de sud a Ungariei şi asupra părţii de nord-est a 
Serbiei. 
Situat la o distanţă similară de o serie de capitale europene, cum ar fi Sofia, Belgrad, Budapesta, 
Viena, Bratislava, Zagreb, Liubliana şi Bucureşti, polul de creştere este totodată o destinaţie 
atractivă pentru investitori, locuitori şi turişti/vizitatori.  
Caracterul său deschis, tolerant, multicultural îi conferă de asemeni avantaje importante în 
competiţia internaţională.  
 
În elaborarea Planului de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara s-au avut în vedere avantajele 
competitive ale zonei, caracteristici care arată o reală deschidere spirituală spre nou şi competiţie a 
locuitorilor, de armonie interetnică şi interconfesională, acel „spirit al Timişoarei”creator de 
coeziune socială.  
 
Totodată s-a ţinut cont de posibilele oportunităţi externe, de modul în care avantajele zonei pot fi 
valorificate în actualul context regional, naţional şi european. În acest sens, s-a urmărit integrarea 
politicilor locale de dezvoltare în politicile de dezvoltare a Uniunii Europene - stabilite prin strategia 
de la Lisabona, în politicile privind dezvoltarea naţională, precum şi în strategia de dezvoltare 
regională. 
Strategia de dezvoltare propusă este una de tip SO, prin care se utilizează toate avantajele zonei 
pentru a profita la maxim de oportunităţile mediilor exterioare.  
 
Astfel, prin implementarea planului de dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara se are în vedere 
accentuarea caracteristicilor de bază amintite mai sus şi impunerea, pe baza lor, a zonei Timişoara ca 
pol strategic al României, competitiv în spaţiul european, cu o economie dinamică şi durabilă, 

SPAŢIU MULTICULTURAL INTEGRATOR ŞI DE 
AVANGARDĂ,  

POL NAŢIONAL DE REFERINŢĂ ÎN INDUSTRIILE CE 
UTILIZEAZĂ TEHNOLOGII ÎNALTE, ÎN INFORMATICĂ, 

TELECOMUNICAŢII ŞI IN SERVICIILE CREATIVE 
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bazată pe cercetare şi inovare, o zonă atractivă atât pentru locuitorii săi cât şi pentru investitori şi 
vizitatori. Polul de creştere Timişoara va deveni o zonă urbană competitivă, un loc receptiv la 
schimbare, deschis şi primitor pentru oameni noi, idei noi, activităţi noi şi noi moduri de viată; cu o 
economie dinamică, diversificată şi durabilă; cu o comunitate coezivă, puternică şi vibrantă, care 
beneficiază de un grad înalt de prosperitate, de posibilitatea de a alege şi de accesibilitate; un loc cu 
o excelentă calitate a vieţii şi un mediu sănătos; un loc care, nu în ultimul rând, îşi respectă istoria, 
cultura şi patrimoniul şi care îşi asumă rolul de promotor în dezvoltarea naţională. 
  
Municipiul Timişoara este un pol social-economic de prim rang al României, care polarizează toată 
partea de vest a ţării, concentrând activităţi complexe şi dinamice, care îl plasează pe locul al doilea 
la nivel naţional, după Bucureşti. Pornind de la această constatare, este firesc ca dezvoltarea 
Regiunii de Vest să se axeze pe consolidarea principalului său pol de forţă şi dinamism social-
economic, municipiul Timişoara, cel mai în măsură să antreneze progresul de ansamblu al regiunii, 
dar şi să intre în relaţii de cooperare şi competiţie cu alte centre regionale din Europa. 
 
Misiunea îşi propune consolidarea principalelor atuuri ale polului, văzute ca resurse capabile să 
genereze o dezvoltare durabilă şi de succes în evoluţia viitoare a oraşului şi a zonei sale de influenţă: 

 consolidarea caracterului său de centru urban dinamic, demonstrat în ultimele două decenii de 
capacitatea de adaptare la noile condiţii ale economiei de piaţă, de rapiditatea cu care a parcurs 
etapele restructurării economiei, de succesul în dezvoltarea de activităţi economice noi, cu 
potenţial ridicat de antrenare a economiei din zona sa de influenţă, de înnoirea urbană internă şi 
propagarea urbanităţii în spaţiul periurban. Aceste evoluţii sunt atestate de rezultatele economice 
obţinute în ultimii ani dar şi de bilanţul migratoriu pozitiv caracteristic ultimilor ani pentru 
ansamblul polului de creştere Timişoara; 

 stimularea uneia din trăsăturile fundamentale ale identităţii locale, caracterul inovativ, dat de 
deschiderea interculturală tradiţională, de contribuţiile sale în ştiinţă şi tehnică şi atestat de 
capacitatea oraşului de a promova modele social-culturale noi pentru spaţiul românesc, perfect 
adaptate tendinţelor de evoluţie ale Uniunii Europene; 

 caracteristicile enumerate anterior fac din polul de creştere Timişoara un centru cu potenţial de 
competitivitate internaţională remarcabil, în măsură să facă faţă tendinţei actuale de creştere a 
competiţiei dintre regiunile dinamice ale Europei. Concentrarea unei părţi importante a 
resurselor financiare, umane şi de creativitate într-un astfel de centru nodal, poate constitui un 
atu în afirmarea internaţională a spaţiului românesc în ansamblul său;  

 procesul de dezvoltare durabilă şi amenajare teritorială va fi stimulat de menţinerea unor 
trăsături multiculturale şi de înnoirea relaţiilor interculturale, axate pe schimb de experienţă şi 
performanţă socială; acestea vor asigura atât ataşamentul identitar cât şi coeziunea socială 
necesare mobilizării resurselor umane şi patrimoniale, în scopul valorificării optime a 
potenţialului de creştere al oraşului Timişoara şi al zonei sale de influenţă; 

 strategia de afirmare social-economică a polului aplică principiile dezvoltării durabile, în sensul 
valorificării raţionale a capitalului natural şi uman, asigurând un mediu echilibrat, favorabil 
menţinerii diversităţii resurselor naturale, stimulativ şi creator pentru ansamblul forţelor sociale 
şi economice locale; 

 scopul fundamental al planului integrat de dezvoltare a polului de creştere Timişoara este ca, 
prin stabilirea de obiective de dezvoltare precise, de politici şi programe adaptate, prin 
promovarea de proiecte viabile şi cu impact multiplu, să se asigure creşterea calităţii vieţii 
populaţiei sale. Aceasta ar consolida poziţia polului de areal atractiv, dinamic şi prestigios, 
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capabil să atragă resurse umane creative, în măsură să propage confort urban/civilitate, 
performanţă şi competitivitate internaţională.  

 
Creşterea rezonanţei internaţionale a polului este cu atât mai importantă cu cât Timişoara se află 
într-o regiune transfrontalieră al cărei centru de polarizare tradiţională a fost şi faţă de care oraşul şi 
zona sa de influenţă trebuie să îşi consolideze funcţia de loc central, de furnizor de bunuri şi 
servicii cu valoare adăugată mare, integrator de cultură şi civilizaţie, generator de modele 
economice şi sociale performante, demne de urmat.  
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Capitolul 2.2. Obiective strategice 
 
Pe baza acumulărilor anterioare, a tendinţelor actuale de dezvoltare ale Polului de creştere Timişoara 
şi ţinând cont de strategiile europene privind stimularea performanţei şi coeziunii teritoriale, 
Obiectivul General – MISIUNEA - Planului Integrat de Dezvoltare a Polului de creştere 
Timişoara,  este:  
 

Consolidarea profilului Polului de creştere Timişoara  
de centru economic dinamic şi inovativ, competitiv la nivel european,  

într-un context multicultural şi de mediu echilibrat,  
pentru creşterea calităţii vieţii populaţiei. 

 
În vederea realizării obiectivului general patru obiective strategice au fost identificate. Îndeplinirea 
complementară şi sinergică în următorii ani a acestora reprezintă calea necesară şi obligatorie de 
realizare a misiunii Planului Integrat de Dezvoltare a Polului de Creştere Timişoara. 

 
OBIECTIV 1. 

Dezvoltarea economică durabilă pe baza industriilor de înaltă tehnologie, a informaticii, 
telecomunicaţiilor şi serviciilor creative 

 
Economia este motorul dezvoltării locale. Fondurile necesare dezvoltării pot fi asigurate doar în 
condiţia unei economii dinamice, capabile de creştere economică.  
Autorităţile administraţiilor publice locale vor aplica măsuri de întărire a spiritului antreprenorial 
pentru crearea de IMM-uri în conformitate cu cerinţele pieţei şi pentru creşterea competitivităţii lor 
prin asigurarea infrastructurilor de susţinere a afacerilor, prin eficientizarea sistemului administrativ 
şi reducerea birocraţiei în vederea accelerării şi facilitării accesului pe piaţă.  
 
În perioada următoare, din punct de vedere economic, Timişoara trebuie să se îndrepte spre o 
dezvoltare intensivă, bazată pe investiţii în capital pentru înzestrarea cu tehnică avansată, folosirea 
de tehnologii înalte şi a forţei de muncă cu calificare superioară, salarizată corespunzător. Vom pune 
accentul pe dezvoltarea de parcuri tehnologice, pe încurajarea şi sprijinirea cercetării, pe colaborarea 
între universităţi şi centrele de cercetare cu întreprinderile productive. 
 
Dacă până acum dezvoltarea întreprinderilor s-a făcut în mod individual, pe baza politicilor 
companiilor, în viitor, din punct de vedere strategic, se va urmări dezvoltarea legăturilor pe 
orizontală, în special în domenii ţintă, cum sunt industria auto, industria de software şi 
telecomunicaţiile. În acest sens, susţinem implementarea de proiecte menite să stimuleze crearea de 
reţele sau clustere de firme. Rolul acestor asocieri este ca, prin cooperare, să se reducă cheltuielile 
indirecte ale firmelor integrate în vederea creşterii competitivităţii acestora pe piaţă. 
 
Încurajăm dezvoltarea sectorului terţiar, a serviciilor bazate pe cunoaştere avansată şi inteligenţă 
(servicii electronice, software, consultanţă, inclusiv juridică etc.), a serviciilor financiar bancare şi 
de asigurări, a turismului, comerţului şi a serviciilor de susţinere a agenţilor economici. 
În vederea exploatării potenţialului agricol al Judeţului Timiş, susţinem dezvoltarea industriilor 
prelucrătoare de produse agro-zootehnice, pentru asigurarea necesarului de alimente pentru cetăţenii 
din zonă dar şi pentru producerea de biocombustibili şi bioenergii. 
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Timişoara de mâine, se va baza pe cercetare şi inovare într-o piaţă europeană caracterizată de 
competitivitate. 

 
OBIECTIV 2. 

Dezvoltarea unei infrastructuri tehnice integrate, complexe şi flexibile 
 

Dezvoltarea economică este cea care generează resursele financiare necesare îmbunătăţirii 
infrastructurii. Pe de altă parte, pentru a atrage investitori şi a creşte din punct de vedere economic, 
autorităţile locale trebuie să asigure o infrastructură adecvată – de transporturi, tehnico-edilitară şi nu 
în ultimul rând, de comunicaţii.  
 
Bazat pe avantajul competitiv pe care îl deţine – localizarea geografică, apropierea de graniţele ţării – 
Polul de creştere Timişoara trebuie să dezvolte o reţea intermodală de comunicaţii care să asigure 
conectarea polului cu mediul extern, accesul locuitorilor zonei la reţele majore naţionale şi europene, 
rutiere, feroviare, aeriene şi navale. Totodată, se va urmări interconectarea localităţilor polului şi 
modernizarea sistemelor de comunicaţii din interior, în vederea asigurării mobilităţii şi a securităţii în 
trafic a cetăţenilor.   
De asemenea, o problemă esenţială pentru zonele limitrofe este instalarea unor legături mai bune cu 
Timişoara şi oportunităţile acesteia - fizice (sisteme de transport urban eficiente) şi non-fizice 
(sisteme de comunicaţii – internet, telecomunicaţii etc.). 
 
Timişoara nu poate să aibă decât statutul de pol de creştere într-o zonă metropolitană în care trebuie 
să îşi asume responsabilităţile pentru urbanizarea zonelor limitrofe, zone în care locuiesc cetăţeni care 
muncesc şi folosesc serviciile socio-culturale, educative şi recreative ale oraşului. Aceasta presupune 
transferul anumitor funcţiuni urbane spre comunele periurbane, extinderea transportului public spre 
comune, extinderea utilităţilor şi dezvoltarea serviciilor publice zonale, extinderea şi eficientizarea 
reţelelor tehnico-edilitare şi energetice  ş.a.  
 
În acelaşi timp, având în vedere creşterea presiunii umane asupra spaţiului urban, trebuie să se 
realizeze investiţii complexe de densificare şi ameliorare a infrastructurilor de circulaţie în zona de 
influenţă a oraşului Timişoara, care să deservească rapid polii rurali aflaţi în expansiune. Aceasta ar 
facilita diversificarea funcţională a zonei de influenţă, creşterea calităţii vieţii populaţiei şi, în 
consecinţă, sporirea atractivităţii întregului pol, creşterea potenţialului său uman, ca factor decisiv în 
consolidarea ancorării teritoriale a oraşului Timişoara şi a legăturilor sale externe.   
 
Din punct de vedere al infrastructurii tehnico-edilitare şi energetice, se urmăreşte reducerea 
disparităţilor dintre urban şi rural. Se vor extinde reţelele de apă şi canal şi se va urmări creşterea 
eficienţei prin organizarea de servicii comunale regionale. În acelaşi timp, asigurarea energiei termice 
se va realiza prin utilizarea resurselor alternative.  
 

OBIECTIV 3. 
Asigurarea unui mediu social intercultural, coeziv şi stabil, favorabil progresului 

 
Orice schimbare, chiar cele care propun îmbunătăţirea mediului de viaţă, implică sacrificii din partea 
locuitorilor. În situaţia în care locuitorii nu consimt sau nu înţeleg avantajele preconizate, ei se vor 
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opune schimbării. Pentru aceasta, este important ca procesul înnoirii să fie unul participativ, 
„asigurarea unui mediu social intercultural, coeziv şi stabil, favorabil progresului” fiind o condiţie 
sine-qua-non a dezvoltării.  
Obiectivul îşi propune transformarea mediului formator, fie că este vorba de educaţie sau cultură şi 
istorie, cât şi a domeniului sănătăţii.  
Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, Timişoara, ca simbol al libertăţii şi al multiculturalităţii 
pline de toleranţă, are datoria de a face cunoscut patrimoniul său cultural şi estetic. Cultivarea atât în 
interior cât şi în exterior a identităţii istorice a Timişoarei este posibilă prin afirmarea acesteia în 
cadrul culturii europene.  
 
Având în vedere că spiritul Timişoarei defineşte o stare de toleranţă şi bună înţelegere interetnică, 
aceste caracteristici trebuie manifestate amplu prin valorificare şi deplină încurajare. De asemenea, 
se urmăreşte conştientizarea valorilor materiale şi imateriale, mobile şi imobile ale municipiului 
Timişoara, crearea premizelor unei valorificări tot mai accentuate a patrimoniului, echivalarea 
importanţei moştenirii culturalo-istorice a Timişoarei cu cea a Europei prin reabilitare şi punere în 
valoare.  
Această moştenire istorică şi arta fiind indisociabile prin natura lor, este necesară o încurajare 
intensă a tot ceea ce reprezintă ofertă culturală timişoreană ce poate pune în lumină patrimoniul 
local: muzica Timişoarei, literatură, arta plastică şi a spectacolelor. Vizibilitatea Timişoarei în lume 
trebuie să fie asigurată de calitatea sa de actor cultural vital în contextul artei şi istoriei europene şi 
nu numai, prin concentrarea pe organizarea de evenimente artistice  de anvergură internaţională. 
 
În ceea ce priveşte sistemul educaţional, se are în vedere o dezvoltare continuă a acestuia pe toată 
suprafaţa Polului de creştere Timişoara. Deoarece piaţa muncii este într-o permanentă transformare 
şi cerinţele acesteia devin tot mai exigente, este imperios necesară conformarea programelor 
educaţionale la standardele impuse de această piaţă a muncii. 
Pentru aceasta, este avută în vedere îmbunătăţirea infrastructurii şi dotarea şcolilor cu echipamente 
performante care să aducă îmbunătăţiri relevante în domeniul educaţional.  
Copiilor trebuie să li asigure dreptul la educaţie, indiferent de mediul social din care aceştia provin, 
să li se creeze o atmosferă favorabilă dezvoltării intelectuale proprii, a învăţării propriu-zise, 
promovarea de către învăţământ a autodidaxiei („învaţă să înveţi”), uşurarea muncii pedagogice în 
sine, precum şi alte activităţi din sfera educaţionalului menite să ridice standardul învăţământului la 
nivelul celui din Uniunea Europeană.  
Despre universităţile timişorene se poate spune că alcătuiesc un centru universitar de excelenţă 
datorită calităţii atât a corpului profesoral, cât şi a capitalului intelectual reprezentat de absolvenţii 
acestor universităţi. Această poziţie de avangardă trebuie consolidată ca bază pentru o dezvoltare 
economică inovativă şi durabilă. 
 
Politica ce are în vedere creşterea performanţelor serviciilor de sănătate, urmăreşte acelaşi sistem de 
valori ca cel din mediul educaţional, în sensul că cele două converg spre o dezvoltare, o pregătire 
profesională superioară a resurselor umane utilizate cu eficienţă, precum şi o suficienţă a dotării care 
să asigure performanţa dorită. Actul medical este fundamental a fi de calitate, dată fiind gravitatea 
scopului său, acela de a servi vieţii. Astfel, din punct de vedere uman, se aşteaptă o orientare mult 
mai semnificativă către nevoile pacientului ca om decât a pacientului ca şi client – o politică a 
umanismului care să nu ne facă să uităm că actul medical vizează în primul rând viaţa.  
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De asemenea, o îmbunătăţire a infrastructurii serviciilor medicale este de o necesitate urgentă. Se 
urmăreşte distribuirea uniformă a acestora, fie că este vorba de infrastructura asistenţei sociale sau a 
serviciilor medicale, acestea având datoria de a răspunde cetăţeanului de rând din mediul rural în 
aceeaşi măsură în care o fac pentru cetăţenii din mediul urban. Se vor realiza reţele de servicii 
sociale şi de sănătate pentru toate categoriile sociale, ceea ce va răspunde de asemenea cerinţelor 
UE. 

 
OBIECTIV 4. 

Realizarea unui habitat ecologic, confortabil şi atractiv 
 

Scopul final al oricărei strategii de dezvoltare locală coerente şi corecte este creşterea continuă a  
calităţii vieţii şi a confortului locuitorilor zonei. Creşterea economică poate fi asociată cu 
dezvoltarea doar în condiţiile în care aceasta determină o îmbunătăţire a nivelului de trai, a calităţii 
vieţii locuitorilor, prin asigurarea locurilor de muncă şi prin crearea unui mediu de viaţă plăcut şi 
atractiv.  
Pe de altă parte, dezvoltarea economică dorită este cea care foloseşte resurse umane de calitate – un 
alt avantaj competitiv al Polului de creştere Timişoara - iar acestea pot fi atrase şi reţinute inclusiv 
prin crearea unui mediu de viaţă atractiv şi dinamic. Acest mediu va atrage investitori şi forţă de 
muncă în zonă, garantând competitivitatea economiei Polului de creştere Timişoara pe termen lung.  
 
Principalul deziderat trebuie să fie asigurarea unei dezvoltări spaţiale integrate, armonioase şi 
durabile a teritoriului Polului de creştere Timişoara, plăcută pentru locuitori, turişti şi investitori. 
Dorim asigurarea unei zone cu confort urban pe întreg teritoriul polului de creştere păstrând în 
acelaşi timp identitatea fiecărei comune şi a fiecărui cartier al oraşului. Centrul istoric al 
municipiului Timişoara va fi promovat ca „nucleu” al polului. În acelaşi timp, centrele comunelor şi 
a cartierelor istorice vor fi regenerate ca zone cu viaţă socială şi personalitate proprie. Având în 
vedere importanţa cartierelor istorice ale municipiului Timişoara se va urmări aplicarea măsurilor de 
reabilitare şi revitalizare integrată a acestora, detaliate prin „Conceptul integrat de măsuri pentru 
reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara”, anexat acestei 
documentaţii. 
În noile zone construite vor fi promovate soluţii arhitecturale de calitate, adecvate stilistic şi 
structural perioadei istorice contemporane, integrate componistic în structura urbană existentă.  
 
Avem nevoie de un oraş curat şi verde pentru un mediu de viaţă sănătos, de o dezvoltare urbană 
unitară, coerentă, cu servicii moderne pentru un mediu de viaţă confortabil şi de spaţii publice cu 
posibilităţi de  agrement şi recreere competitive pentru un mediu de viaţă vibrant. 
Consolidarea profilului Polului de creştere Timişoara de centru economic, dinamic şi inovativ, 
competitiv la nivel european, cu servicii  medicale şi de educaţie de calitate, cu o infrastructură 
tehnică integrată şi complexă, pe termen lung nu se poate realiza decât într-un mediu ecologic, 
confortabil şi atractiv.  

 
În concordanţă cu structura teritorială actuală, strategia de dezvoltare este personalizată diferenţiat 
pentru mediul urban şi cel rural, urmărind eliminarea disparităţilor dintre acestea, din punct de 
vedere al gradului de confort, accesului la servicii şi echipării cu infrastructură: 
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Strategia de dezvoltare a Polului de creştere Timişoara este diferenţiată pentru cele două zone – 
urban şi rural – având în vedere caracteristicile diferite ale acestora precum şi necesitatea reducerii 
disparităţilor existente.  
 
Zona urbană 
Timişoara îşi va asuma rolul de „motor” al dezvoltării generale a polului de creştere.  
Din punct de vedere al deservirii eficiente cu utilităţi şi servicii publice, dezvoltarea economică şi 
socială a municipiului va trebui susţinută de către instituţiile publice şi/sau private implicate în 
oferta de servicii publice, în scopul emiterii de decizii comune privind locul unde investiţiile publice 
vor trebui realizate cu prioritate, iar creşterea economică va trebui încurajată. 
Utilităţile publice precum apa, canalizarea şi gazul vor fi extinse pentru a stimula dezvoltarea 
economică şi a asigura alternative economice viabile pentru viitoare amplasări de zone rezidenţiale 
şi/sau de afaceri.  
Din punct de vedere al modului de utilizare a terenului în intravilanul municipiului şi mai ales la 
graniţa dintre acesta şi localităţile vecine, trebuie ghidată punerea de acord a densităţii utilităţilor 
publice existente, sau propuse, cu densitatea unităţilor funcţionale existente, sau propuse spre 
dezvoltare (locuinţe, birouri, parcuri logistice etc.). 
Centrul Timişoarei va fi revitalizat în scopul constituirii sale ca punct de atracţie la nivel zonal şi 
regional. Vor fi încurajate cu prioritate programele de regenerare ale cartierelor istorice 
urbane în vederea valorificării patrimoniului istoric şi cultural, cu rol catalizator pentru 
dezvoltarea generală a Polului. 
 
Zona rurală 
Echiparea localităţilor rurale cu servicii şi utilităţi publice trebuie ca, pe termen mediu, să conducă 
atât la îmbunătăţirea gradului de confort al locuitorilor cât şi la creşterea atractivităţii pentru noi 
investiţii. Asigurarea accesibilităţii tuturor localităţilor şi creşterea gradului de mobilitate în 
trafic al cetăţenilor vor facilita, de asemeni, funcţionarea integrată a polului de creştere.  
Noile dezvoltări rezidenţiale vor trebui să includă, pe lângă locuire, şi funcţiuni complementare 
(servicii, comerţ etc.) care să răspundă necesităţilor zilnice ale locuitorilor lor. În acest fel se va evita 
construirea de „zone dormitor”, lipsite de viaţă, şi vor fi reduse implicit deplasările frecvente spre 
oraş cu efect în congestionarea traficului. În acest scop, vor fi identificate cele mai bune locaţii 
pentru diversele activităţi, în funcţie de poziţia lor în ansamblul teritorial al polului de creştere, de 
disponibilul de spaţiu şi facilităţile naturale pentru un tip de activitate sau altul, de posibilităţile de 
conectare şi deservire infrastructurală sau nevoia de conservare a unor situri naturale valoroase. 
În afara intravilanului localităţilor rurale, activităţile agricole vor trebui încurajate pe terenurile cu 
potenţial, pentru producerea hranei zilnice a locuitorilor polului. Aceste localităţi vor deveni „centre 
de transfer” a produselor agro-alimentare dinspre producătorii din zonele rurale spre piaţa de 
desfacere din zona urbană. În acest sens va fi încurajată dezvoltarea centrelor de colectare şi 
procesare a produselor agricole. 
Din punct de vedere al protecţiei mediului şi a peisajului, potenţialul cadrului natural (păduri, lacuri, 
malurile râurilor) vor fi exploatate pentru a oferi noi posibilităţi de recreere şi agrement locuitorilor 
şi pentru dezvoltarea turismului.  
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Capitolul 2.3. Politici şi programe  
 
În vederea îndeplinirii obiectivelor strategice propuse, au fost dezvoltate şi formulate politici vizând: 
creştere economică şi crearea de locuri de muncă, dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare şi de 
comunicaţii, creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea mediului socio-cultural şi educaţional, 
amenajarea teritoriului şi utilizarea eficientă a terenurilor.  
 
OBIECTIVUL 1. Dezvoltarea economică durabilă pe baza industriilor care utilizează înaltă 
tehnologie, a informaticii, telecomunicaţiilor şi serviciilor creative 
 
Pentru asigurarea unei creşteri economice durabile, o economie diversificată şi durabilă, bazată pe 
cunoaştere şi inovare, vor fi aplicate politici vizând creşterea atractivităţii şi stabilităţii mediului de 
afaceri prin asigurarea infrastructurilor de susţinere, îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor, 
asigurarea unei administraţii publice prietenoase şi intensificarea cooperării.  
Se va urmări consolidarea sectorului terţiar în special prin dezvoltarea de servicii inteligente şi 
creative, a serviciilor turistice.  
Producţia industrială îşi va menţine importanţa în dezvoltarea economică a zonei, sectoarele 
industriale strategice ale zonei fiind cele care utilizează tehnologie înaltă. Se va încuraja cercetarea 
aplicată.  
Având în vedere calitatea terenurilor agricole, dezvoltarea agriculturii în zonă nu poate fi neglijată; 
se va urmări specializarea produselor agricole în special pentru asigurarea hranei proaspete zilnice a 
locuitorilor.  
 
Politici: 

 1.1. Crearea unui mediu de afaceri atractiv, stabil şi inovativ: 
Programe: 
1.1.1. Realizarea  infrastructurilor de susţinere a afacerilor 
1.1.2. Promovarea calităţii şi competitivităţii în toate domeniile de activitate 
1.1.3. Îmbunătăţirea performanţelor administraţiei publice locale, prin creşterea 

transparenţei, eficienţei şi a relaţiei cu publicul 
1.1.4. Dezvoltarea relaţiilor de cooperare internă şi internaţională, în toate domeniile de 

activitate 
 

 1.2. Consolidarea sectorului terţiar, în special prin dezvoltarea serviciilor creative cu valoare 
adăugată mare 

Programe: 
1.2.1. Dezvoltarea serviciilor inteligente şi a serviciilor creative 
1.2.2. Consolidarea  poziţiei de centru comercial şi logistic, polarizator pentru regiunea Vest 
1.2.3. Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor  turistice   

 
 1.3. Dezvoltarea sectoarelor industriale ce utilizează tehnologie înaltă, a informaticii şi 

telecomunicaţiilor  
Programe: 
1.3.1. Înfiinţarea de structuri integrate de inovare şi cercetare ştiinţifică aplicată pentru 

îmbunătăţirea transferului de know-how 
1.3.2. Dezvoltarea întreprinderilor industriale autohtone 
1.3.3. Atragerea marilor companii  din industria high-tech 
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 1.4. Specializarea sectorului agricol în zona de influenţă 
Programe: 
1.4.1. Încurajarea producţiei de alimente proaspete pentru asigurarea hranei zilnice 
1.4.2. Dezvoltarea industriilor de prelucrare a  produselor agro-alimentare 
1.4.3. Dezvoltarea de reţele de colectare, sortare şi comercializare a legumelor şi fructelor 

 
OBIECTIV 2.  Dezvoltarea unei infrastructuri tehnice integrate, complexe şi flexibile   
 
Politicile prevăzute pentru dezvoltarea infrastructurii tehnice a Polului de creştere Timişoara vizează 
asigurarea accesibilităţii polului şi integrarea în sistemul european de transport prin dezvoltarea 
căilor de comunicaţii între localităţi şi în interiorul acestora, asigurând mobilitatea şi securitatea în 
trafic şi extinderea transportului în comun pe tot arealul polului de creştere. Vor fi dezvoltate 
programe ce urmăresc asigurarea reţelelor de apă-canal în toate localităţile, asigurarea accesului la 
sistemele energetice, cu accent pe promovarea energiilor alternative. Se va urmări conectarea la 
reţele moderne de telecomunicaţii, fiind prevăzute în acest sens programe de asigurare a 
infrastructurii tehnice a sistemelor informaţionale şi integrarea acestora.  
 
Politici:  

 2.1. Interconectarea teritorială şi creşterea accesibilităţii polului 
Programe: 
2.1.1 Integrarea funcţională a polului de creştere în sistemul naţional şi european de 

transport 
2.1.2 Creşterea conectivităţii între localităţile polului de creştere 
2.1.3 Realizarea unui sistem coerent de căi de comunicaţii şi transport în interiorul 

localităţilor 
2.1.4 Asigurarea mobilităţii şi a securităţii în traffic 
2.1.5 Extinderea şi modernizarea sistemului de transport în comun la nivelul polului de 

creştere 
 

 2.2. Modernizarea  şi extinderea infrastructurii tehnico-edilitare şi energetice în vederea 
reducerii disparităţilor dintre oraş şi zona sa de influenţă 

Programe: 
2.2.1 Asigurarea accesului localităţilor polului la sistemele centralizate de alimentare cu apă 

potabilă, de colectare şi tratare a apelor uzate 
2.2.2 Echiparea teritoriului polului de creştere cu sisteme energetice moderne şi sustenabile 
2.2.3 Creşterea eficienţei energetice prin promovarea energiilor alternative 

 
 2.3. Asigurarea circulaţiei rapide şi eficiente a informaţiei        
Programe: 
2.3.1.  Asigurarea infrastructurii tehnice pentru transferul şi prelucrarea informaţiei 
2.3.2.  Implementarea de sisteme informatice pentru prelucrarea datelor 
2.3.3.  Integrarea infrastructurilor de comunicaţii, hardware şi software 
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OBIECTIV 3. Asigurarea unui mediu social intercultural, coeziv şi stabil, favorabil progresului 
 
Cel de-al treilea obiectiv strategic include politici ce au în vedere dezvoltarea unui sistem 
educaţional performant şi adaptat pieţei. Politicile urmăresc menţinerea renumelui Timişoarei de 
oraş academic prin implementarea de programe ce vizează îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale 
şi a cadrului social şi pedagogic. În domeniul culturii, programele prevăzute urmăresc o mai bună 
valorificare a caracterului cosmopolit, a patrimoniului cultural şi a evenimentelor în toate domeniile 
culturale. O atenţie sporită se acordă creşterii performanţei serviciilor de sănătate şi de asistenţă 
socială prin distribuirea echilibrată a acestora, prin îmbunătăţirea infrastructurii şi a dotărilor 
specifice şi prin  creşterea performanţelor profesionale a personalului implicat.  
 
Politici:  

 3.1. Dezvoltarea sistemului educaţional performant, adaptat cerinţelor societăţii cunoaşterii şi 
nevoilor pieţei forţei de muncă, prin toate programele şi proiectele corespunzătoare acestei 
politici 

Programe: 
3.1.1 „Centru Universitar de Excelenţă Timişoara”- factor primordial de sprijin pentru 

atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare 
3.1.2 Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educaţionale 
3.1.3 Crearea cadrului social şi pedagogic propice pentru asigurarea accesului la educaţie şi 

formare profesională 
 

 3.2. Introducerea Timişoarei în circuitul cultural european 
Programe: 
3.2.1 Punerea în valoare a  patrimoniului cultural material şi imaterial, mobil şi imobil               
3.2.2 Valorificarea multiculturalităţii şi interculturalităţii – caracteristici definitorii ale 

zonei 
3.2.3 Încurajarea excelenţei ofertei culturale (muzicale, literare,a artei spectacolului şi a 

artelor plastice) 
 

 3.3. Creşterea performanţelor serviciilor de sănătate şi asistenţă socială 
Programe: 
3.3.1 Dezvoltarea echilibrată în teritoriu a unei infrastructuri adecvate pentru desfăşurarea 

actului medical şi dotarea cu echipamente performante 
3.3.2 Crearea unui sistem de servicii medicale de prevenţie şi tratament umanist, orientat 

spre pacient 
3.3.3 Crearea la nivelul polului a unei reţele de servicii sociale, echilibrat distribuite şi 

accesibile tuturor categoriilor sociale 
 
OBIECTIV 4.  Realizarea unui habitat ecologic, confortabil şi atractiv 
 
Polul de creştere Timişoara se doreşte a fi un spaţiu urban de calitate, plăcut şi dinamic. Vor fi 
implementate programe vizând dezvoltarea urbanistică unitară a teritoriului polului, prin 
promovarea unei arhitecturi de calitate, cu respect pentru mediul înconjurător, un spaţiu în care 
locuitorilor să le fie asigurat confortul, relaxarea, agrementul şi recrerea.   
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Politici: 
 4.1. Dezvoltarea unei zone urbane unitare, coerente şi moderne pe întreg teritoriul Polului de 

creştere Timişoara 
Programe: 
4.1.1 Abordarea integrată a dezvoltării urbanistice a PCT 
4.1.2 Creşterea calităţii spatiilor publice centrale ale municipiului Timisoara, nucleul 

Polului de creştere 
4.1.3 Dezvoltarea policentrică a teritoriului Polului de creştere, regenerarea centrelor civice 

ale cartierelor oraşului şi ale comunelor din arealul de influenţă 
4.1.4 Promovarea arhitecturii de calitate 
 

 4.2. Asigurarea calităţii mediului la standardele UE 
Programe: 
4.2.1 Implementarea unui management durabil al componentelor de mediu 
4.2.2 Încurajarea practicilor ecologice de gestionare a deşeurilor 
4.2.3 Reconstrucţia ecologică a zonelor poluate 

 
 4.3 Diversificarea  posibilităţilor de agrement şi recreere 
Programe: 
4.3.1 Valorificarea potenţialului cadrului natural şi a peisajului 
4.3.2 Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor de relaxare, recreere şi sport 
4.3.3 Amenajarea arhitectural-peisagistică a parcurilor, grădinilor şi scuarurilor 
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Capitolul 2.4. Programe prioritare 
 
Planul integrat de dezvoltare al Polului de creştere Timişoara propune o abordare integrată a 
acţiunilor care sprijină dezvoltarea economică a polului, garantând competitivitatea acestuia pe 
termen lung. În prezent, Timişoara este un exemplu de succes în ceea ce priveşte situaţia economică 
locală. Scopul este găsirea răspunsurilor la provocările viitoare.  
 
Astfel, principalul obiectiv al planului integrat de dezvoltare este de a stimula pornirea şi 
dezvoltarea unui proces de transformare fizică, socială şi economică, care să permită accentuarea 
identităţii zonei, profitând de şi iniţiind totodată noi oportunităţi şi proiecte în beneficiul populaţiei 
locale. Identificarea în cadrul planului integrat a programelor prioritare pentru satisfacerea nevoilor 
de dezvoltare – de infrastructură, socială şi economică – exprimate în baza analizelor, în paralel cu 
iniţierea de programe de calificare şi inovative, va permite progresiv autoidentificarea propriilor 
necesităţi dar şi a oportunităţilor prezente în teritoriu, deci şi o perspectivă pe termen lung care să se 
susţină şi alimenteze singură.  
 
Dezvoltarea locală este văzută nu doar ca un proces cantitativ ci şi ca unul calitativ, creşterea 
economică fiind asociată cu dezvoltarea numai în cazul modificării sistemului socio-economic prin 
îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a mediului, conservând totodată patrimoniul cultural şi identitatea 
locală. Dorinţa generală este dezvoltarea unei zone moderne, atractive, cu un confort urban unitar la 
nivelul polului, plăcută atât pentru locuitorii ei dar şi pentru turişti şi investitori, cu scopul final de a 
îmbunătăţi calitatea vieţii. Însă, pentru aplicarea măsurilor necesare creşterii calităţii vieţii 
locuitorilor este necesar în primul rând asigurarea resurselor financiare pe baza dezvoltării 
economice, dinamice şi competitive, care nu este posibilă fără asigurarea unei infrastructuri 
tehnico-edilitare adecvate, complexe şi integrate. 
 
Prin urmare, s-au considerat prioritare acele programe de reabilitare a infrastructurii rutiere ce 
vizează interconectarea teritorială şi creşterea accesibilităţii polului asigurând condiţiile optime 
locării investitorilor în pol (prin asigurarea accesului rapid la infrastructura de transport marfă, 
deschiderea zonei către o piaţă de desfacere a produselor cât mai largă,  asigurarea mobilităţii forţei 
de muncă, etc.). Pentru îndeplinirea acestor condiţii, se urmăreşte, prioritar, realizarea unui sistem 
coerent de căi de comunicaţie. De asemenea, o problemă esenţială este asigurarea unor legături 
fizice mai bune cu zonele înconjurătoare prin extinderea şi modernizarea sistemului de transport 
în comun la nivelul polului în vederea  asigurării mobilităţii forţei de muncă.  
 
În vederea reducerii disparităţilor dintre urban şi rural, este prioritară implementarea acelor 
programe vizând asigurarea accesului la sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă, de 
colectare şi tratare a apelor uzate pentru toţi locuitorii polului, dar şi creşterea eficienţei 
energetice prin promovarea energiilor alternative, în special în zonele în care sistemele 
centralizate de distribuţie nu sunt extinse, prin încurajarea investiţiilor inovative în domeniul 
eficienţei energetice şi a dezvoltării durabile.  
 
Bazat pe situaţia actuală a Timişoarei – al doilea oraş al României din punct de vedere economic, 
unde sectorul serviciilor generează peste 60% din cifra de afaceri şi sectorul industrial este bazat în 
special pe producţii nepoluante, important centru universitar şi de cercetare – ne dorim o dezvoltare 
economică inovativă, durabilă, bazată pe sectorul serviciilor cu valoare adăugată mare şi care 
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utilizează forţă de muncă calificată, în paralel cu dezvoltarea sectoarelor industriale ce utilizează 
tehnologie înaltă, a informaticii şi telecomunicaţiilor.  
 
Se urmăreşte, prioritar, asigurarea unei creşteri economice stabile şi diversificate prin dezvoltarea 
serviciilor inteligente şi serviciilor creative care folosesc forţa de muncă înalt calificată existentă 
în zonă dar şi a sectoarelor industriale ce utilizează tehnologie înaltă, a informaticii şi 
telecomunicaţiilor. Pentru realizarea acestor deziderate se va încuraja înfiinţarea de structuri 
integrate de inovare şi cercetare ştiinţifică aplicată, pentru îmbunătăţirea transferului de 
know-how. Pentru a stimula dezvoltarea economică a zonei rurale se urmăreşte specializarea 
sectorului agricol prin dezvoltarea de reţele de colectare, prelucrare şi comercializare a 
legumelor şi fructelor; agricultura zonei va trebui să fie capabilă să asigure produse agroalimentare 
proaspete (legume, fructe, lactate) pentru locuitorii polului.  
 
Pentru a contribui la realizarea unei zone competitive şi atractive din punct de vedere economic este 
esenţială asigurarea unei legături optime între dezvoltarea economică competitivă şi asigurarea 
locurilor de muncă, fiind prioritare programele ce vizează realizarea infrastructurilor de susţinere 
a afacerilor concomitent cu îmbunătăţirea performanţelor administraţiei publice locale prin 
creşterea transparenţei, eficienţei şi a relaţiei cu publicul, programe ce vor contribui la crearea 
unui mediu de afaceri atractiv şi stabil pentru investitori, asigurându-se astfel locurile de muncă 
necesare pentru toţi locuitorii zonei. Nu în ultimul rând, Polul de creştere Timişoara trebuie să îşi 
menţină şi consolideze poziţia de centru comercial, polarizator pentru regiunea Vest, datorată 
pieţei mari de desfacere şi puterii de cumpărare ridicată a populaţiei.  
 
Creşterea economică este de cele mai multe ori însoţită de o creştere a numărului de locuitori, 
aglomerarea spaţiilor publice – sau insuficienţa acestora, probleme sociale, poluare etc. ceea ce 
poate duce la suburbanizarea zonelor rurale şi expansiunea urbană. În baza acestor considerente se 
pune, pe de o parte, problema asigurării unui mediu social intercultural, coeziv şi stabil, favorabil 
progresului pentru evitarea acumulării tensiunilor sociale şi, pe de altă parte, problema realizării 
unui habitat ecologic, confortabil şi atractiv ţinând cont de costurile asigurării serviciilor publice de 
calitate.  
 
Creşterea calităţii spaţiilor publice centrale ale municipiului Timişoara, nucleul polului de 
creştere, joacă un rol important în îmbunătăţirea calităţii habitatului, generând dezvoltare 
economică prin atragerea de investitori, turişti şi forţă de muncă. Însă dorinţa nu este de polarizare ci 
de dezvoltare a unei zone urbane coerente şi moderne pe întreg teritoriul polului, urmărindu-se cu 
prioritate dezvoltarea policentrică a polului de creştere, regenerarea centrelor civice ale 
cartierelor oraşului şi ale comunelor din arealul de influenţă, în scopul revitalizării cartierelor şi 
comunelor şi a reducerii deplasărilor în interiorul  polului.  
 
S-au considerat prioritare programele de valorificare a potenţialului cadrului natural şi a 
peisajului, de amenajare arhitectural-peisagistică a parcurilor, grădinilor şi scuarurilor 
concomitent cu o dezvoltare a infrastructurii şi a serviciilor de relaxare, recreere şi sport în 
vederea creări unui mediu de viaţă plăcut, atractiv şi vibrant, un oraş atractiv şi verde fiind implicit 
mai competitiv şi din punct de vedere economic, atrăgând şi reţinând forţă de muncă tânără şi cu 
calificare superioară.  
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Expansiunea urbană pune pe de altă parte problema menţinerii şi asigurării calităţii mediului la 
standardele uniunii europene prin implementarea unui management durabil al componentelor 
de mediu şi în special prin încurajarea practicilor ecologice de gestionare a deşeurilor.  
 
Provocarea dezvoltării integrate este aceea de a promova atât competitivitatea cât şi incluziunea 
socială bazat pe condiţiile naturale ale zonei. În primul rând, dată fiind situaţia polului de creştere -  
lipsa resurselor de subsol, cadru natural uniform, fără atracţii turistice deosebite – în care singura 
resursă disponibilă este capitalul uman, s-au considerat prioritare programele de îmbunătăţire a 
calităţii infrastructurii educaţionale şi crearea cadrului social şi pedagogic propice pentru 
acces la educaţie şi formare profesională în vederea asigurării cerinţelor pieţei de muncă; 
îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educaţionale şi afirmarea polului ca „centru universitar 
de excelenţă” reprezintă programe esenţiale pentru atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare, 
asigurând cadrul necesar pregătirii resurselor umane de calitate. Pe de altă parte, aplicarea politicilor 
de incluziune sociale prin crearea la nivelul polului a unei reţele de servicii sociale, echilibrat 
distribuite şi accesibile tuturor categoriilor şi dezvoltarea infrastructurii pentru desfăşurarea 
actului medical vor ajuta oraşul în a face faţă provocărilor legate de realităţile sociale în continuă 
schimbare.  
 
Ca atare, în perioada curentă de finanţare, prioritatea numărul 1 este văzută ca fiind implementarea 
acelor programe care îmbunătăţesc accesibilitatea şi mobilitatea în polul de creştere, dezvoltarea 
economică durabilă, promovarea inovării şi a unui sistem educaţional de calitate, incluziunea 
socială, îmbunătăţirea condiţiilor de agrement şi recreere, cu accent pe patrimoniul cultural, 
arhitectural şi urbanisitic specific Timişoarei. Într-un context european al culturii eterogene, 
Timişoara are datoria să-şi regăsească identitatea istorică şi culturală care să o distingă net de toate 
celelalte oraşe europene, identitate care să asigure recunoaşterea Timişoarei prin punerea în 
valoare a patrimoniului cultural, mobil şi imobil specific.  
 
Programele considerate prioritare de către Polul de Creştere Timişoara şi proiectele pe care 
intenţionăm să le realizăm sunt următoarele: 
 

 Realizarea infrastructurilor de susţinere a afacerilor, prin crearea unor centre/incubatoare unde 
să fie localizate atât reprezentanţi ai mediului de afaceri cât şi reprezentanţi ai mediului 
universitar şi de cercetare, în scopul creşterii competitivităţii firmelor mici şi mijlocii. De 
asemenea, îmbunătăţirea ofertei de servicii de consultanţă, accesul imediat şi facil la aceasta, 
contribuie la creşterea cotei de piaţă a IMM-urilor.  

 Proiecte: 
 Centru multifuncţional pentru susţinerea afacerilor, Timişoara 
 Incubator de afaceri, Dumbrăviţa 

 
 Dezvoltarea relaţiilor de cooperare internă şi internaţională, prin încurajarea schimbului  de 

bune practici şi a  transferului de experienţă în principalele domenii ale vieţii economice şi 
sociale.  

 Proiecte: 
 Fresh - Promovarea modelelor de dezvoltare economică sustenabilă la nivel regional 
 Mitke - Managementul teritoriilor industriale în era cunoaşterii 
 People 
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 Solidar City – Rolul şi implicarea autorităţilor locale în creşterea gradului de ocupare a 
forţei de muncă 

 
 Dezvoltarea serviciilor inteligente şi a serviciilor creative ca motor al dezvoltării regionale, atât 

prin studii si cercetări, analize, schimburi de bune practici, transfer de know-how, cât şi prin 
eficientizarea politicilor şi prin dezvoltarea gradului de conştientizare a modului in care 
creativitatea poate fi un catalizator pentru dezvoltarea regională. 

 Proiecte: 
 Creative Growth 
 Institutul de Cercetari pentru Energii Regenerabile / ICER-TM 

 
 Dezvoltarea sectoarelor de bază ale economiei locale – sectorul Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor şi sectorul Automotive - prin înfiinţarea de structuri integrate de inovare şi 
cercetare ştiinţifică aplicată pentru îmbunătăţirea transferului de know-how. Dezvoltarea unor 
astfel de structuri va genera, de asemenea, servicii cu valoare adăugată pentru întreprinderile din 
sector şi ceilalţi actori ai economiei locale.  

 Proiecte: 
 Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul TI&C 
 Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive 

 
 Atragerea marilor companii din industria high-tech prin crearea infrastructurii specifice 

necesare, cu accent pe industriile producătoare care utilizează tehnologie de vârf în domeniul 
energiilor alternative. Totodată, atragerea investiţiilor productive mari, de înalt nivel tehnologic, 
constituie premisă pentru dezvoltarea şi atragerea în zonă a întreprinderilor inovatoare mici şi 
mijlocii, profilate pe activităţi de producţie, servicii şi dezvoltare tehnologică pentru noile 
domenii ale energiilor alternative. 

 Proiecte:  
 Parc judeţean de producţie energie fotovoltaică 
 Parc fotovoltaic Dudeştii Noi – Comuna Verde  
 Parc tehnologic pentru energie alternativă, Timişoara 

 
 Dezvoltarea reţelelor de colectare, sortare şi comercializare a legumelor şi fructelor, prin 

încurajarea schimburilor comerciale şi stimularea producţiei agricole. Crearea unui sistem 
regional de comercializare a produselor agricole contribuie la creşterea competitivităţii 
producătorilor agricoli locali prin asigurarea unor servicii conexe şi prin dezvoltarea/extinderea 
pieţei de desfacere a produselor din această categorie. 

 Proiecte: 
 Sistem agro-logistic regional integrat 

 
 Integrarea funcţională a polului de creştere în sistemul naţional şi european de transport, prin 

asigurarea infrastructurii adecvate şi dezvoltarea unei reţele intermodale de comunicaţii. Prin 
intervenţiile preconizate se doreşte conectarea polului cu mediul extern în scopul asigurării 
creşterii economice, prin atragerea de investitori. Totodată, dezvoltarea infrastructurii locale de 
transport în strânsă relaţie cu reţelele majore naţionale şi europene va creşte accesibilitatea în 
polul de creştere.  

 Proiecte:  
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 Cale majoră rutieră din perspectiva descărcării circulaţiei de pe autostradă spre 
Municipiul Timişoara, din nodul rutier Remetea Mare 

 Cale majoră rutieră din perspectiva descărcării circulaţiei de pe autostradă spre 
Municipiul Timişoara, din nodul rutier Giarmata 

 Cale majoră rutieră din perspectiva descărcării circulaţiei de pe autostradă spre 
Municipiul Timişoara, din nodul rutier km 40-41 spre DN69 

 Centru intermodal regional de transport mărfuri 
 

 Realizarea unui sistem coerent de căi de comunicaţii şi transport în interiorul localităţilor,  în 
special între punctele de transfer importante pentru funcţionarea corectă a traficului în polul de 
creştere. Intervenţiile propuse vizează degrevarea zonelor aglomerate din pol de traficul greu dar 
şi de traficul de persoane privat, contribuind la creşterea mobilităţii şi reducerea timpului de 
deplasare a persoanelor şi mărfurilor. 

 Proiecte:  
 Modernizare str. Cloşca şi extindere la 4 benzi 
 Reabilitare str. Văcărescu (2 tronsoane) 
 Amenajare complex rutier zona Michelangelo 
 Modul inel IV sector Aleea CFR - Calea Lipovei şi racordul inelului IV cu str. 

Demetriade 
 

 Asigurarea mobilităţii şi a securităţii în trafic  prin implementarea unui sistem integrat de 
administrare, urmărire şi control a traficului, concomitent cu eliminarea principalelor blocaje 
existente în trafic (de-a lungul căii ferate pe axa est-vest). Totodată, prin prioritizarea 
transportului în comun, se reduc timpii de deplasare a locuitorilor spre/dinspre locurile de 
muncă.  

 Proiecte: 
 Trafic management şi supraveghere video 
 Ridicare linie cale ferată pe estacadă în municipiul Timişoara 
 Centura feroviară a municipiului Timişoara 
 PIMMS - Transferul de acţiuni în cadrul mobilităţii durabile pentru regiunile europene  
 Prosesc – Servicii pentru sustenabilitate şi competitivitate în domeniul transportului şi a 

industriei automotive 
 

 Extinderea şi modernizarea sistemului de transport în comun la nivelul polului de creştere şi 
instalarea unor legături mai bune între zone limitrofe sau defavorizate cu zone bine dezvoltate 
din punct de vedere economic. Asigurarea accesibilităţii tuturor localităţilor şi creşterea gradului 
de mobilitate a cetăţenilor va facilita funcţionarea integrată a polului. 

 Proiecte:  
 Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str. Ştefan cel Mare 
 Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str. Ioan slavici, str. Polonă 
 Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara – Dumbrăviţa 
 Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara – Ghiroda 
 Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timişoara – Albina 
 Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul PCT 
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 Îmbunătăţirea accesibilităţii informaţionale pentru toate categoriile de public şi creşterea 
transparenţei actului decizional prin implementarea de sisteme informatice pentru prelucrarea 
datelor, poate rezolva simultan o serie de probleme ce ţin de informarea cetăţenilor şi de 
promovare a polului.  

 Proiecte:  
 Sistem de informare facil pentru cetăţeni – panouri informative 

 
 În vederea reducerii disparităţilor actuale de confort între centrul polului şi yona sa de influenţă 

se urmăreşte asigurarea accesului localităţilor polului la sistemele centralizate de alimentare 
cu apă potabilă, de colectare şi tratare a apelor uzate, prin extinderea reţelelor şi serviciilor 
existente în zona urbană. 

 Proiecte: 
 Reabilitarea infrastructurii de utilităţi apă, canal, epurare în Judeţul Timiş 

 
 Echiparea polului de creştere cu sisteme energetice moderne şi sustenabile, prin încurajarea 

investiţiilor inovative în domeniul eficienţei energetice şi dezvoltării durabile. 
 Proiecte:  

 Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Timişoara, în vederea îndeplinirii 
standardelor de mediu privind emisiile de gaze şi creşterea eficienţei energetice a 
sistemului de furnizare a agentului termic 

 
 Creşterea atractivităţii polului de creştere Timişoara, printr-o ofertă educaţională de calitate, 

adaptată nevoilor pieţei muncii şi perspectivelor de evoluţie socială. În acest sens, se va urmări 
îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educaţionale prin consolidarea bazei de sprijin pentru 
fiecare ciclu de învăţământ, cu un accent special pe susţinerea liceelor de elită şi pe consolidarea 
bazei logistice.  

 Proiecte:  
 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a 

Liceului Teoretic J.L. Calderon 
 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a 

Liceului Teoretic Nikolaus Lenau 
 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a 

Colegiului Naţional C.D. Loga 
 Reabilitare Şcoala de Arte şi Meserii „Gheorghe Atanasiu” 
 Reabilitarea, modernizarea şi accesibilizarea spaţiilor destinate desfăşurării activităţilor 

în cabinete de lucru şi terapii compensatorii protejate din cadrul Liceului Teoretic Iris 
 

 Punerea în valoare a patrimoniului cultural, material şi imterial, mobil şi imobil. Pentru o mai 
bună valorificarea a acestei deschideri, este necesară realizarea de infrastructuri moderne pentru 
desfăşurarea actului artistic, în măsură să atragă mari companii de entertainment, să impună 
excelenţa ofertei culturale locale şi să creeze un public avizat, fidel şi iubitor al actului cultural 
de calitate. Afirmarea atât în interior cât şi în exterior a identităţii istorice a polului, prin 
reabilitarea şi punerea în valoare a patrimoniului istoric valoros,  contribuie la creşterea la 
dezvoltarea economico-socială şi culturală a zonei.  

 Proiecte: 
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 Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara – Bastionul Theresia, 
Timişoara 

 Restaurarea şi refuncţionalizarea castelului Huniade al Muzeului Banatului, Timişoara 
 Reabilitarea şi includerea în circuitul turistic a Bisericii Romano – CatoliceSf. Vendelin, 

Dudeştii Noi 
 

 Dezvoltarea echilibrată în teritoriu a unei infrastructuri adecvate pentru desfăşurarea actului 
medical şi dotarea cu echipamente performante, o anumită specializare spaţială, în sensul 
grupării unităţilor sanitare de performanţă în spaţiul urban, în strânsă legătură cu formarea şi 
cercetarea medicală superioară. 

 Proiecte:  
 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de 

Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş”, Timişoara 
 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio-

Maxilo-Facială din cadrul Spitalului Clinic Munciipal de Urgenţă 
 Dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de urgenţă şi ambulatoriu din cadrul Spitalului 

Clinic Judeţean Timiş 
 

 Crearea la nivelul polului a unor reţele de servicii sociale, echilibrat distribuite şi accesibile 
tuturor categoriilor sociale, prin dispersia unităţilor de recuperare şi a celor de asistenţă socială 
în polul de creştere şi oferirea de servicii de sociale de calitate în spaţii corespunzător amenajate, 
cu efecte directe asupra grupurilor sociale defavorizate. 

 Proiecte:  
 Achiziţionarea de echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii 

sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de 
urgenţă şi a primului ajutor calificat 

 Amenajare Centru de zi pentru bătrâni, Giarmata 
 Centru de zi pentru îngrijirea copiilor, Dumbrăviţa 
 Reabilitarea Căminului pentru Persoane Vârstnice, Timişoara 
 Reabilitarea şi mansardarea Centrului de Zi pentru copii cu dizabilităţi Podul Lung, 

Timişoara 
 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii Serviciului Protecţia Copilului şi 

Familiei, Timişoara 
 Reabilitare/modernizare Locuinţă protejată DINU 
 Dezvoltarea unui Centru Social de Urgenţă pentru Persoane fără adăpost 
 Gender 4 Growth 

 
 Creşterea calităţii spaţiilor publice centrale ale municipiului Timişoara, nucleul Polului de 

creştere, spaţii reprezentative pentru întregul pol.  Intervenţiile propuse vizează valorificarea 
patrimoniului istoric, cultural şi natural, pentru includerea acestora în circuitul turistic şi 
promovarea lor în scopul atragerii turiştilor.  

 Proiecte: 
 Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al oraşului Timişoara (Cetate) 
 Reabilitarea Ansamblului urban interbelic „Corso” al municipiului Timişoara, parte a 

patrimoniului cultural naţional 
 Reabilitare Piaţa Iosefin, Municipiul Timişoara 
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 Implementarea unui management durabil al componentelor de mediu în scopul eficientizării 

energetice, prin crearea susţinerii locale în acest sens. Prin intervenţiile propuse se încurajează 
acţiunile locale şi regionale privind utilizarea eficientă a energiei, care sprijină implementarea 
politicilor energetice la nivel naţional şi a legislaţiei europene în acest sens.  

 Proiecte: 
 Agenţie pentru managementul energiei în judeţul Timiş 

 
 Valorificarea potenţialului cadrului natural şi al peisajului în vederea creări unui mediu de 

viaţă plăcut, atractiv şi vibrant. Un oraş atractiv şi verde este implicit mai competitiv şi din punct 
de vedere economic, atrăgând şi reţinând forţă de muncă tânără şi cu calificare superioară. Prin 
intervenţiile propuse se urmăreşte valorificarea optimă a potenţialului cadrului natural, atât din 
punct de vedere turistic (amenajare peisagistică, zone pentru agrement) cât şi din punct de 
vedere economic (deschiderea navigaţiei pe Bega, transport public), cele două funcţiuni 
completând-se într-un mod armonios. 

 Proiecte: 
 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor canalului Bega Timişoara 

 
 Creşterea potenţialului turistic al Polului de creştere Timişoara în regiunea transfrontalieră prin 

dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor de relaxare, recreere şi sport contribuie implicit la 
creşterea numărului de turişti. De asemenea, promovarea polului de creştere prin cooperarea cu 
oraşe din regiunea transfrontalieră va atrage noi turişti, cu impact asupra dezvoltării economice 
locale.  

 Proiecte:  
 Trăim în Bazinul Carpaţi – dezvoltarea atractivităţii pentru vizitatorii Parcului Zoologic 

Szeged şi Grădinii Zoologice din Timişoara 
 Crearea unei baze sportive şi de agrement, comuna Şag 

 
 Amenajarea arhitectural – peisagistică a parcurilor, grădinilor şi scuarurilor. Amenajarea 

zonelor verzi, creşterea cantitativă şi calitativă a acestora, contribuie la împlinirea scopului final 
al oricărei strategii de dezvoltare – creşterea calităţii vieţii locuitorilor. Întrucât „salba de 
parcuri” de pe malul Begăi este reprezentativă pentru definirea identităţii Timişoarei, 
intervenţiile propuse contribuie în acelaşi timp la creşterea atractivităţii polului prin atragerea de 
turişti/vizitatori.    

 Proiecte: 
 Modernizarea Parcului Rozelor 
 Reamenajarea şi modernizarea Parcului Botanic Timişoara 
 Modernizarea Parcului Justiţiei 
 Modernizarea Parcului Alpinet 

 
Prezentarea sintetică a Planului Integrat de Dezvoltare a Polului de Creştere Timişoara, pe obiective 
strategice de dezvoltare, obiective specifice, politici şi programe, precum şi indicatorii de 
monitorizare şi evaluare a gradului de realizare a obiectivelor strategice ale PID, in urma 
implementării proiectelor este următoarea: 
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Capitolul 2.5. Informare şi consultare 
 
Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de creştere Timişoara reprezintă considerarea - simultan şi 
coerent - a tuturor problemelor şi intereselor relevante pentru dezvoltarea întregului pol. O asemenea 
abordare integrată a dezvoltării este esenţială pentru construcţia unei strategii durabile din punct de 
vedere cultural, social, ecologic şi economic. 
 
Implementarea Planului Integrat de Dezvoltare va avea un impact major asupra întregii populaţii a 
polului, scopul final al acestuia fiind creşterea calităţii vieţii. De aceea, procesul de planificare 
strategică necesită antrenarea participativă a societăţii civile, a tuturor cetăţenilor Polului de creştere 
Timişoara, individual sau organizaţi pe grupe de interese. Implicarea societăţii civile este o condiţie 
esenţială pentru acceptarea politicilor de dezvoltare şi a strategiei, de către benefieciarii finali.  
 
Procesul elaborării Planului Integrat de Dezvoltare a avut un caracter deschis şi democratic ce a 
permis participarea largă a specialiştilor locali, reprezentanţi ai societăţii civile din Polul de creştere 
Timişoara, iar implementarea va urma acelaşi model. În acest sens, se realizează, un proces 
participativ de planificare strategică a dezvoltării locale prin implicarea societăţii civile, 
asigurându-se în acelaşi timp transparenţa procesului decizional, dar şi asumarea costurilor 
dezvoltării de către populaţie. 
 
Transparenţa decizională s-a asigurat prin informarea şi consultarea periodică a societăţii civile, 
aceasta constituind parte integrantă a procesului de elaborare a Planului Integrat de Dezvoltare. 
Rezultatele obţinute pe parcursul elaborării planului au fost promovate prin mass-media locală şi 
supuse validării publice. 
 
Pentru a asigura implicarea societăţii civile în procesul de planificare strategică, la nivelul polului s-
a constituit o structură partenerială (parteneriat public-privat) alcătuită din: Comitet de Conducere, 
Comitet de Consiliere, Forum Cetăţenesc, Echipa de lucru.  
 
Schematic, modul de interacţionare între aceştia se prezintă astfel: 
 
 
 
 

Comitetul de 
Conducere  Forumul 

Cetăţenesc 
Comitetul de 

Consiliere 

Echipa de lucru 
+ 

Grup de sprijin şi consultanţă
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a) Comitetul de Conducere stabileşte politicile generale de dezvoltare pe termen mediu şi lung a 

Polului de creştere Timişoara, priorităţile şi proiectele necesare realizării acestor politici. De 
asemenea, coordonează activitatea echipei de lucru din proiect şi aprobă documentele elaborate 
de aceasta. Totodată, Comitetul de Conducere trebuie să îşi asume angajamentele politice pentru 
asigurarea/atragerea fondurilor necesare implementării proiectelor. 
 
Comitetul de Conducere este format din politicieni, autorităţi publice ale localităţilor componente 
ale Polului de creştere : 
- Primarul Municipiului Timişoara, având rolul de Preşedinte;  
- Primarii localităţilor Polului de creştere Timişoara  
- Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş; 
- Preşedinţii Comisiilor Consiliului Local Timişoara; 
- Preşedinţi ai Comisiilor Consiliului Judeţean Timiş; 
- Alţi membri Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară; 

 
b) Comitetul de Consiliere sprijină Comitetul de Conducere cu expertiză în diverse domenii de 

activitate, în procesul de luare a deciziilor, stimulând în acelaşi timp implementarea proiectelor. 
Din Comitetul de Consiliere fac parte personalităţi locale de prestigiu, specialişti, experţi pe 
diferite domenii de activitate, oameni de afaceri, oameni de cultură etc. Comitetul de Consiliere 
este format din aproximativ 40 de persoane - „jucători cheie” ai Polului de creştere Timişoara.  
Această structură s-a dezvoltat pe parcurs ca o platformă permanentă, importantă pentru 
deliberările dintre jucătorii cheie din sectorul public şi privat despre viitorul polului de creştere şi 
măsurile şi investiţiile în acel viitor, fiind de fapt un „incubator” pentru „suporterii” polului. 
 
Componenţa Comitetului de Consiliere este următoarea: 
- Preşedinte: o personalitate de renume, unanim recunoscută şi acceptată la nivel local, având 

rol de coagulare a comitetului; 
- Secretar: de asemenea o personalitate de renume, cunoscută şi recunoscută, având rol 

operativ şi organizatoric; 
- Membri: personalităţi de renume şi specialişti în diverse domenii de activitate (universităţi, 

cercetare, economie şi mediu de afaceri, finanţe, transporturi, mediu, urbanism, cultură, 
social, etc.); 

- Reprezentanţi ai instituţiilor publice care activează în municipiu, în scopul asigurării 
suportului tehnic în formularea propunerilor. 

 
c) Forumul Cetăţenesc reprezintă societatea civilă a Polului de creştere Timişoara în ansamblul ei. 

Forumul serveşte ca platformă pentru participarea tuturor locuitorilor, individual sau organizaţi, 
reprezentanţii acestora fiind atât amplificatorii ai opiniei publice, cât şi mediatori ai acesteia . 
Forumul Cetăţenesc are un caracter deschis, fiind constituit prin asocierea liberă a reprezentanţii 
societăţii civile sau simpli cetăţeni, individual sau organizaţi. 
În forumul cetăţenesc pot participa: 
- Asociaţii profesionale, organizaţii neguvernamentale, fundaţii; 
- Grupuri de interes; 
- Reprezentanţi ai consiliilor de cartier; 
- Cetăţeni din localităţile polului de creştere; 
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Această structură are un rol bidirecţional în comunicarea dintre societatea civilă şi Comitetul de 
Conducere. Pe de o parte, Forumul Cetăţenesc transmite deciziile Comitetului pentru validare de 
către cetăţenii polului de creştere, iar pe de altă parte, prezintă opinia cetăţenilor în faţa 
Comitetului de Conducere.  
În vederea asigurării transparenţei actului decizional, sunt folosite mijloace de informare 
/comunicare şi consultare a populaţiei. 

 
Informarea societăţii civile se realizează atât prin modalităţi de comunicare directă, cât şi prin 
comunicare mediată.  
Pe parcursul elaborării au fost organizate prezentări publice la care au participat reprezentanţi din 
domeniul social, protecţia mediului, mediul universitar, mediul de afaceri, social, cultural, etc. Unele 
dintre aceste întâlniri au avut rol de consultare. În cadrul lor, cei interesaţi şi-au putut exprima 
sugestiile privind identificarea priorităţilor de dezvoltare a Polului de creştere Timişoara pe termen 
mediu şi lung. Aceste evenimente au fost preluate şi de mass-media.  
 
Comunicarea mediată s-a realizat prin promovarea activităţilor din etapele premergătoare şi de 
elaborare a Planului Integrat de Dezvoltare.  

▪ interviuri şi emisiuni în mass-media locală (radio, televiziune) 
▪ articole referitoare la PID în presa scrisă 
▪ organizarea de conferinţe de presă; 
▪ emiterea de diferite comunicate, anunţuri şi informări (comunicate de presă publicate pe site-ul 
oficial al primăriei municipiului Timişoara www.primariatm.ro în data de: 10.02.2009,  
10.06.2009 respectiv 11.06.2009). 

 
Identificarea principalelor probleme, nevoi şi oportunităţi de la nivelul întregului pol, s-a realizat 
printr-o consultare prealabilă a factorilor implicaţi, concretizată în întâlniri de lucru organizate 
periodic. 

- În data de 22.10.2008 – au fost purtate discuţii privind constituirea Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară şi a fost dezbătută structura şi conţinutul Planului Integrat 
de Dezvoltare. 

- În data de 20.11.2008 - a fost stabilită modalitatea de aprobare a hotărârilor din cadrul 
Adunării Generale, bugetul şi scopul asociaţiei, precum şi proiectele ce pot fi finanţate în 
cadrul PID.  

- În data de 15.01.2009 – discuţii între membrii cu privire la modul de organizare şi 
funcţionare a Asociaţiei. 

- În data de 10.02.2009 – a fost semnat Statutul şi Actul Constitutiv al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară “Polul de creştere Timişoara”, de către Municipiul 
Timişoara, Judeţul Timiş şi cele 14 comune membre. 

- În data de 26.03.2009 – au fost discutate şi stabilite proiectele ce vor fi cuprinse în Planul 
Integrat de Dezvoltare al Polului de creştere Timişoara  

- În cadrul întâlnirii din data de 03.07.2009 – a fost prezentată şi dezbătută împreună cu 
edilii celor 14 comune membre, analiza SWOT şi diagnosticul Polului de creştere 
Timişoara, precum şi proiectele ce pot intra în Planul Integrat de Dezvoltare 

- Ulterior acestei întâlniri în data de 6.07.2009 - s-a continuat discuţia referitoare la 
proiectele ce pot intra în Planul Integrat de Dezvoltare. Fiecare comună a intervenit cu 
proiecte ce vizau să dezvolte întreg polul de creştere şi s-a discutat pe marginea acestora. 
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- În data de 2 octombrie - a fost organizată o întâlnire cu toţi promotorii comunelor din 
cadrul polului  în vederea prioritizării proiectelor din PID. 
 

Au fost organizate de asemenea consultări privind Planul Integrat de Dezvoltare, cu participarea 
experţilor locali astfel: 

- În 10. 06.2009, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, a fost organizată  o întâlnire a 
Grupului de Coordonare pentru “Viziunea Urbană Timişoara” unde invitaţii,  
reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi experţi în dezvoltare şi urbanism, au 
discutat despre procesul de planificare urbană integrată în Timişoara, care să conducă la o 
creştere durabilă a Polului de creştere în viitor.  

- În aceeaşi dată, a avut loc o întâlnire a Grupului Consultativ, unde reprezentanţi din 
domeniile: economie, cultură, social, mediu, urbanism, sport etc. au fost invitaţi să îşi 
exprime opiniile cu privire la viitoarea dezvoltare a Polului de creştere Timişoara. Printre 
tematicile discutate s-au numărat: contribuţia consiliului consultativ economic şi cultural 
la elaborarea PID, transparenţa în dezvoltare urbană Timişoara, precum şi atragerea 
fondurilor europene  şi programul de investiţii. 

- Pe data de 11.06.2009, a fost organizat un seminar cu tema “Planificare Urbană 
Integrată”, unde au fost invitaţi toţi polii naţionali de creştere, precum şi alte autorităţi 
publice locale. Obiectivul acestui seminar a fost conştientizarea asupra importanţei 
abordării integrate a planificării urbane şi beneficiile acestui proces.  

- În cadrul întâlnirii din data de 23 septembrie 2009 – a fost prezentat şi discutat planul 
integrat de dezvoltare atât în prezenţa Grupului Consultativ al polului de creştere precum 
şi a coordonatorului „Polului de creştere Timişoara”. 

 
d) Echipa de lucru are rol de execuţie şi este constituită pe structura Serviciului Dezvoltare Locală 

şi Integrare Europeană din cadrul Direcţiei Dezvoltare a Primăriei Municipiului Timişoara, sub 
conducerea directorului direcţiei şi colaborează cu reprezentanţi ai celor cele 14 comune şi 
Consiliului Judeţean Timiş.  

 În derularea activităţilor specifice, echipa de lucru poate  beneficia de expertiză tehnică şi 
consultanţă pe parcursul elaborării/implementării planului.  

 Până în prezent, în acest sens, s-a colaborat cu Universitatea de Vest (Centrul pentru Dezvoltare 
Regională, Studii Transfrontaliere şi Amenajare Raţională a Teritoriului al Universităţii de Vest 
din Timişoara), Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică – GTZ, şi CIM (Centrum für 
Internationale Migration und Entwicklung).   

 
Planul Integrat de Dezvoltare a fost înaintat către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
pentru aprobare, urmând ca ulterior să fie asumat prin hotărâri de consiliu de către toate autorităţile 
publice locale membre ale structurii parteneriale.  
După aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare, pe parcursul implementării, structura partenerială 
va decide eventualele modificări ce trebuie operate (de exemplu, înlocuirea unor proiecte cu proiecte 
din lista de rezervă). 
Se vor organiza întruniri trimestriale ale structurii parteneriale, iar evaluarea gradului de 
implementare va avea loc conform indicatorilor de monitorizare şi evaluare stabiliţi prin PID. 
Evaluarea va avea loc, de asemenea, la finalul perioadei de implementare. Rezultatele vor fi date 
publicităţii.   
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Pe parcursul implementării se vor continua activităţile de promovare a  PID. Informaţiile referitoare 
la stadiul implementării vor fi prezentate metodic pentru ca toţi cetăţenii Polului de creştere 
Timişoara să fie la curent cu modul de concretizare a strategiei de dezvoltare.  
Pentru conştientizarea asupra desfăşurării implementării Planului Integrat şi importanţa pe care 
acesta o are asupra alinierii la standardele europene a zonei Polului de creştere Timişoara, cetăţenii 
PCT vor fi informaţi asupra proiectelor individuale ce fac parte din PID şi asupra beneficiilor 
rezultate din implementarea lor.  
 
Autorităţile locale implicate (Municipiul Timişoara, cele 14 comune, Consiliul Judeţean Timiş) vor 
organiza întâlniri publice înaintea depunerii cererii de finanţare a fiecărui proiect în parte, cu rol de 
informare a cetăţenilor Polului de creştere Timişoara şi a grupurilor de interes asupra cărora 
implementarea proiectului va avea impact direct.   
Dacă anumiţi factori determină modificări în lista proiectelor individuale ale Planului Integrat de 
Dezvoltare, se vor face înlocuiri cu proiecte din lista de rezervă.  
 
Pentru informare şi promovare se vor folosi diverse mass-media: 

▪ emiterea de diferite comunicate, anunţuri privind lansarea şi derularea proiectelor  
▪ emiterea la finalizarea proiectelor a unei informări asupra proiectului şi a rezultatelor sale în 
ziare locale cu mare audienţă. 
▪ organizarea de conferinţe de presă; 
▪ interviuri şi emisiuni în mass-media locală (radio, televiziune) 
▪ articole referitoare la PID în presa scrisă; 

 
De asemenea, promovarea implementării Planului Integrat de Dezvoltare şi a rezultatelor acestuia va 
fi făcută şi prin mijloace proprii de comunicare, care vor consta în materiale tipărite (pliante, broşuri, 
afişe) şi diverse materiale promoţionale. 
În vederea asigurării transparenţei şi liberului acces la informaţii publice, Polul de creştere 
Timişoara va publica pe site-urile oficiale ale instituţiilor şi în „Monitorul Primăriei”, informări 
periodice referitoare la derularea întregului proces al implementării strategiei de dezvoltare 
prevăzute în planul integrat de faţă.  
Pentru monitorizarea şi analizarea efectelor informării şi promovării proiectelor, vor fi înregistrate 
toate documentele şi produsele aferente, în format tipărit şi/sau electronic.  
Un alt instrument de lucru ce va fi folosit în campania de informare şi promovare este organizarea 
pe teritoriul Polului de creştere Timişoara a diferite evenimente cu caracter stimulativ pentru spiritul 
participativ al populaţiei, instituţiilor/organizaţiilor/firmelor din interiorul polului, menite să 
pregătească activităţile prevăzute în proiecte (Bega Bulevard, Mica Vienă, expoziţii, simpozioane 
etc.). 
 
În acest mod, prin participarea directă a locuitorilor Polului de creştere la procesul de elaborare şi 
concretizare a Planului Integrat de Dezvoltare, prin informarea şi consultarea continuă a acestora, 
cetăţenii vor fi angajaţi direct în procesul de shimbare, vor accepta costurile acestei schimbări, iar 
coeziunea socială astfel creată va asigura succesul implementării. 


