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LLiissttăă  ggeenneerraallăă  aa  pprrooiieecctteelloorr  iinnddiivviidduuaallee  ppeennttrruu  PPoolluull  ddee  ccrreeşştteerree  TTiimmiişşooaarraa  
    

Perioada de 
implementare 

Nr. 
crt 

Denumire proiect Solicitant Obiectiv şi activităţi propuse Stadiul 
proiectului 

Anul 
începerii

Anul 
finalizării

Buget 
proiect 

(lei) 

Sursa de 
finanţare 

OBIECTIV 1. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ DURABILĂ PE BAZA INDUSTRIILOR DE ÎNALTĂ TEHNOLOGIE, 
 A INFORMATICII, TELECOMUNICAŢIILOR ŞI SERVICIILOR CREATIVE 

Politica 1.1. Crearea unui mediu de afaceri atractiv, stabil şi inovativ 
1.1.1. Realizarea infrastructurilor  de susţinere a afacerilor 

1.  Centru judeţean multifuncţional 
pentru susţinerea afacerilor 
Timişoara 

C.J.Timiş 1. Pregătirea terenului  
2. Construire Centrul de transfer 

tehnologic şi birouri servicii;  
3. Construire spaţii birouri servicii 

IMM; 
4. Construire parcare subterană 

PUZ 
Lansare 

procedură 
achiziţie 

iunie 2010 
şi 

PT 
noiembrie 

2010 

2011 2013 61.500.000 POR AXA 1 

2 Parcul judeţean Timiş de 
producţie energie fotovoltaică 
Timişoara 

CJ Timiş Operaţionalizarea parcului pentru 
operare şi exploatare adecvată 
scopului declarat de reducere a 
cheltuielilor publice cu consumul 
public de energie electrica la 
nivelul CJT şi a autorităţilor publice 
partenere 

Procedura 
de concurs 
de soluţii va 
fi repetată 
Proiectul nu 
a fost depus 
spre 
evaluare 
SF în curs 
de elab.  

Aprilie 
2010 

2013 675.000.000 POS CCE  
AXA 4 

3 Parc tehnologic pentru energie 
alternativă Timişoara 

CJ Timiş Parcul Tehnologic pentru Energii 
Alternative (PTEA) Timişoara 
reprezintă o infrastructură de sprijin 
a afacerilor dezvoltată pe un 
perimetru delimitat în care printr-o 
investiţie promovată de Consiliului 
Judeţean Timiş, se va crea un 
ambient specific şi se vor realiza 
condiţii corespunzătoare pentru 

SF în 
contracta
re 
 
Demarare 
licitaţie PT 
după 
aprobare SF 

Noiem
brie 
2010 

2012 50.000.000 POR AXA 1 
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locarea unor întreprinderi 
inovatoare orientate spre tehnologii 
de vârf şi profilate pe activităţi de 
producţie, servicii, dezvoltare 
tehnologică a echipamentelor 
pentru noile domenii ale energiilor 
alternative (solar, eolian, biomasă, 
hidrogen, pompe de căldură, etc.) 
Implementarea proiectului va avea 
impact economic prin crearea de 
locuri de munca si sprijinirea 
dezvoltarii firmelor. Totodata, prin 
promovarea energiilor alternative, 
proiectul va avea impact si asupra 
imbunatatirii calităţii mediului. 

4 Structuri locale pentru sprijinirea 
afacerilor în comuna Dumbrăviţa 
– Incubator de afaceri 

Parteneriat 
Municipiul 
Timişoara 
Comuna 
Dumbrăviţa 

Construirea unor clădiri pentru 
birouri şi hale de producţie, logistică 
pentru sprijinirea dezvoltării 
firmelor noi 

SF mai 2010
PT după 

aprobare SF 
în CL  

2011 2012 4.500.000 POR AXA 1 

5 Promovarea creşterii economice  
în zona de graniţă România 
Serbia prin consolidarea şi 
extinderea într-o direcţie 
transfrontalieră a structurilor de 
tip cluster pentru industria 
construcţiilor de maşini şi, în 
mod special, pentru subsectorul 
automotive 

Asociaţia 
Automotivest

1. Dezvoltare economico-socială 
echilibrată si integrată în zona 
România-Serbia 
2. Îmbunătăţirea 
cadrului instituţional de suport 
pentru IMM-urile active în sub-
sectorul automotive. 

În derulare 2008 2009 652.275 Programul de 
Vecinătate RO-
SE PHARE  
2004 -2006 

6 Centru pentru organizarea de 
evenimente în comuna Giroc 

Comuna 
Giroc 

Crearea unei săli polivalente şi a 
unor spaţii destinate organizării de 
evenimente, găzduire şi organizare 
de  conferinţe, expoziţii, reuniuni, 
training-uri, corelarea între tipurile 
de spaţii şi facilităţi tehnico – 
funcţionale, a confortului şi 
eficienţei în exploatare 

Idee de 
proiect 

2010 2013 15.750.000 POR AXA 4 
DMI 4.1 

1.1.2.  Promovarea calităţii şi competitivităţii în toate domeniile de activitate 
7. Implementarea sistemului de Municipiul Proiectul va contribui la Proiect 2011 2012 250.000 PO DCA   
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Management de Mediu 
conform ISO 14001 în Cadrul 
Primăriei Timişoara  
 

Timişoara îmbunătăţirea întregii performanţe 
privind mediul, realizarea unui 
control mai facil, reducerea 
costurilor şi îmbunătăţirea imaginii 
publice. 

respins. 
Se 

intentioneaz
a  

participarea 
la 

urmatoarea 
Cerere de 
proiecte 

Axa 2 
DMI 2.2 

1.1.3. Îmbunătăţirea performanţelor administraţiei publice locale, prin creşterea transparenţe, eficienţei şi a relaţiei cu publicul 
8 

1
Sistem de informare şi 
comunicare facil pentru 
cetăţeni – panouri informative 

Municipiul 
Timişoara 

Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea 
accesibilităţii informaţionale pentru 
toate categoriile de public şi 
creşterea transparenţei actului 
decizional, prin achiziţionarea a 31 
de panouri electronice de afişaj 

Elaborare 
Studiu de 

oportunitate 

2010 2011 4.500.000 POR AXA 1 

9 Implementarea unui sistem 
inovativ de management al 
documentelor şi modernizarea 
centrului pentru informare a 
cetăţenilor în cadrul Primăriei 
Giroc 

Comuna 
Giroc 

Implementarea unui sistem 
informatic de management al 
relaţiilor cu publicul (CIC) şi a unui 
sistem informatizat de management 
al proceselor operaţionale  

În 
contractare 

2010 2011 1.056.586,52 
 

PO DCA 
 

10. Platforma E- PCDN Dudeştii 
Noi 

Comuna 
Dudeştii Noi 

Achiziţionarea de echipamente, 
aplicaţii software si licenţe  
Construirea unei reţele LAN 
performante şi conexiunea la 
broadband, instruire  personal 

Elaborare  
cerere de 
finanţare 

2010 2010 540.000 POS CCE”. 

11 Evidenţa informatizată a 
persoanei - Giarmata 

Comuna  
Giarmata 

Crearea unui sistem informatic/bază 
de date, dotarea cu echipamente 

Idee de 
proiect 

2012 2012 150.000 Bugetul de stat 

1.1.4. Dezvoltarea relaţiilor de cooperare internă şi internaţională, în toate domeniile de activitate 
12 FRESH - Forwarding Regional 

Environmental Hierachies / 
Promovarea modelelor de 
dezvoltare economică 
sustenabilă la nivel regional 

Agenţia 
pentru 
Dezvoltare 
Regională 
Vest 

Promovarea unui model de 
dezvoltare economică bazat pe 
structuri sustenabile de creare a 
valorii adăugate.  În acest sens în 
cadrul proiectului se vor încuraja 
schimbul de bune practici relevante 
între parteneri şi se va urmări 
asumarea unor astfel de bune 
practici în documentele strategice 

În 
implementare

2010 2012 410.000 Programul 
european de 
cooperare 
interregionala 
Intereg IVC 
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de programare la nivel regional, un 
accent special fiind pus pe 
probleme precum eco– inovarea, 
eco -designul şi construcţiile 
ecologice.   

13. People  Consiliul 
Judeţean 
Timiş 

Scopul proiectului PEOPLE este 
explorarea posibilităţilor pentru noi 
forme de angajare şi pentru 
bunăstare şi coeziune în cadrul 
schimbărilor demografice şi 
sociale. 

În  
implementare

2009 2011 540.000 Programul 
european de 
cooperare 
interregionala 
INTERREG IV 
C (FEDR) 

14 MITKE – Managing the 
Industrial Territory in the 
Knowledge Era / 
Managementul teritoriilor 
industriale în era cunoaşterii 

Agenţia 
pentru 
Dezvoltare 
Regională 
Vest 

Construirea unei platforme de 
comunicare între regiuni si furnizarea 
unor mecanisme adecvate pentru 
colectarea, schimbul si transferul de 
experienţe în vederea identificării si 
testării unor soluţii si instrumente de 
intervenţie privind îmbunătăţirea 
managementului parcurilor 
industriale si a structurilor de sprijin 
pentru afaceri (PISSA). 

În 
implementare

2009 2011 375.785,5 Programul 
european de 
cooperare 
interregionala 
Intereg IV C 

15.  Solidar City  
Rolul si implicarea autorităţilor 
locale in creşterea gradului de 
ocupare a forţei de muncă 

Universitatea 
Politehnică 
Timişoara 

Principalul obiectiv al proiectului 
este acela de a îmbunătăţi 
eficacitatea politicilor de dezvoltare 
regionala prin creşterea rolului si 
implicării autorităţilor locale si 
regionale precum si a societăţii 
civile in creşterea gradului de 
ocupare a forţei de munca prin 
studierea parametrilor care 
ingreuneaza participarea activa pe 
piata locala a fortei de munca 
respectiv pentru gasirea de solutii 
pentru creerea de locuri de munca 
mai multe si mai bune.  

În 
implementare

2010 2013 334.575 INTERREG 
IVC 

16. dROugHt 
Proiect de cercetare comun 
privind testarea toleranţei la 
secetă a unor genotipuri de 

USAMVB 
Universitatea 
de Stiinte 
Agricole si 

Obiectiv general:  
Crearea unei strategii comune şi a 
cadrului instituţional pentru 
strângerea legăturilor între 

În 
implementare

2009 2011 1.215.000 PO Cooperare 
transfrontaliera 
HU -RO 
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porumb cultivate în partea de 
vest a României şi sud-vest a 
Ungariei 

Medicina 
Veterinara a 
Banatului 
Timisoara- 
coordonator 

comunităţile educaţionale, 
ştiinţifice şi academice dintre 
parteneri, fapt ce va facilita 
dezvoltarea transfrontalieră 
Obiectiv specific:  
Optimizarea tehnicilor de evaluare 
pentru identificarea unor genotipuri 
de porumb cu toleranţă ridicată la 
condiţii de secetă, prin experienţe şi 
determinări „in vivo” şi „in vitro” 

17. Acronim: R&D SZTE-BAÁE  
cod: HURO/0801/038 
Titlul proiectului: 
Cooperare în scopul prevenirii 
poluării apelor naturale şi a 
solului, prin efectuarea unor 
determinării biochimice a la 
frontiera maghiaro-romană, şi 
stabilirea impactului de mediu 
pentru prevenirea unor eventule 
catastrofe 

SAMVB 
Universitatea 
de Stiinte 
Agricole si 
Medicina 
Veterinara a 
Banatului 
Timisoara- 
partener 

Reducerea sau evitarea dezastrelor 
mediului (analize de apă şi sol) şi 
stabilirea impactului contaminaţilor 
transfrontalieri, asupra solului şi 
apelor naturale. 
− determinarea parametrilor 

fiziologici şi biochimici la peşti. 
determinarea degradării ţesuturilor 
(enzime GOT, GPT, LDH), 
identificarea stresului (nivelul 
zahărului de sânge), degradarea 
sistemului nervos (inhibarea 
enzimei AChE),enzime 
antioxidante (SOD, enzime 
peroxidaze), metalotioneine, 
împreună cu determinarea 
oxidazelor cu funcţii mixte, care 
indică în momentul dat, calitatea 
apei şi mediul ecologic particular 
(în funcţia pH-ului apei, 
temperaturii, concentraţii, O2). 

În 
implementare

2009 2011 675.000 PO Cooperare 
transfrontaliera 
HU -RO 

18. Agro solprotect 
Introducerea de lucrări 
agrotehnice pentru protecţia 
mediului cu scopul protejării 
solului 

SAMVB 
Universitatea 
de Stiinte 
Agricole si 
Medicina 
Veterinara a 
Banatului 
Timisoara- 

Obiective: 
- Identificarea modalităţilor 
sigure de utilizare a terenurilor şi 
a pericolelor bazei de apă a 
solului; 

- Protejarea naturii şi a valorilor 
naturale; 

Activităţi: 

În 
implementare

2009 2010 135.715,5 PO Cooperare 
transfrontaliera 
HU -RO 
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partener I. Analiza legislaţiei de fond care 
cuprinde următoarele 
subactivităţi: 

1. Analiza eficienţei legislaţiei 
publice 

2. Analiza eficienţei legislaţiei 
româneşti 

II.  Radiologia agriculturii 
III. Analiza pericolului 

anumitor lucrări agrotehnice 
asupra solului şi utilizării apei 

 Comunicarea rezultatelor 
grupurilor ţintă şi a publicului larg 

19. Redpepper TRD 
Cercetări privind îmbunătăţirea 
tehnologiei de cultură a 
ardeiului boia în condiţii de 
solar pentru obţinerea 
produsului finit de calitate 

SAMVB 
Universitatea 
de Stiinte 
Agricole si 
Medicina 
Veterinara a 
Banatului 
Timisoara- 
partener 

Obiective specifice: 
- C+D (cercetare-dezvoltare) în 

producţie şi post-harvest a 
ardeiului boia; 

- C+D în tehnologia de 
prelucrare 

- Cerinţe de asigurarea calităţii 
şi diseminarea rezultatelor 

Activităţi propuse: 
- activităţile de pregătire a 

proiectului: 
- realizarea chestionarului de 

întrebări pentru grupurile ţintă; 
- analizarea chestionarelor şi 

definitivarea obiectivelor 
proiectului; 

- activităţi de management al 
proiectului; 

- activităţi de cercetare-
dezvoltare privind 
îmbunătăţirea tehnologiei de 
cultură a arediului boia în 
solarii; 

activităţi de comunicare 
(diseminarea rezultatelor prin 
realizarea de pagină web, 3 

În 
implementare

2009 2011 894.069 PO Cooperare 
transfrontaliera 
HU -RO 
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workshop-uri, 1 conferinţă şi 
publicaţii). 

20. Egeszseges buza 
HURO/0801/133 

SAMVB 
Universitatea 
de Stiinte 
Agricole si 
Medicina 
Veterinara a 
Banatului 
Timisoara- 
partener 

Obiective si activităţi propuse: 
- Evaluarea parametrilor biologici 
ai rezistenţei la factori de stres 
biotic (boli foliare) la soiuri de grâu 
create în zona transfrontalieră 
(Lovrin si Szeged) în condiţii 
agrotehnice (experienţe de câmp în 
doi ani succesivi). 
- Testarea calităţii soiurilor de grâu 
maghiare şi româneşti (experienţe 
de laborator). 
- Identificarea/monitorizarea macro 
şi microscopică a agenţilor patogeni 
responsabili de pătare foliară a 
frunzelor la soiuri de origine 
autohtonă si străină (experienţe de 
câmp şi de laborator). 
- Analiza diversităţii genetice prin 
utilizarea markerilor moleculari 
(program de pregătire profesionala 
a tinerilor la GK Kht. Szeged). 
- Aplicarea selecţiei recurente 
bazată pe markeri moleculari în 
crearea soiurilor tolerante la stresul 
biotic (experienţe in seră si câmp). 
- Instruirea practică a studenţilor 
privind metodele moderne de 
ameliorare genetică în general şi la 
cereale (activităţile au loc le GK 
Kht. Szeged şi la USAMVB 
Timişoara). 
- Organizarea de activităţi practice 
cu studenţii de la USAMVB 
Timişoara pentru însuşirea 
metodele de ameliorare care 
servesc agricultura sustenabilă. 
- Organizarea de conferinţe, 

În 
implementare

2009 2011 540.000 PO Cooperare 
transfrontaliera 
HU -RO 
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întâlniri de specialitate cu fermierii 
tineri. 
- Procurarea reactivilor şi 
chimicalelor necesare analizelor 
prevăzute în proiect. 

Politica 1.2. Consolidarea sectorului terţiar, în special prin dezvoltarea serviciilor creative cu valoare adăugată mare 
1.2.1 Dezvoltarea serviciilor inteligente şi a serviciilor creative  

21. Institut de Cercetare în 
Domeniul Sistemelor 
Inteligente de Transport 
(Intelligent Transport Systems -
ITS) 

Universitatea 
Politehnica 
Timişoara / 
Municipiul 
Timişoara  

1.Conceperea şi implementarea 
aplicaţiilor ITS în logistică şi 
mobilitate urbană;  
2. Dezvoltarea de  aplicaţii software 
pentru probleme de modelare, 
proiectare şi simulare a proceselor 
de transport şi transfer tehnologic 
între UPT şi susţinătorii activi ai 
institutului (Primăria Municipiului 
Timişoara, Regia Autonomă de 
Transport Timişoara) 

Idee de 
proiect 

2011 2013 13.000.000  
 
 

22. Creative Growth Consiliul 
judeţean 
Timiş 

Proiectul are ca obiective 
următoarele:  
- Îmbunătăţirea si eficientizarea 

politicilor la nivel regional si local 
prin fundamentarea acestora pe 
baza unor argumente solide 

- Îmbunătăţirea serviciilor şi 
soluţiilor dedicate sectorului 
creativ 

- Dezvoltarea gradului de 
constientizare a modului in care 
creativitatea poate fi un catalizator 
pentru dezvoltarea regionala 

- Crearea unei retele europene a 
Regiunilor Creative in vederea 
unei colaborari de durata si 
schimbul de bune practici 

În 
implementare

2009 2011 252.315 Programul 
european de 
cooperare 
interregionala 
Interreg IVC 

1.2.2. Consolidarea  poziţiei de centru comercial şi logistic, polarizator pentru regiunea Vest 
23. Reabilitare Piaţa Iosefin - 

municipiul Timişoara 
Municipiul 
Timişoara 

Reabilitarea Pieţei Iosefin şi 
integrarea cartierului într-o politică 
de dezvoltare economică şi socială 

SF, PT 
finalizate 

2010 2012 20.781.694 Buget local 
 
 



261 
 

coerentă atât la nivel local, regional 
cât şi naţional 

1.2.3. Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor  turistice 
24. Conservare sit arheologic şi 

promovare turistică sat de 
vacanţă în comuna Giroc 

Comuna 
Giroc 

Dezvoltarea şi promovarea 
turismului, valorificarea 
potenţialului cultural local prin 
reabilitarea şi conservarea sitului 
arheologic  

Idee de 
proiect 

2010 2013 1.135.000 POR AXA 5 
DMI 5.1 

25. Master plan potenţial turistic 
Moşniţa Nouă 

Comuna 
Moşniţa Nouă

Identificarea posibilităţilor şi 
direcţilor de dezvoltare a 
turismului în comuna Moşniţa Nouă

Idee de 
proiect 

2011 2013 6.500.000 Progr. 
cooperare 
transfrontalieră  
HU-RO 

Politica 1.3. Dezvoltarea sectoarelor industriale ce utilizează tehnologie înaltă, a informaticii şi telecomunicaţiilor 
1.3.1. Înfiinţarea de structuri integrate de inovare şi cercetare ştiinţifică aplicată pentru îmbunătăţirea transferului de know-how 

26. Incubator de afaceri şi Centru de 
Transfer Tehnologic  (Business 
Village Center – PITT) 

CJ Timiş/ 
ADETIM 

Extinderea infrastructurilor de 
afaceri 

SF, PT 2010 2011 19.366.200 POR AXA 4  
DMI 4.1 

27 Centru regional de competenţe 
şi dezvoltare a furnizorilor în 
sectorul automotive 

Parteneriat 
Municipiul 
Timişoara 
Comuna 
Moşniţa 
Nouă 

Proiectul prevede crearea unui 
centru de competenţe şi dezvoltare 
a furnizorilor, cu 3 componente:  
- academie de training automotive,  
- portofoliu de consultanţă pentru 
furnizori 
-  laborator pentru utilizarea 
colaborativă de echipamente 
specializate (ex. maşini cu comandă 
numerică) 
Obiectivele proiectului sunt: 
- Creşterea numărului şi a 
competenţelor furnizorilor locali în 
domeniul automotive 
- Valorificarea şi adaptarea 
potenţialului de training şi formare 
al universităţilor în domeniul 
construcţii de maşini / automotive 
la nevoile întreprinderilor 
- Implementarea de servicii cu 
valoare adăugată în beneficiul 
întreprinderilor din sector 

Prefezabilitate
 
Demarare 
licitaţie SF 
iunie 2010 
Termen:  
sept 2010 
PT nov.2010
 

2011 2013 10.500.000 POR AXA 1 
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Proiectul prevedea construirea unui 
imobil, cu o suprafata de cca. 2.000 
mp, unde va fi organizata o 
„academie de training automotive”, 
un laborator, spatiu administrativ şi 
de birouri, cu dotările 
corespunzătoare 

28. Infrastructură regională de 
afaceri şi inovare în sectorul 
TI&C 

Municipiul 
Timişoara 

- Constituirea unei infrastructuri de 
susţinere a afacerilor şi inovării în 
beneficiul actorilor TI&C din 
Regiunea Vest (spaţii pentru 
birouri, laboratoare, spatii de 
trening si intalniri etc.), pentru 
încurajarea cooperarii orizontale şi 
utilizarea în comun a resurselor, 
precum şi stimularea mobilităţii 
resurselor umane şi a participării la 
proiecte colective, cu consecinţe 
pozitive asupra nivelului de 
pregătire a forţei de muncă din 
sectorul TI&C la nivel regional. 
Se prevede realizarea unui imobil 
cu o suprafata construita de cca 
2000 mp, ce va adaposti 25 de 
firme localizate, un centru de 
training, sali de conferinte si 
seminarii, 3 laboratoare, birouri 
servicii / administrativ 

Prefezab. 
 
Demarare 
licitaţie SF 
iunie 2010 
Termen:  
sept 2010 
şi PT nov. 
2010 

2011 2013 16.400.000 POR AXA 1 

29. Institutul de Cercetări pentru 
Energii Regenerabile / ICER-
TM 
 

Universitatea 
“Politehnica” 
Timişoara 

1. Dezvoltarea infrastructurii de 
cercetare  

2. Asigurarea unor condiţii de 
cercetare de înalt nivel  

3. Dezvoltarea de noi domenii de 
cercetare în utilizarea si 
optimizarea utilizării energiilor 
regenerabile   

4. Creşterea vizibilităţii, 
reprezentativităţii şi impactului 
facultăţilor implicate   

2009 
Proiectul se 
afla in 
implementa
re. 
Urmează 
începerea 
lucrărilor de 
construcţie 
pentru 
clădirea 

- - 64.314.030 POS CCE  
Axa 2 
Operaţiunea 
2.2.1. 
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5. Stimularea dezvoltării de  
parteneriate de cercetare la nivel 
naţional şi internaţional;  

aferentă 
investiţiei 

Politica 1.4. Specializarea sectorului agricol în zona de influenţă 
1.4.3 Dezvoltarea de reţele de colectare, prelucrare şi comercializare a legumelor şi fructelor 

30. Sistem Agro - Logistic 
Regional Integrat 

Municipiul 
Timişoara 

Dezvoltarea unui sistem 
transfrontalier de comercializare 
en gros a produselor agro-
alimentare 
Realizarea unui sistem informatic 
integrat în pieţele din Timişoara şi 
Szeged 
Îmbunătăţirea infrastructurii 
tehnico-edilitare a celor două pieţe 

Pregătirea 
documentaţi
ei în 
vederea 
achiziţiei 
serviciului 
de elaborare 
SF 

2010 2011 3.360.000 Programul de 
Cooperare 
Transfrontalieră 
RO-HU 2007-
2013 
Buget local 

31. Centru regional de colectare 
legume – fructe Dudeştii Noi 

Comuna 
Dudeştii Noi 

Crearea unui centru regional de 
colectare a legumelor si fructelor 
destinat producătorilor agricoli din 
zonă în vederea creşterii 
oportunităţilor de valorificare a 
produselor şi încurajarea 
diversificării activităţilor agricole 

Idee de 
proiect 

2010 2011 3.600.000 Buget local 
Fonduri 
externe 

32. Centru de colectare a 
produselor legumicole 

Comuna Giroc Construcţia şi dotarea unui depozit 
în atmosferă controlată 

Idee de 
proiect 

2010 2013 670.000 Buget local  
Fonduri 
externe 

33. Înfiinţarea a două pieţe agro – 
alimentare în comună 

Comuna Giroc 
 

Construcţia a două clădiri cu 
destinaţie de piaţă de desfacere 

Idee de 
proiect 

2010 2013 1.125.000 SAPARD Axa 
3  

 
 

Perioada de 
implementare 

Nr. 
crt 

Denumire proiect Solicitant Obiectiv şi activităţi propuse Stadiul 
proiectului 

Anul 
începerii

Anul 
finalizării

Buget 
proiect 

(lei) 

Sursa de 
finanţare 

OBIECTIV 2. DEZVOLTAREA UNEI INFRASTRUCTURI TEHNICE INTEGRATE, COMPLEXE ŞI FLEXIBILE 

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

34. Inel centură de ocolire a 
Municipiului Timişoara – 
varianta Sud 

DRDP 
Timişoara/CL 
Timişoara/ CJ 

Reducerea traficului de tranzit în 
oraş prin construirea centurii 
ocolitoare a municipiului Timişoara 

În elaborare 
documentaţia 
de finanţare 

   POS Transport 
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Timiş 
35. Execuţie tronsoane autostrada 

Nădlag-Arad-Timişoara-Lugoj-
Deva 

Ministerul 
Transporturilor
DRDP 

Timişoara 

Situaţia este cunoscută la Ministeru
Transporturilor 

Studiu de 
fezabilitate 

   POS Transport 

36. Cale majoră rutieră în 
perspectiva descărcării 
circulaţiei de pe autostradă spre 
municipiul Timişoara, din nodul 
rutier Remetea Mare 

Compania 
Naţională de 
Autostrăzi şi 
Drumuri 
Naţionale din 
România 

Construire drum expres pentru 
asigurarea unei circulaţii rapide 
între autostradă şi Timişoara. 
Elaborare SF, PT, execuţie drum 
expres 

Tronson I  
(SF în curs de 

finalizare) 
Tronson II 

(SF programat 
trim. III 2010)

PT propus 
2011 

După 
finalizarea  
construcţiei 
autostrăzii 

686.868.000 
Tronson I 

477.428.000 
Tronson II 

209.440.000

Fonduri externe 
BS 
BL  

 

37. Cale majoră rutieră în 
perspectiva descărcării 
circulaţiei de pe autostradă spre 
municipiul Timişoara, din nodul 
rutier Giarmata 

CJ Timiş Construire drum expres pentru 
asigurarea unei circulaţii rapide 
între autostradă şi Timişoara. 
Elaborare SF, PT, execuţie drum 
expres 

SF în curs 
trim. IV 

2010-04-28 
PT propus 

2011 

După 
finalizarea  
construcţiei 
autostrăzii 

200.826.450 Fonduri externe 
BS 
BL  

 

38. Cale majoră rutieră în 
perspectiva descărcării 
circulaţiei de pe autostradă spre 
municipiul Timişoara, din nodul 
rutier km 40-41 spre DN 69 

Compania 
Naţională de 
Autostrăzi şi 
Drumuri 
Naţionale din 
România 

Construire drum expres pentru
asigurarea unei circulaţii rapide între
autostradă şi Timişoara. Elaborare SF
PT, execuţie drum expres 

SF programat 
trim. I 2011 
PT propus 

2012 

După 
finalizarea  
construcţiei 
autostrăzii 

308.110.040 Fonduri externe 
BS 
BL  

 

39. Centura feroviară a 
municipiului Timişoara 

Direcţia 
Regională Căi 
Ferate 

Construirea căii ferate astfel încâ
traficul feroviar de marfă să nu ma
traverseze centrul oraşului, reducând
poluarea în municipiu 

SPF în 
finalizare, SF 
programat 
2011, PT 
2012 

2013 2020 Var. I : 
1.072.614,51 
Var.II: 
1.626.243,64 
Var.III: 
1.113.734,33 

Fonduri externe 
BS 
BL  

 

40. Dezvoltarea aeroportului  
„Traian Vuia” Timişoara  

 Modernizarea aeroportului 
Timişoara  

Idee de proiect

41 Modernizare şi construcţie 
drum rapid Timişoara - Cenad 

 Asigurarea unei legături rutiere 
rapide cu Ungaria atât pentru 
transportul de persoane cât şi pentru 
transportul de mărfuri, conexiunea 
cu autostrada de pe teritoriul 
Ungariei 
 

Idee de 
proiect 

Urmează a se identifica solicitantul şi sursa de 
finanţare, precum şi termenul de implementare 
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2.1.2. Creşterea conectivităţii între localităţile polului de creştere 
42. Modernizare şi extindere Calea 

Torontalului  
Municipiul 
Timişoara 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
transport înspre şi dinspre zona în 
studiu, accesibilizarea zonei şi 
asigurarea legăturii dintre Timişoara 
şi localităţile învecinate 

Studiu de 
fezabilitate 

2010 2010  19.800.000 Buget local 

43. Modernizare infrastructură 
rutieră DC 211 Săcălaz- 
Sînmihaiu Român şi DC 212 
Sînmihaiu Român - Săcălaz 

Comuna 
Sînmihaiu 
Român/ 
Comuna 
Săcălaz 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
transport, accesibilizarea zonei  prin 
asigurarea legăturii între două 
localităţi ale polului 

Documentaţie 
în lucru 

2010 2012  5.500.000 Consiliul 
judeţean  
CNI 

44. Reabilitare şi modernizarea 
drumului comunal Ianova  
– Bencecu de Sus – 5 km 

CJT 
Comuna 
Remetea 
Mare 
Comuna 
Pişchia 

Îmbunătăţirea infrastructurii 
rutiere în cadrul polului  

Idee de 
proiect 

2010 2012    675.000 Guvern + CJT  

2.1.3. Realizarea unui sistem coerent de căi de comunicaţie în interiorul localităţilor 
45. Completare inel IV  

- Calea Buziaşului – Calea 
Lugojului: Pod Bobâlna 
 
 
 
 
- aleea CFR-Calea Lipovei şi 
racordul inelului IV cu str. 
Demetriade 
 

Municipiul 
Timişoara 
 
 
 
 
 
 
 

Realizarea legăturii între cele două
şosele de centură Calea Aradului  
şi Calea Şagului. Sunt   vizate 
lucrări de realizare a podului, se vor 
asigura 4 benzi  de circulaţie, piste 
pentru biciclişti , trotuare pietonale 
şi un sistem de iluminare modern 
 

Sectorul Aleea CFR-cal. Lipovei –racord 
drum cu str. Demetriade  asigură legătura 
cu str. Ion I.I. de la Brad ieşire spre 
localitatea Dumbrăviţa şi va deservi o 
zonă industrială importantă a Timişoarei 
– zona UMT  

Inelul IV se prevede a se realiz. cu 2 
benzi de circulatie.  
Sectorul Aleea CFR - Calea Lipovei se 
execută pe o lungime de 2.812m, cu o 
lăţime a carosabilului de 7m urmând ca 
în viitor, funcţie de necesitatile de 
transport pe această arteră să se 
realizeze încă 2 benzi. 
Racordul Inelului IV cu str. Demetriade 

Temă de 
proiectare 

 
 
 
 
 
 

SF finalizat 
Decembrie 

2009 
Demarare 
licitaţie 

iulie 2010 
 

2011 
 
 
 
 
 
 

2011 
 
 
 

2013 
 
 
 
 
 
 

2013 
 
 
 

38.250.000 
 
 
 
 
 
 
 

20.886.000 

Buget local 
 
 
 
 
 
 
 
POR  AXA1 
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va avea o lungime de 714m.  
Se vor executa  lucrări de: 
- Terasamente (dezafectare linie CFI, 
excavare str. vegetal, săpătură casetă 
etc.);  
- Suprastructură  (fundaţie de piatră 
spartă, str. balast, geotextil etc.) 
- Trotuare (fundaţie balast, beton, str. 
uzură etc.)  
- Marcaje şi indicatoare, Împrejmuire, 
Ridicare la cotă capace cămine. 

46. Realizare Pod Jiul, lărgire pasaj 
şi strada Jiul 

Municipiul 
Timişoara 

Asigurarea legăturii între centrul 
oraşului şi zona gării cu zona 
Circumvalaţiunii prin lucrări de 
reabilitare şi lărgire a pasajului şi 
realizare a podului 

Temă de 
proiectare 

2011 2013 38.250.000 Buget local 

47. Reabilitare str. Văcărescu 
- pe tronsonul cuprins între  b-
dul Regele Carol şi Splaiul 
T.Vladimirescu 

Municipiul 
Timişoara 

Decongestionarea şi fluidizarea 
circulaţiei auto şi pietonale a 
cartierului Iosefin prin:  
-îmbunătăţirea infrastructurii 
tehnico-edilitare a zonei; 
-îmbunătăţirea infrastructurii 
drumului;  
- crearea de locuri de parcare; 

 
Sf în curs de 

elaborare 
Termen SF 
1.06.2010 

Termen PT 
1.07.2010 

2012 2013 6.415.360 
 

POR AXA 1 

48. Reabilitare str. Văcărescu 
- pe tronsonul cuprins între b-dul 
Regele Carol şi B-dul 16 
Decembrie 1989  

Municipiul 
Timişoara 

Decongestionarea şi fluidizarea 
circulaţiei auto şi pietonale a 
cartierului Iosefin prin:  
-îmbunătăţirea infrastructurii 
tehnico-edilitare a zonei; 
-îmbunătăţirea infrastructurii 
drumului;  
- crearea de locuri de parcare; 

SF finalizat 
Aprobat prin 
HCL 

2012 2013 6.200.370 POR AXA 1 

49. Consolidare Pod Solventul (inel 
IV) 

Municipiul 
Timişoara 

Asigurarea legăturii între centrul 
oraşului şi zona gării prin lucrări de 
reabilitare şi lărgire a pasajului şi 
reabilitarea podului 

Temă de 
proiectare 

2012 2015 38.250.000  

50. Consolidare Podul Eroilor Municipiul 
Timişoara 

Fluidizarea traficului. reabilitarea 
structurii de traversare, conform 
cerinţelor de consolidare pentru clasa 
“I” de încărcare 

Studiu de 
fezabilitate 

2011 2012 
 
 

13.500.000 Buget local 
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51. Amenajare complex rutier zona 
Michelangello  

Municipiul 
Timişoara 

Decongestionarea şi fluidizarea 
circulaţiei auto şi pietonale a zonei 
prin: 
-construcţie pasaj subteran 
-consolidare pod 
-lărgirea străzii 

Elaborare 
studiu de 

fezabilitate  
SF mai 2010 
PT aug.2010  

2010 2012 34.579.377 POR AXA 1 

52. Construcţia a 3 poduri peste 
pârâul Potoc 

Comuna 
Remetea 
Mare 

Asigurarea unor bune conexiuni 
rutiere în interiorul polului şi 
asigurarea mobilităţii în trafic  

Studiu de 
fezabilitate 

2011 2012 450.000 Guvern + Buget 
local 

 53. Modernizare  străzi în Comuna 
Giarmata 

Comuna  
Giarmata 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor, creşterea potenţialului 
turistic al arealului 

Studiu 
fezabilitate 

2011 2015 2.731.084 Buget local / 
CJT 
Alte surse 

54. Construcţie pod Cerneteaz Comuna 
Giarmata 

Îmbunătăţirea infrastructurii fizice Studiu 
fezabilitate 

2011 2015 537.500 Buget local 
/ CJT 
Alte surse 

55. Execuţie lucrări la podul auto şi 
pietonal în localitatea Murani 

Comuna 
Pişchia 

Modernizare pod Documentaţie 
în pregătire 

2010 2011 200.000 Buget local 
 CJT 

56. Asfaltarea tuturor străzilor din 
interiorul comunei Becicherecu 
Mic 

Comuna 
Becicherecu 
Mic 

Asfaltare cu beton asfaltic a tuturor 
străzilor localităţii 

Idee de 
Proiect 

2011 2015 11.250.000 HG 577/1997 

57. Construirea unei piste de 
biciclişti din Timişoara până la 
Pădurea Verde, prin Comuna 
Dumbrăviţa 

Comuna 
Dumbrăviţa 

Amenajarea unei piste speciale 
pentru biciclişti de-a lungul străzii 
Petofi Sandor din Comuna 
Dumbrăviţa. 

Idee de 
proiect 

 

2011 2011 1.350.000 Buget local 

58. Modernizare străzi în comuna 
Sînmihaiu Român 

Comuna 
Sînmihaiu 
Român 

Îmbunătăţirea infrastructurii fizice 
de baza prin asfaltarea străzilor din 
interiorul comunei  

SF în lucru 
 

2011 2014 12.600.000 Consiliul 
Judeţean 
Buget local 

59 Modernizare str. Cloşca şi 
extinere la 4 benzi pe sectorul 
Blv. Cetăţii –str. Ovidiu Balea 

Municipiul 
Timişoara 

Strada Cloşca se află pe traseul unei 
penetraţii majore în municipiul 
Timişoara dinspre vestul judeţului 
Timis, asigurând totodată legătura 
cu Serbia.  
In acelasi timp prin intermediul 
acestei artere se asigura conexiunea 
localitatilor din interiorul polului, 
respectiv intre Timisoara si comuna 
Sacalaz. 
 Portiunea din artera intre centrul 
orasului si Bd. Cetăţii a fost 

Studiu de 
fezabilitate 
elaborat, 
urmeaza 
lansarea 
procedurii 
de achiziţie 
publică  

pentru PT 

2011- 2012 13.616.353 POR Axa 1 
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reabilitata din fonduri ale Bugetului 
Local. Prin reabilitarea str. Closca-
Ovidiu Balea va contribui la o 
mobilitate crescuta a cetatenilor si 
marfurilor intre localitatile Polului, 
asigurandu-se pe de o parte o mai 
buna aprovizionare cu marfuri a 
cetatenilor polului dar si o furnizare 
de produse / materii prime pentru 
unitatile economice.  Se prevede 
totodata extinderea transportului 
public cu linie specială pentru 
troleibuz, care conectează o zonă de 
locuire (locuinţe colective)  cu o 
zonă de servicii en gros si 
depozitare (Piaţa de Gros), cu 
posibilitatea extinderii în afara 
limitelor administrative ale 
Municipiului Timişoara - legătura 
cu Serbia prin Săcălaz, Jimbolia. 
Implementarea proiectului are 
impact asupra dezvoltarii economice 
a polului prin: 

- cresterea mobilitatii in polul 
de crestere 

- extinderea transportului 
public in interiorul polului 

asigurarea conexiunii între 
localităţile polului susţinerea 
dezvoltării economice prin reducerea 
timpului de deplasare a persoanelor 
şi mărfurilor 

60. Ridicare linie cale ferata pe 
estacada în municipiul 
Timişoara 

Municipiul 
Timişoara 

- Îmbunătăţirea siguranţei în 
circulaţie; 
- Îmbunătăţirea generală a traficului 
public urban; 
- Îmbunătăţirea parametrilor de 
mediu afectaţi de transportul public 
(zgomot, vibraţii); 

SPF 2013 2020 2.092.714.010 Fonduri externe 
BS 
BL 
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- Diminuarea cheltuielilor de 
exploatare, întreţinere şi reparaţii; 
- Decongestionarea traficului 
general pe zona centru - nord şi est - 
vest a municipiului Timisoara. 

2.1.4 Asigurarea mobilităţii şi a securităţii în trafic 
61. Trafic Management şi 

supraveghere video 
Municipiul 
Timişoara 

Interconectarea, monitorizarea şi 
controlul traficului în intersecţii  
Crearea unui  centru de  control al 
traficului şi de date în care să fie 
localizate toate echipamentele de 
calcul şi stocare necesare 

SF termen 
oct. 2010 
PT termen 
nov. 2010 

2011 2013 60.000.000 POR AXA1 

62. Semnalizare pe comunicaţia 
rutieră Remetea Mare - Ianova 
 

Comuna 
Remetea 
Mare 

Fluidizare trafic şi 
dotarea cu echipamente specifice 
pentru managementul traficului 

Idee de 
proiect 

2010 2011 350. 000  

63. Transferul de acţiuni în cadrul 
mobilităţii durabile pentru 
regiunile europene  PIMMS 
TRANSFER  

Partener 
Municipiul 
Timişoara 

Promovarea şi încurajarea utilizării 
transportului în comun sustenabil 

În derulare 
 

2008 2011 494.218 INTERREG 
IV C 

64. PROSESC – Producer Services 
for European Sustainability and 
Competitiveness / Servicii 
pentru sustenabilitate şi 
competitivitate în domeniul 
transportului şi a industriei 
automotive 

Agenţia 
pentru 
Dezvoltare 
Regională 
Vest 

Promovarea sustenabilităţii 
sistemelor de transport din regiunile 
participante. În acest sens în cadrul 
proiectului vor fi realizate schimburi 
de bune practici relevante între 
parteneri şi se va încuraja preluarea 
în documentele de programare ale 
regiunilor participante a unor soluţii 
şi modele de transport sustenabil 
identificate de către instutele de 
cercetare avansată din acest domeniu.

 
În 
implementare 

2010 2012 328.000 Interreg IVC 

65. Centru intermodal regional de 
transport mărfuri Timişoara 

Regionala 
CFR 

Lucrări de construcţie şi 
modernizare a infrastructurii inter-
modale 

Studiu de 
fezabilitate 

realizat  

2011 2015 324.694.786 POS Transport 
*Sub rezerva 
definirii unei 
strategii 
naţionale  în 
domeniu şi a 
lansării liniei 
de finanţare 

2.1.5 Extinderea şi modernizarea sistemului de transport în comun la nivelul polului de creştere 
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66. Staţie intermodală transport 
public Dâmboviţa  

Municipiul 
Timişoara 

Îmbunătăţirea confortului publicului 
călător, îmbunătăţirea funcţionalităţii 
ansamblului; 
- eficientizarea exploatării şi 
întreţinerii parcului de tramvaie, 
autobuze şi troleibuze; 

Elaborare 
studiu de 

fezabilitate  

2010 2014  67.500.000 Buget local  

67. Extindere linie cale tramvai 
Moşniţa (accesibilizarea zonei 
prin extinderea liniei de 
tramvai Timişoara – Albina) 

Municipiul 
Timişoara 

Creşterea mobilităţii locuitorilor 
polului,  extinderea liniei tramvai  

SF termen 
iunie 2010 
PT după 

aprobare SF 
 

2011 2013  69.972.000 POR AXA 1 

68. Modernizarea staţiilor de 
autobuz şi dezvoltarea 
transportului public 
intermodal la nivelul PCT  

Municipiul 
Timişoara 
 

Modernizarea staţiilor de autobuz şi 
dotarea acestora cu mijloace 
moderne de informare interactivă. 
Crearea de puncte de transport 
intermodal şi promovarea 
transportului ecologic prin 
promovarea bicicletei ca mijloc de 
transport urban 

Studiu 
prefezabilitate

Licitaţie SF 
aug. 2010 

PT demarare 
licitaţie oct. 

2010 
 

2010 2014 4.500.000 
 

POR AXA 1 
 

69. Extindere reţea troleibuz 
Dumbrăviţa (accesibilizarea 
zonei prin extinderea reţelei de 
troleibuze Timişoara – 
Dumbrăviţa) 

Municipiul 
Timişoara 

Creşterea mobilităţii locuitorilor 
polului prin  extinderea liniei de 
troleibuz 

Studiu 
prefezabilitate

Licitaţie SF 
aug. 2010 

PT demarare 
licitaţie oct. 

2010 
 

2012 2013 9.639.000 POR AXA 1  

70. Extindere reţea troleibuz 
Ghiroda (accesibilizarea zonei 
prin extinderea reţelei de 
troleibuze Timisoara – 
Ghiroda) 

Municipiul 
Timişoara 

Creşterea mobilităţii locuitorilor 
polului prin  extinderea liniei de 
troleibuz 

Studiu  
prefezabilitate 

Licitaţie SF 
aug. 2010 

PT demarare 
licitaţie oct. 

2010 
 

2012 2013 10.472.000 POR AXA 1 

71. Accesibilizarea zonei prin 
extinderea liniei de tramvai 
Timişoara - Sînmihaiu Român 

Municipiul 
Timişoara/ 
Sînmihaiu 
Român 

Creşterea mobilităţii locuitorilor 
polului prin extinderea liniei 
tramvai 

Studiu PMT 2012 2013 45.000.000  
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72. Accesibilizarea zonei prin 
extinderea liniei de tramvai 
Timişoara – Şag 
 

Municipiul 
Timişoara/ 
Şag 

Creşterea mobilităţii locuitorilor 
polului prin  extinderea liniei 
tramvai 

Studiu PMT 2013 2014 45.000.000  

73 Accesibilizarea zonei prin 
extinderea liniei de troleibuze 
Timişoara – Săcălaz 

Municipiul 
Timişoara/ 
Săcălaz 

Creşterea mobilităţii locuitorilor 
polului prin extinderea liniei de 
troleibuz 

Studiu PMT 
  

2012 2013 9.000.000  

688.191.247 
74. Modernizare linie cale tramvai 

– Timişoara 
 - 9 tronsoane 
 
1.Reabilitare linii tramvai şi 
modernizare trame stradale pe 
str. Ardealul din Timişoara 
 
2.Reabilitare linii  tramvai şi 
modernizare trame stradale pe 
Calea Bogdăneştilor 
 
3.Reabilitare linii tramvai şi 
modernizare trame stradale pe 
Calea Buziaşului 
 
4.Reabilitare linii tramvai şi 
modernizare trame stradale pe  
B-dul Cetăţii 
 
5.Reabilitare linii tramvai şi 
modernizare trame stradale pe  
Aleea Avram Imbroane, str. 
Gh. Adam 
 
6.Reabilitare linii tramvai şi 
modernizare trame stradale pe  
str. A. Ipătescu, str. Victor 
Hugo, str. Aluniş, str. Drubeta 
 
7.Reabilitare linii tramvai şi 
modernizare trame stradale pe  
str. Ioan Slavici, str. Polonă 
 
8.Reabilitare linii tramvai şi 

Municipiul 
Timişoara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Alinierea la standardele 
internaţionale în domeniu, care 
impun alegerea şi aplicarea unor 
soluţii tehnice optime care să 
permită atingerea obiectivelor 
specifice 
referitoare la îmbunătăţirea 
parametrilor de mediu afectaţi de 
transportul public (zgomot, 
vibraţii), îmbunătăţirea generală a 
traficului urban etc. 
 
 

Studiu de 
fezabilitate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SF finalizat 
Pt sept.2010 

2010

2011

2010

2010

2011

2011

2011

2010

2014

2014

2011

2011

2014

2014

2014

2011

69.864.818

96.274.910

39.281.300

82.124.513 

66.832.389

122.468.876

88.840.328 

POR  AXA 1 
Buget Local 
 
Buget Local 
 
 
 
 
Buget Local 
 
 
 
Buget Local 
 
 
 
 
Buget local 
 
 
 
Buget local 
 
 
Buget local 
 
 
 
 
 
POR AXA 1 
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2.2. Modernizarea  şi extinderea infrastructurii tehnico-edilitare şi energetice în vederea reducerii disparităţilor  
dintre oraş şi zona sa de influenţă 

2.2.1 Asigurarea accesului  localităţilor polului la sistemele centralizate de alimentare cu apă potabilă, de colectare şi tratare a apelor uzate 
75. Reabilitarea infrastructurii de 

utilităţi apă, canal, epurare în 
judeţul Timiş – Operator Unic 
Regional  

CJ Timiş, CL 
Timişoara 

Reabilitări infrastructură utilităţi în 
localităţile polului 

Masterplan 
finalizat 

2010 2015 450.000.000 POS Mediu 

76. Introducere sistem de 
canalizare şi colectare a apelor 
uzate în comuna Şag 

Comuna Şag Construcţie sistem de canalizare şi 
staţie de epurare 

Studiu 
fezabilitate 

Proiect tehnic

2010 2012 11.250.000 Buget local  
Alte surse 
 

77. Modernizare şi extindere 
alimentare cu apă a localităţii 
Cerneteaz, Comuna Giarmata 

Comuna 
Giarmata 

Îmbunătăţirea infrastructurii fizice Studiu 
fezabilitate 

2011 2015 2.300.000 Buget local  
Alte surse 
 

78. Reţea de canalizare şi staţie 
de epurare a apelor uzate 
menajere 

Comuna 
Giarmata 

Îmbunătăţirea confortului rural, 
asigurarea calităţii mediului 

Studiu 
fezabilitate 

2011 2015 6.100.000 Buget local  
Alte surse 
 

79. Reţea de apă şi canalizare – 
Remetea Mare 
(parteneriat cu Bucovăţ) 

Comuna 
Remetea Mare

Alimentarea cu apă şi asigurarea 
evacuării apelor uzate 

Studiu 
fezabilitate 

2011 2012 13.500.000 Buget local  
Alte surse 
 

80. Realizare sistem de alimentare 
cu apă Bencecu de Jos, 
comuna Pişchia 

Comuna 
Pişchia 

Introducere sistem de alimentare cu 
apă 

Pregătire 
Studiu de 

fezabilitate 

2011 2014 1.000.000 Buget local şi 
CJT 

81. Sistem centralizat de 
alimentare cu apă şi canalizare 
în satul Sînmihaiu German, 
comuna Sînmihaiu Român 

Comuna 
Sînmihaiu 
Român 

Asigurarea accesului locuitorilor 
comunei Sînmiahiu Român la 
infrastructura de baza prin 
înfiinţarea reţelei de apă şi 
canalizare 

Pregătire 
studiu de 

fezabilitate 

2010 2012 10.200.000 Consiliul 
Judeţean 
Alte surse 

2.2.2 Echiparea teritoriului polului de creştere cu sisteme energetice moderne şi sustenabile 
82. Alimentarea cu energie 

electrică a trei noi PUZ-uri în 
Primăria 
Pişchia 

Extindere sistem alimentare cu 
energie electrică în noi zone de 

În evaluare 2009 2013 4.519.840 Programul 
Naţional 

modernizare trame stradale pe  
str. Ştefan cel Mare 
 
9.Reabilitare linii tramvai şi 
modernizare trame stradale pe  
str. Calea Stan Vidrighin 

 

2011

2011

2014

2014

47.041.121

93.487.259 

 
 
POR Axa 1 
 
 
Buget local 
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localitatea Pişchia locuit “Electrificare 
2007-2009” 

83. Reabilitarea sistemului de 
iluminat public în Giarmata 

Comuna 
Giarmata 

Reabilitare infrastructură fizică în 
administraţia publică 

Idee de 
proiect 

2011 2013 215.000 Buget local  
Alte surse 
 

84. Reabilitarea reţelei de iluminat 
public în Sînmihaiu Român 

Comuna 
Sînmihaiu 

Român 

Dezvoltarea infrastructurii de baza 
şi extinderea reţelei de iluminat 
public  
 

Idee de 
proiect 

2012 2012 150.000 Consiliul 
Judeţean 
Buget local  
Alte surse 

2.2.3 Creşterea eficienţei energetice prin promovarea energiilor alternative 
85. Completarea  sistemelor 

clasice de încălzire cu sisteme 
care utilizează energie solară, 
energie geotermală sau alte 
sisteme 

Comuna 
Orţişoara 

Achiziţia de sisteme care utilizează 
energie alternativă 

În evaluare 2010 2010 675.000 Programul 
„Casa Verde”, 
Ministerul 
Mediului 

86. Dudeştii Noi – Comuna 
Verde 

Comuna 
Dudeştii Noi 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi 
sporirea  măsurilor de protecţie a 
mediului înconjurător prin 
realizarea de noi capacităţii de 
producere a energiei electrice din 
surse energetice regenerabile 

SF realizat 2010 2011 42.000.000 POS CCE 

87. Obţinerea biocombustibilului 
din biomasă 

INCDEMC 
TM 

Obţinerea şi utilizarea de energie 
alternativă, reducerea poluării  

Idee de 
proiect 

2010 2013 4.500.000  

88. Amplasare sisteme de încălzire 
care utilizează energie solară , 
geotermală şi eoliană în unităţi 
administrative şi şcoli în 
comuna Giarmata 

Comuna  
Giarmata 

Reducerea consumului de energie 
prin introducerea de sisteme de 
încălzire care utilizează energie 
alternativă 

Studiu de 
fezabilitate 

2010 2015 125.000 POS CCE AXA 4 

89. Centru de cercetări aplicative 
pentru energii neconvenţionale 

INCDEMC 
TM  

Promovarea cercetării multi-
disciplinare, dotarea cu aparatură de 
cercetare modernă, formarea 
specialiştilor; 

Idee de 
proiect 

2010 2014 81.000.000  

90. Sistem încălzire energie 
solară în unităţi 
administrative şi şcoli 

Comuna 
Giroc 

Înlocuirea sau completarea 
sistemelor clasice de  
încălzire cu sisteme care utilizează 
energie solară, reducerea gradului 
de poluare cauzată de arderea 
lemnului şi combustibililor fosili şi 

Idee de 
proiect 

2010 2013 675.000 
 
 
 

POS CCE AXA 4  
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reducerea cheltuielilor cu încălzirea 
şi apa caldă  

91. Sistem energie solară în 
unităţile administrative şi şcoli 

Comuna 
Remetea 
Mare 

Surse alternative de energie termică 
Reducerea cheltuielilor  
 

Idee de 
proiect 

2011 2012 450.000 POS CCE Axa 4 

92. Reabilitarea sistemului de 
termoficare în municipiul 
Timişoara, in vederea 
îndeplinirii standardelor de 
mediu privind emisiile de gaze 
 si creşterea eficientei 
energetice a sistemului de 
furnizare a agentului termic 

Municipiul 
Timişoara 

Obiectivul general al proiectului 
este reducerea impactului negativ 
asupra mediului şi atenuarea a 
efectelor schimbărilor climatice 
cauzate de sistemul de încălzire 
urbană în scopul îmbunătăţirii stării 
de sănătate a populaţiei din 
Timişoara până în 2015, şi 
asigurarea conformării, în linie cu 
cerinţele Tratatului de Aderare.  

CF depusă 
21.12.2010 

2010 2012 287.173.221 
 

POS Mediu 

Politica 2.3. Asigurarea circulaţiei rapide şi eficiente a informaţiei 
2.3.1. Asigurarea infrastructurii tehnice pentru transferul şi prelucrarea informaţiei 

93. Implementare sistem TIC în 
scopul creşterii 
interoperabilităţii sistemului 
informaţional şi asigurarea 
conexiunii la Broadband în 
comuna Giarmata 

Comuna 
Giarmata 

Achiziţionarea de echipamente, 
aplicaţii software si licenţe  
Construirea unei reţele LAN 
performante şi conexiunea la 
broadband, instruire  personal 

Studiu 
fezabilitate 

2010 2015 441.829 POS CCE 3.2.2 

94. Reabilitarea şi modernizarea 
telecentrului Bencecu de Jos - 
Pişchia 

Comuna 
Pişchia 

Reabilitare spaţiu şi dotarea acestuia 
cu servicii de telecomunicaţii 

Pregătire 
Studiu de 

fezabilitate 

2010 2012 157.000 Autoritatea 
Naţională de 
Reglementare în 
Comunicaţii  

95. Platforma de comunicaţii 
interinstituţionale pentru 
administraţia publică (WiMax) 

Municipiul 
Timişoara 

Implementarea şi testarea 
echipamentelor de acces WiMax 

Idee de 
proiect 

8.400.000 POS CCE AXA3  

2.3.2. Implementarea de sisteme informatice pentru prelucrarea datelor 
96. Servicii electronice de calcul şi 

stocare în sprijinul firmelor 
mici şi mijlocii 

ADR - agenţii 
economici 

Promovarea la nivel local a 
tendinţelor noi in economia de piaţă 
software 

Idee de 
proiect 

2009 2010 315.000 POS CCE Axa 3 
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Perioada de 

implementare 
Nr. 
crt 

Denumire proiect Solicitant Obiectiv şi activităţi propuse Stadiul 
proiectului 

Anul 
începerii

Anul 
finalizării

Buget 
proiect 

(lei) 

Sursa de 
finanţare 

OBIECTIV 3. ASIGURAREA UNUI MEDIU SOCIAL INTERCULTURAL, COEZIV ŞI STABIL, FAVORABIL PROGRESULUI 
Politica 3.1. Dezvoltarea sistemului educaţional performant, adaptat cerinţelor societăţii cunoaşterii şi nevoilor pieţei forţei de muncă 

3.1.1.  „Centru Universitar de Excelenţă Timişoara”- factor primordial de sprijin pentru atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare 
97. Creşterea calităţii in 

învăţământul superior prin 
dezvoltarea de medii virtuale 
ce includ instrumente TIC 
pentru învăţare şi resurse 
digitale de învăţare în 
domeniul ştiinţe inginereşti 
(ITS) 

Universitatea 
Politehnica 
Timişoara 

Perfecţionarea unor dezvoltatori de 
obiecte virtuale de instruire în 
rândul cadrelor didactice 
Dezvoltarea platformelor virtuale şi 
a instrumentelor TIC, a unui sistem 
de indicatori de performanţă pentru 
evaluarea acestor instrumente în 
vederea asigurării calităţii 
învăţământului superior 

Idee de 
proiect 

 
 

2010 2013 3.330.727 
 

POS DRU AXA 1 
DMI 1.2. 
 

98. Facultatea de Transporturi Universitatea 
Politehnică 
Timişoara 

Dezvoltarea facultăţii ca sursă de 
educaţie , cercetare şi informare în 
domeniul transporturilor, cu 
accentuare specifică pe elementul 
uman, dezvoltarea de oferte de 
studii 
Cooperare cu alte instituţii de 
cercetare şi învăţământ superior  

Idee de 
proiect 

 

2010 2012 12.000.000 
 

 

3.1.2. Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educaţionale 
99. Reabilitarea, modernizarea, 

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

Municipiul 
Timişoara 

Îmbunătăţirea calităţii 
infrastructurii liceului J.L.Calderon 
în vederea asigurării unui proces de 
învăţământ la standarde europene  
 - Execuţia lucrărilor de reabilitare 
şi modernizare 
- Dotări şi echipamente 

CF depusă în 
26.11.2009   

2010 2013 11.947.796 POR AXA 3.4  
 

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

Municipiul 
Timişoara 

Îmbunătăţirea calităţii 
infrastructurii liceului Nicolaus 
Lenau în vederea asigurării unui 
proces de învăţământ la standarde 
europene  

CF depusă în 
26.11.2009   

2010 2013 11.502.989,32 POR AXA 3.4  
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 - Execuţia lucrărilor de reabilitare 
şi modernizare 
- Dotări şi echipamente 

101. Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale  a 
Colegiului Naţional C.D.Loga  

Municipiul 
Timişoara 

Îmbunătăţirea calităţii 
infrastructurii liceului C.D. Loga în 
vederea asigurării unui proces de 
învăţământ la standarde europene  
 - Execuţia lucrărilor de reabilitare 
şi modernizare 
- Dotări şi echipamente 

CF depusă în 
26.11.2009   

2010 2013 11.261.519,42 POR AXA 3.4  
 

102. Liceul Alimentar Municipiul 
Timişoara 

Îmbunătăţirea calităţii 
infrastructurii Liceului Alimentar în 
vederea asigurării unui proces de 
învăţământ la standarde europene  
 - Execuţia lucrărilor de reabilitare 
şi modernizare 
- Dotări şi echipamente 

Elaborare 
studiu de 

fezabilitate  

2010 2013 3.275.000 
 

POR AXA 3.4  
 

103. Reabilitare Şcoala de Arte şi 
Meserii „Gheorghe Atanasiu” 
 
 

CJ Timiş Modernizarea bazei tehnico – 
materiale a instituţiilor de 
învăţământ 

CF depusă 
Noiembrie 

2009 
 

2009 2011  7.184.390 POR AXA 3.4.  

104. Reabilitarea, modernizarea şi 
accesibilizarea spaţiilor 
destinate desfăşurării 
activităţilor în cabinete de 
lucru şi terapii compensatorii 
protejate din cadrul Liceului 
Teoretic IRIS Timişoara 

CJ Timiş Modernizarea bazei tehnico –
materiale a instituţiilor de învăţământ

CF depusă 
Noiembrie 

2009 
 

2009 2010 8.614.730 
 

POR AXA 3.4 

105. Construire grădiniţă în 
localitatea Sînmihaiu Român 

Comuna 
Sînmihaiu 
Român 

Îmbunătăţirea condiţiilor în şcoli, 
creşterea accesului la educaţie 
timpurie prin refacerea 
infrastructurii educaţionale   

Documentaţie 
în lucru 

2010 2011 350.000 PRETI 

106. Reabilitare şcoală primară 
Becicherecu Mic  
 

Comuna 
Becicherecu 
Mic 

Îmbunătăţirea condiţiilor în şcoli, 
creşterea accesului la educaţie prin 
refacerea infrastructurii  

Idee de 
Proiect 

2010 2013 3.311.600 POR AXA 3.4 
 

107. Amenajare curte grădiniţă şi 
curte şcoală Cerneteaz 

Comuna 
Giarmata 

Crearea unor spaţii de joacă pt. 
copii 

Idee de 
proiect 

2011 2015 516.000 Buget local  
Alte surse 
 

108. Modernizare şi extindere Comuna Extinderea şi modernizarea şcolii Studiu de 2009 2011 15.216.291 POR AXA 3.4. 
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Şcoala cu clasele I-VIII 
Beregsău Mare , judeţ Timiş 

Săcălaz din localitatea Beregsău Mare  fezabilitate 
Proiect 
Tehnic 

109. Reabilitare şcoala clasele I-
VIII, Săcălaz  

Comuna 
Săcălaz 

Extinderea şi modernizarea şcolii 
din localitatea Beregsău Mare  

Studiu de 
fezabilitate in 

lucru 

2010 2012 POR  AXA 3.4 
 

110. Extindere şcoala Utvin Comuna 
Sînmihaiu 
Român 

Îmbunătăţirea procesului 
educaţional prin asigurarea bazei 
materiale necesare pentru elevi 

Idee de 
proiect 

2012 2013 900.000 POR  AXA 3.4 
 

3.1.3. Crearea cadrului social şi pedagogic propice pentru asigurarea accesului la educaţie şi formare profesională 
111. Siguranţa învăţământului în 

Timişoara 
 

Municipiul 
Timişoara 

Implementarea de sisteme de 
monitorizare şi în fiecare şcoală pe 
bază de legitimaţii electronice 
Crearea unui centru de date în care 
să fie stocate înregistrările  
Crearea unui portal central cu acces 
la sistemele de monitorizare şi 
supraveghere video ale şcolilor din 
municipiu prin intermediul unei 
legitimaţii electronice 

Idee de 
proiect 

2011 2012 11.250.000 
 

 
 

112. Economia socială - o şansă 
pentru persoanele cu 
dizabilităţi intelectuale 

Fundaţia 
„Pentru Voi” 

1.Dezvoltarea unitatii protejate a 
solicitantului ca structura 
competitiva a economiei sociale  
2.Dezvoltarea serviciilor sociale ale 
solicitantului prin introducerea unui 
nou tip de servicii sociale  
3.Promovarea nationala a 
incluziunii sociale a persoanelor cu 
dizabilitati intelectuale conceptului 
de economie sociala si consolidarea 
capacitatii profesionistilor din 
domeniul dizabilitatii intelectuale 
4.Consolidarea capacitatii, 
cunostintelor si a stimei de sine a 
adultilor cu dizabilitati intelectuale 
si familiilor lor 

În 
implementare 

2009 2012 4.203.196 POS DRU 

113. Însuşirea de către personalul 
specializat de tehnici şi 
metodologii noi privind 

Municipiul 
Timişoara  

Dezvoltarea resurselor umane a 
organismelor de la nivel regional 
implicate in proiect prin crearea de 

Cerere de 
finanţare în 

evaluare 

2010 2013 52.763 POSDRU  
AXA 6 DMI 6.4 
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dezvoltarea resurselor umane, 
incluziunii sociale şi ocupării  
în Timişoara (partener 
principal municipiul Bacău) 

parteneriate  şi schimb  de  
experienţă  la nivel  transnaţional  
în domeniul resurselor umane, 
incluziunii sociale, ocupării 

 

 114. Construcţie centru social 
pentru formare profesională 
în comuna Giroc 

Comuna 
Giroc 

Servicii de calitate în formarea 
profesională a şomerilor, adaptarea 
la noile cerinţe ale pieţei muncii 

Idee de 
proiect 

2010 2013 4.500.000 POR AXA 3.4 

115. Centru de formare profesională 
continuă în comuna Şag 

Comuna Şag Reabilitare/modernizare clădire în 
vederea înfiinţări centrului 
Cursuri de formare profesională 
pentru specializarea forţei de 
muncă  / reconversia profesională a 
şomerilor 

Idee de 
proiect 

2010 2012 900.000 POR AXA 3.4 

 
116 

Dezvoltarea unor servicii noi 
în cadrul Centrului 
Multifuncţional Participativ 
pentru Copii şi în 5 noi centre 
şcolare de zi în vederea 
prevenirii abandonului şcolar 
în Timişoara 

Municipiul 
Timişoara 

Creşterea capacităţii  Serviciului 
pentru Protecţia Copilului şi 
Familiei de a veni în sprijinul 
copiilor expuşi la riscul de abandon 
şcolar în special a celor proveniţi 
din familii sociale dezavantajate 

Idee de  
proiect 

2011 2013 9.000.000 POS DRU 
Axa 2 DMI 2.2 

117. Centru de tip after-school 
pentru copiii proveniţi din 
familii în situaţii de risc în 
comuna Săcălaz 

Comuna 
Săcălaz 
 

Înfiinţarea şi dotarea unui centru de 
tip after-school pentru copiii din 
familii în situaţii de risc 

Studiu de 
fezabilitate şi 
proiect tehnic

2011 2015 10.000.000  

118. Centru de sprijin a copiilor şi 
familiei în vederea evitării 
abandonului şcolar - 
Dumbrăviţa 

Comuna 
Dumbrăviţa 

Realizarea unei achiziţii 
Reabilitare 
Dotare 

Idee de 
proiect 

2011 2012 1.350.000 Acces la Educaţie 
pentru Grupurile 
Dezavantajate 

 119. Centru de sprijin a copiilor şi 
familiei în vederea evitării 
abandonului şcolar în comuna 
Giroc 

Comuna 
Giroc 

Realizarea unui centru de sprijin în 
vederea eficientizării şi întăririi 
potenţialului propriu de adaptare şi 
dezvoltare a familiilor şi 
comunităţii 

Idee de 
proiect 

2010 2013 2.883.324 POR AXA 3.4 
 

 Politica 3.2. Introducerea Timişoarei în circuitul cultural european 
3.2.1. Punerea în valoare a  patrimoniului cultural material şi imaterial, mobil şi imobil 

120. Reabilitarea şi revitalizarea 
fortificaţiei Cetăţii Timişoara-
Bastionul Theresia 

Municipiul 
Timişoara 
CJ Timiş 

Restaurare, consolidare şi 
protejarea bastionului Theresia  
(monument istoric) 

In derulare 2008 2010 40.873.873,16 PHARE – 2004 -
2005 
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121 Restaurarea şi 
refuncţionalizarea castelului 
Huniade al Muzeului Banatului 

CJ Timiş Restaurare clădire muzeu, monumen
istoric, în vederea creşteri
atractivităţii turistice 

Proiect depus 
Oct.2009 

 

2010 2012 50.290.846 
 
 

POR AXA 5 
DMI 5.1. 

122. Reabilitarea şi includerea în 
circuitul turistic a Bisericii 
Romano-Catolice Sf.Vendelin 
din comuna Dudeştii Noi 

Comuna 
Dudeştii Noi  
Episcopia 
Romano – 
Catolica 
Timişoara 

Restaurarea şi valorificarea din 
punct de vedere turistic a Bisericii 
Romano – Catolice Sf. Vendelin, 
monument cuprins în patrimoniul 
cultural naţional, în vederea 
creşterii atractivităţii turistice a 
comunei Dudeştii Noi. 
 

SF în curs de 
realizare 

2010 2011 9.450.000 POR AXA 5 
DMI 5.1. 
 

123. Reabilitare Biserica Ortodoxă 
Sârbă, comuna Becicherecu 
Mic 

Comuna 
Becicherecu 
Mic 

Reabilitare a monumentelor istorice 
- Biserica Ortodoxa Sârbă 

Idee de 
proiect 

2010 2010 67.500 MCC 

3.2.2. Valorificarea multiculturalităţii şi interculturalităţii – caracteristici definitorii ale zonei  
124. Centru euroregional pentru 

tineret 
Comuna 
Dumbraviţa 

În Dumbrăviţa şi Szentes se va 
realiza câte un Centru Euroregional 
pentru Tineret. Obiectivul Centrului 
este îmbunătăţirea calităţii vieţii 
prin sport şi dezvoltare comunitară. 

În curs de 
implementare 

342.994,50 Programul de 
Cooperare 
Transfrontalieră 
HU-RO 0801 

125. Investiţii pentru păstrarea 
specificului local în Comuna 
Giarmata 

Comuna 
Giarmata 

Asigurarea condiţiilor optime 
pentru.desfăşurarea activităţilor 
culturale şi păstrarea specificului 
local 

Studiu 
fezabilitate 

2011 2015 182.590 
 

Buget local  
Alte surse 
 

3.2.3. Încurajarea excelenţei ofertei culturale (muzicale, literare,a artei spectacolului şi a artelor plastice) 
126. Reabilitare  Casa de cultură - 

Giarmata 
Comuna 
Giarmata 

Reparatii, recompartimentări, 
amenajări 

Studiu 
fezabilitate 

2010 2015 850.000 
 

Buget local  
Alte surse 
 

127. Reabilitarea şi modernizarea 
căminelor culturale din 
comuna Sînmihaiu Român 

Comuna 
Sînmihaiu 
Român 

Regenerarea mediului cultural şi a 
valorilor comunei Sînmihaiu 
Român prin reabilitarea, 
modernizarea şi dotarea aferentă a 
aşezămintelor culturale   
 

Idee de 
proiect 

2010 2015 200.000 Consiliul 
Judeţean 
Buget local  
Alte surse 

128. 
 

Timişoara - Mica Viena Municipiul 
Timişoara 

Punerea in valoare a spaţiului baroc 
al P-tei Unirii; 
Încurajarea tinerilor artişti 
timişoreni 

In derulare anual 2015 200.000 lei 
anual 

Buget local, 
fonduri europene 
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Apropierea publicului de actul 
cultural prin “scoaterea artei in 
strada”, 
Organizarea de spectacole, 
concerte, piese de teatru, expoziţii, 
happenninguri, lectura. 

129. 
 

Sărbătoarea Străzii Municipiul 
Timişoara 

Organizarea de târguri de 
manufactură de artă 
Promovarea turismului cultural, 
Revigorarea identităţii istorice a 
diverselor clădiri/străzi din zona 
istorică a oraşului 
Activitate : organizarea de 
zile/serbări ale străzilor din zona 
istorică a oraşului 

- - 2015 200.000lei 
anual 

Buget local 
Fonduri 
europene 

130. Sărbătoarea Cartierului Municipiul 
Timişoara 

Păstrarea tradiţiilor si identităţii 
cartierelor din Timişoara prin 
organizarea zilelor/sărbătorilor de 
cartier 

In derulare Anual 2015 400.000 lei 
anual 

Buget local, 
fonduri europene 

131. 
 

Festival culinar şi al tradiţiilor 
minorităţilor din Timişoara 

Municipiul 
Timişoara 

Păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor 
din zona Timişoarei şi scoaterea în 
evidenţă a multiculturalităţii zonei 
Timişoara prin organizarea unui 
Festival culinar si al tradiţiilor 
minorităţilor din Timişoara 

- - 2015 200.000 lei 
anual 

Fonduri 
europene 

132. Festival Euroregional de 
Teatru 

Municipiul 
Timişoara, 

Teatrul 
German, 
Teatrul 

Maghiar, 
asociaţii de 
teatru din 

liceele 
timişorene 

Accentuarea multi- şi 
interculturalităţii zonei Timişoara 
prin organizarea unui festival de 
teatru 

- - 2015 100.000 lei 
anual 

Fonduri 
europene 

133. Festival Internaţional de carte 
si arta 

Municipiul 
Timişoara 

Promovarea turismului cultural şi 
facilitarea accesului la actul cultural 
prin organizarea unui festival de 
carte pentru înscrierea Timişoarei 

- - 2015 200.000 lei 
anual 

Fonduri 
europene 



281 
 

în calendarul de evenimente 
culturale europene 

134. Timişoara 21 Municipiul 
Timişoara, 
Fundatia 
Triade 

Schimbarea imaginii Timişoarei 
prin artă 
Încurajarea artiştilor plastici 
timişoreni prin realizarea de 
monumente. 

In derulare - 2015 300.000 lei 
anual 

Buget local si 
fonduri europene 

135. Festival Internaţional de Film Municipiul 
Timişoara 

Promovarea turismului cultural şi 
înscrierea Timişoarei în calendarul 
european de evenimente culturale 
prin organizarea unui Festival de 
Film 

- - 2015 100.000 lei 
anual 

Fonduri 
europene 

136. Timişoara citeşte Municipiul 
Timişoara 

Promovarea scriitorilor timişoreni 
şi a literaturii locale prin tipărire de 
carte si periodice 

In derulare anual 2015 50.000 lei 
anual 

Buget local si 
fonduri europene 

Politica   3.3. Creşterea performanţelor serviciilor de sănătate şi asistenţă socială 
3.3.1 Dezvoltarea echilibrată în teritoriu a unei infrastructuri adecvate pentru desfăşurarea actului medical şi dotarea cu echipamente 
performante 
137. Reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea 
ambulatoriului Spitalului 
Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Dr. 
Victor Babeş”, Timişoara” 

Municipiul 
Timişoara 

Creşterea calităţii serviciilor 
medicale acordate pentru tratarea 
bolilor infecţioase prin : 
- Execuţia lucrărilor de reabilitare  
- Dotarea cu mobilier şi 
echipamente medicale 

SF şi PT 
elaborat 

CF depusă în 
08.05.2009 

2010 2012 3.645.213,12 
 

POR –AXA 3.1 
 

138 Reabilitarea, modernizarea şi 
echiparea ambulatoriului 
Clinicii de Chirurgie Cranio-
Maxilo-Facială din cadrul 
Spitalului Clinic Municipal de 
Urgenţă Timişoara 

Municipiul 
Timişoara 

Modernizarea infrastructurii şi 
dotarea cu echipamente medicale 
performante în vederea creşterii 
calităţii serviciilor medicale şi a 
gradului de accesibilitate a 
populaţiei deservite la standardele 
impuse de normele europene 
 

CF depusă în 
11.08.2009 

2010 2011 3.136.537,83 
 

POR –AXA 3.1 
 

139. Dezvoltarea şi modernizarea 
serviciilor de urgenţă şi 
ambulatoriu din cadrul 
Spitalului Clinic Judeţean 
Timiş 

CJ Timiş Modernizarea bazei tehnico – 
materiale a ambulatoriilor 

Proiectul va 
fi depus în 

trim. IV 
2010 

 

2011 2013 45.000.000 POR  AXA 3.1 

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 
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140 Amenajare centru de zi pentru 
bătrâni în Comuna Giarmata 

Comuna 
Giarmata 

Crearea unui spaţiu de zi, 
monitorizat, pentru bătrânii aflaţi în 
situaţii de risc 

Depunere 
proiect 

19.08.2009 
Sf finalizat 

2011 2015 312.321 
 

PNDR 3.2.2 

141. BARRABARRIPEN -  un 
model interregional de 
incluziune destinat femeilor 
rrome (partener principal 
Reşiţa) 

Municipiul 
Timişoara  

 

Promovarea unei societăţi inclusive 
care să faciliteze accesul şi 
integrarea pe piaţa muncii a 
femeilor de etnie rromă 

Cerere de 
finanţare în 

evaluare 
 

2011 2012 1.000.000 
 

POSDRU A6 - 
DMI 6.2. 

142. Achiziţionare 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  

CJ Timiş Bază tehnică modernizată şi capacita
de intervenţie îmbunătăţită pent
situaţii de urgenţă 

Grant în curs 
de contractare

SF finalizat 

2010 2012 49.700.000 POR AXA 3.3 
 

143 Reabilitare/modernizare 
locuinta protejată DINU  

Consiliul 
Judeţean 
Timiş 

Proiectul constă în renovarea unei 
locuinţe protejate pentru 9 persoane 
cu dizabilităţi intelectuale si a 
spaţiului exterior. 

- proiectare lucrari de 
constructii 

- reabilitare si modernizare 
pe o suprafata de 330 mp 

- renovare spatii exterioare 
(curte - 1000 mp, gard) 

amenajare spatii verzi 
Locul ofera conditii decente de 
gazduire pt 9 adulti cu dizabilit 
intelectuale, care au nevoie de 
servicii sociale spec de lungul 
vietii.  

SF Demarare 
licitaţie mai 
2010 
Finalizare 
iulie 2010 
Aprobare 
septembrie 
2010 
PT Demarare 
licitaţie mai 
2010 
Finalizare 
oct.2010 
 

2011 2012 3.000.000 POR Axa 1 

144 Reabilitarea/modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea 
Cantinei de Ajutor Social 
pentru dezvoltarea unui 
Centru Social de Urgenta 
pentru Persoane fără adăpost, 
situat în Timişoara, str. 

Municipiul 
Timişoara 
 

Prin acest proiect (18 luni) se 
propune reabilitarea/modernizarea, 
utilarea şi echiparea unui Centru 
Social de Urgenta. Suprafaţa 
desfăşurată a zonei de intervenţie a 
proiectului cuprinde extinderea pe 
verticală peste Corpul I şi II al 

 SF 
Demarare 
licitaţie 
martie 2011  
PT 
Demarare 
licitaţie 

2012 2013 4.500.000 
 
 

POR AXA 1 
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Telegrafului nr.8, Judeţul 
Timiş 

Cantinei de Ajutor Social şi pe 
Centrul de zi pentru persoane 
vârstnice, suprafaţa totală fiind de 
~800. mp. Astfel va exista 
capacitatea de acordare de servicii 
complexe unui număr de 52 
persoane fără adăpost lunar. În 
urma intervenţiei se vor obţine: 8 + 
2 dormitoare, 4 grupuri sanitare, 3 
săli pentru activităţi de zi, 3 birouri 
pentru specialişti (asistent social, 
medic şi psiholog), 1 oficiu şi 1 sală 
de mese. 
Lucrări de investiţii:  
- Extinderea construcţiei pe 
verticală şi legarea acesteia cu 
corpurile de clădire existente. 
 - Evaluarea construcţiilor existente, 
stabilirea modului de intervenţie, 
compartimentarea spaţiului astfel 
încât să corespundă cerinţelor, 
reorganizarea acceselor, realizarea 
legăturii cu un lift exterior pentru 
accesul persoanelor cu handicap, 
termoizolarea şi refinisarea 
faţadelor, hidroizolarea 
acoperişului, refinisarea spaţiilor 
interioare, reabilitarea instalaţiilor 
sanitare, termice şi electrice, 
amenajarea spaţiilor verzi 
exterioare. 
- achizitie echipamente de 
specialitate si dotări 
În spaţiile modernizate vor fi 
acordate noi servicii sociale şi vor 
fi extinse/dezvoltate cele existente, 
servicii medicale şi psihologice 
astfel încât beneficiarii să aibă un 
trai decent şi şansa de a se integra 

martie 2011 
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în comunitate. 
145 Centru de zi pentru îngrijirea 

copiilor în comuna 
Dumbrăviţa 

Municipiul 
Timisoara, 
Comuna 
Dumbrăviţa 

Reabilitarea si modernizarea unei 
clădiri, mobilarea şi dotarea 
corespunzătoare a acesteia (sală de 
jocuri, sală calculatoare), pe o 
suprafaţă de 1.730 mp. 

SF 
Finalizat 
PT Finalizat 
 

Mai 
2010 

2013 6.899.346 POR AXA1 

146 Reabilitarea Căminului pentru 
Persoane Vârstnice 

Municipiul 
Timişoara 
(Directia de 
Asistenţă 
Socială 
Comunitara) 

Activitatile proiectul presupun: 
- Amenajare mansardă şi dotare cu: 
mobilier, echipament informare şi 
comunicare, programe informatice 
- achizitie lift  nou 
- Izolaţie termică exterioară 
- Izolator si dotări cu: mobilier, 
echipamente medicale, sanitare, 
lampă dezinfectantă UV 
- Reabilitare etj. 3,2,1 si dotări etj 
3,2,1cu mobilier, ob. Sanitare, 
sistem de iluminat şi aer condiţionat 
- Reabilitare/amenajare subsol;  
- Mansardare corp alimentar 
+centrală termică (1000 m2), 
reabilitare si dotări corp alimentar 
şi subsol cu hotă, cuptor industrial, 
robot industrial de bucătărie, rafturi 
- Dotare spălătorie cu: maşina de 
spălat industrială, călcătoare 
industriale, uscător. 
- Echipament de supraveghere 
pentru creşterea siguranţei 

SF Demarare 
licitaţie martie 

2011 
PT Demarare 
licitaţie martie 

2011 

2012 2013 6.000.000 POR AXA 1 

147 Reabilitarea si mansardarea 
Centrului de Zi pentru copii 
cu dizabilităţi Podul Lung 

Municipiul 
Timişoara  
(DASC) 

Se doreşte reabilitarea clădirii si 
mansardarea acesteia pe o suprafata 
de 932 mp cu prevederea unui 
ascensor exterior pentru accesul de 
la parter la etaj si la mansarda.  
Dezvoltarea serviciilor pentru copii 
cu dizabilitati au atat un efect social 
direct asupra unui grup social 
defavorizat, cat si unul economic 
intrucat permite degrevarea 

SF 
Demarare 
licitaţie 

martie 2011
PT 

Demarare 
licitaţie 

martie 2011

2012 2013 5.400.000 POR AXA 1 
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apartinatorilor de aceste activitati. 
Astfel, forţa de munca este mai 
eficient utilizata.  
Beneficiarii proiectului sunt 43 de cop
cu dizabilităţi care vor avea la 
dispoziţie săli de grupe, cluburi, sala d
festivităţi, care le vor permite achiziţi
unor cunoştinţe si dezvoltarea unor 
abilităţi si deprinderi necesare creşter
si maturizării lor. 

148 Reabilitarea, modernizarea şi 
echiparea infrastructurii 
Serviciului Protecţia Copilului 
şi Familiei 

Municipiul 
Timişoara  
(DASC) 

Prin actualul proiect propunem: 
• mansardarea a aproximativ 200 
mp ai Grădiniţei PP nr.31 pentru 
extinderea/reabilitarea  Serviciului 
pentru Protecţia Copilului şi 
Familiei – str. Platanilor nr.2, în 
vederea extinderii activităţilor 
serviciilor de zi – Centru de zi 
“Sf.Nicolae” şi Centrul de 
Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi 
şi Copii  
• realizarea accesului adaptat 
pentru persoanele cu handicap prin 
construirea unui lift, amenajarea 
unei rampe de acces, precum şi 
amenajarea unei toalete pentru 
persoanele cu handicap.  
• amenajarea spaţiului verde de la 
intrarea/accesul în instituţie prin 
montarea de bănci, plantarea de 
arbuşti ornamentali şi amenajarea 
gazonului, precum şi montarea unor 
dispozitive de joacă pentru copii. 
• reamenajarea/reabilitarea casei 
scării prin care se face accesul la 
mansardă unde se află sediul 
serviciului. 
• implementare unui sistem de 
supraveghere video a activităţilor 

SF 
Demarare 

licitaţie martie 
2011 

 
PT 

Demarare 
licitaţie martie 

2011 
 

2012 2013 3.600.000 POR AXA 1 
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desfăşurate şi montarea unui sistem 
de alarmă antiefracţie, pentru 
siguranţa desfăşurării activităţii în 
cadrul serviciului; 
dotarea centrului de zi cu echipament
mobilier specific. 

149. Construcţii locuinţe sociale Comuna  
Giarmata 

Crearea condiţiilor  necesare  
pentru confortul social 

Idee de 
proiect 

2011 2015 10.310.000 Guvern 

 150. Reabilitarea şi modernizarea 
unor clădiri în vederea 
realizării de centre pentru 
persoane vârstnice şi pentru 
persoanele aflate în 
dificultate, dotarea acestora 
cu echipamente specifice 

Comuna 
Giroc 

Asigurarea unor condiţii optime 
pentru adăpostirea persoanelor 
vârstnice şi a celor aflate în 
dificultate. 

Idee de 
proiect 

2010 2013 3.500.000 
 

POR AXA 3.2 
 

151. Amenajarea sediului  
formaţiei  de pompieri 

Comuna 
Giarmata 

Îmbunătăţirea infrastructurii fizice Idee de 
proiect 

2011 2015 258.000 Buget local  
Alte surse 
 

152. Dotări pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă 

Comuna 
Remetea 
Mare 

Asigurarea mijloacelor de intervenţie 
în situaţii de urgenţă – achiziţie 
echipamente 

Idee de  
proiect 

2011 2013 675.000 POR AXA 3.3 
 

153. Dotări pentru intervenţii în caz 
de situaţii de urgenţă 

Comuna 
Sînmihaiu 
Român 

Dotarea de către Consiliul local 
Sînmihaiu Român a serviciului 
pentru situaţii de urgenţă cu 
maşinile şi echipamentul necesar 
intervenţiilor pe raza comunei 

Idee de 
proiect 

2012 2012 650.000 POR AXA 3.3 
 

154. Dotări pentru intervenţii în 
caz de situaţii de urgenţă 

Comuna 
Giroc  

Dotarea  serviciului pentru situaţii 
de urgenţă cu maşinile şi 
echipamentul necesar  intervenţiilor 
pe raza comunei 

Idee de 
proiect 

2009 2013 4.500.000 POR AXA 3.3  

155. Gender4 Growth CJ Timiş Obiectivul proiectului este aducerea 
la zi a politicilor economice ale 
partenerilor punând accent pe 
aspectele legate de discriminarea pe 
baza de sex. Subobiectivele sunt 
identificarea politicilor economice 
adecvate care integrează contribuţia 
deplina a ambelor sexe, iniţierea 
transferului acestor politici către 

În 
implementare

2009 2011 868.297,5 Programul 
european de 
cooperare 
interregionala 
INTERREG IV 
C (FEDR) 
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parteneri si dezvoltarea unor 
modalitati de promovare punctuala 
pentru a asigura o influenta l;a nivel 
înalt care sa faciliteze adoptarea de 
masuri corespunzătoare. 

156. Sistem de supraveghere 
pentru cresterea sigurantei si 
prevenirea criminalitatii in 
municipiul Timisoara 

Municipiul 
Timişoara 

Prin achiziţionarea de echipamente 
specifice si amenajarea unui 
dispecerat se doreşte scăderea ratei 
criminalităţii din zona 

Data 
demarare 

licitaţie SF – 
iulie 2010 

 
Termen 

predare si 
aprobare– 

ianuarie 2011
Data 

demarare 
licitaţie PT – 

iulie 2010 
Termen 

finalizare si 
predare – 
februarie 

2011 

Aprilie 
2011

2014 3.500.000 POR AXA1 

 
 

Perioada de 
implementare 

Nr. crt Denumire proiect Solicitant Obiectiv şi activităţi propuse Stadiul 
proiectului 

Anul 
începerii

Anul 
finalizării

Buget 
proiect 

(lei) 

Sursa de 
finanţare 

OBIECTIV 4. REALIZAREA UNUI HABITAT ECOLOGIC, CONFORTABIL ŞI ATRACTIV 
Politica 4.1. Dezvoltarea unei zone urbane unitare, coerente şi moderne pe întreg teritoriul polului de creştere 

4.1.1. Abordarea integrată a dezvoltării urbanistice a PCT 
157. Plan de amenajare a 

teritoriului – Polul de creştere 
Timişoara 

ADI Pol de 
creştere 
Timişoara 

Elaborarea PATZ Idee de 
proiect 

2010 2013 1.300.000  

158. Proiect integrat al comunei 
Becicherecu Mic: 
Reţea de canalizare şi staţie 
de epurare a apelor uzate 

Comuna 
Becicherecu 
Mic 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a 
situaţiei economico-sociale prin 
activităţi ce vizează o dezvoltare 
integrată: 

În evaluare 2010 2013 11.340.000 PNDR  - Măsura 
322 
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menajere în comuna 
Becicherecu Mic; 
Modernizare străzi în comuna 
Becicherecu Mic; Extindere şi 
modernizare străzi în comuna 
Becicherecu Mic, Înfiinţare 
after school în comuna 
Becicherecu Mic, 
ETNOFEST: tradiţie şi 
cultură în comuna 
Becicherecu Mic 

- construirea unei reţele de 
canalizare precum şi a staţiei de 
epurare aferente,  
- asfaltare străzi,  
- extinderea reţelei publice de 
alimentare cu apa 
-  înfiinţarea unui centru after 
school  
 
 

159. Proiect integrat de dezvoltare a 
comunei Dumbrăviţa: 
Modernizare drum în comuna 
Dumbrăviţa 
Extinderea reţelei de canalizare 
a comunei Dumbrăviţa 
After-school 
Proiect cultural  

Comuna 
Dumbrăviţa 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a 
situaţiei economico-sociale prin 
activităţi ce vizează o dezvoltare 
integrată: 
- modernizare drum,  
- extindere reţea canalizare,  
- înfiinţarea unui centru after school 
- achiziţionarea de costume 
populare româneşti 

În evaluare 2010 2011 11.070.000 PNDR  - Măsura 
322 

160. Proiect integrat de dezvoltare 
locală în comuna Moşniţa 
Nouă 

Comuna 
Moşniţa Nouă

Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a 
situaţiei economico-sociale prin 
activităţi ce vizează o dezvoltare 
integrată: 
- Extindere sistem de 
canalizare; 
- Alimentare cu apă; 
- Construire clădire afterschool; 
- Dotare cu utilaje a serviciului 
comunitar; 
- Renovarea căminului cultural. 

În evaluare 2010 2012 13.332.797 PNDR  - Măsura 
322 

 161. Îmbunătăţirea infrastructurii 
fizice şi a serviciilor de bază în 
comuna Pişchia 

Comuna 
Pişchia 

canalizare, modernizare drumuri, 
extindere sistem de alimentare cu 
apă  

În evaluare 2009 2013 11.250.000 PNDR  - Măsura 
322 

162. Proiect integrat privind 
modernizarea străzilor în satele 
Utvin şi Sînmihaiu Român, 
înfiinţarea centrului social de 
tip „after-school”  şi 

Comuna 
Sînmihaiu 
Român 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a 
situaţiei economico-sociale prin 
activităţi ce vizează o dezvoltare 
integrată: 
- modernizare străzi  

În evaluare 2010 2013 12.449.383 
 
 

PNDR  - Măsura 
322 
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achiziţionarea de materiale şi 
echipamente specifice 
promovării şi conservării 
patrimoniului cultural din 
comuna Sînmihaiu Român 

- înfiinţare centru after school  
- achiziţionare echipamente  în 
scopul promovării patrimoniului 
cultural 

163. Proiect integrat de dezvoltare a 
comunei Remetea Mare: 
- modernizarea reţea drumuri 
în UAT 
- construcţie creşă copii 
- proiect cultural  
  

Comuna 
Remetea 
Mare 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a 
situaţiei economico-sociale prin 
activităţi ce vizează o dezvoltare 
integrată: 
- modernizare reţea drumuri în UAT
- construcţie creşă copii 
- activităţi de promovare a tradiţiilo
locale 

În evaluare 2010 2012 11.250.000 PNDR Măsura 
322 

164. Proiect integrat de 
dezvoltare a comunei 
Orţişoara "Înfiinţare reţea 
canalizare; Modernizare 
strada, comuna Orţişoara şi 
Refuncţionalizare Cămin 
Cultural Corneşti" 

Comuna 
Orţişoara 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a 
situaţiei economico-sociale prin 
activităţi ce vizează o dezvoltare 
integrată: 
- construirea unei reţele de 
canalizare precum si a staţiei de 
epurare aferente,  
- modernizare infrastructură rutieră 
- reabilitare şi refuncţionalizare 
clădire Cămin Cultural 

În evaluare 2010 2013 15.750.000 PNDR Măsura 
322 

165. Proiect integrat “Modernizare 
drum comunal, înfiinţare 
centru de copii tip after school, 
păstrarea şi promovarea 
tradiţiilor culturale locale prin 
ansamblul folcloric 
„Ghiocelul” 

Comuna 
Giroc 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a 
situaţiei economico-sociale prin 
activităţi ce vizează o dezvoltare 
integrată: 
- modernizare drum comunal  
- înfiinţare centru de copii tip after 
school 
- asigurarea condiţiilor necesare 
afirmării ansamblului folcloric 
„Ghiocelul” 

În evaluare 2009 2013 11.250.000 PNDR Măsura 
322 

166. Proiect integrat pentru 
asfaltarea străzilor în 
localitatea Săcălaz şi 
reabilitarea Căminului 
Cultural Săcălaz 

Comuna 
Săcălaz 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a 
situaţiei economico-sociale prin 
activităţi ce vizează o dezvoltare 
integrată: 
- Asfaltare străzi  
 - Reabilitare Cămin cultural 

În derulare 2008 2010 10.750.000 PNDR  - Măsura 
322 
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4.1.2  Creşterea calităţii spatiilor publice centrale ale municipiului Timişoara, nucleul Polului de creştere 
167. Reabilitare spaţii publice din 

centrul istoric al oraşului 
Timişoara (Cetate) 

Municipiul 
Timişoara 

Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii şi a spaţiilor publice 
din centrul istoric al oraşului – 
Situl Urban Cartierul Cetatea 
Timişoara - parte a patrimoniului 
cultural istoric de valoare naţională 
şi universală, în vederea creşterii 
calităţii urbane şi a atractivităţii 
Polului de Creştere Timişoara 

SF termen 
iunie 2010 

PT sept.2010

2011 2015 72.000.000 POR AXA1 

168. Reabilitarea Ansamblului 
urban interbelic “Corso” al 
Municipiului Timişoara,  parte 
a patrimoniului cultural 
naţional 

Parteneriat 
Municipiul 
Timişoara 
CJ Timiş 
Mitropolia 
Banatului 
Arhiepiscopia 
Ortodoxă 
Română 

Reabilitarea monumentului istoric 
Ansamblul urban interbelic „Corso” 
şi a căilor de acces către acesta 
printr-o serie de activităţi ce 
urmăresc reabilitarea pavimentului, 
reamenajarea peisagistică a zonei 
verzi, îmbunătăţirea iluminatului 
public, modernizarea infrastructurii 
tehnico-edilitare, restaurare 
monumente şi dotarea cu elemente 
de mobilier urban şi de informare şi 
orientare 
 
 

Elaborat şi 
depus. 

Proiectul a 
fost respins 

de MDRT. A 
fost solicitată 

grila de 
evaluare 

2010 2012 45.341.637
 

POR AXA 5 
DMI 5.1 

4.1.3. Dezvoltarea policentrică a teritoriului Polului de creştere, regenerarea centrelor civice ale cartierelor oraşului şi ale comunelor din arealul 
de influenţă 

 169. Amenajarea centrului civic al 
comunei Giroc 

Comuna 
Giroc 

Imbunătăţirea  calităţii vieţii prin 
amenajarea unui spaţiu verde cu 
funcţiuni complementare 

Idee de 
proiect 

2010 2013 2.250.000 Buget local  
Alte surse 
 

4.1.4. Promovarea arhitecturii de calitate 
Politica 4.2. Asigurarea calităţii mediului la standardele UE 
4.2.1 Implementarea unui management durabil al componentelor de mediu 
170. Agenţie pentru managementul 

energiei în judeţul Timiş (în 
Timişoara) 

CJ Timiş Înfiinţare şi operaţionalizare 
instituţie (dotare tehnică şi 
mobilier) 

În 
implementare

2008 2011 1.530.600 Energie 
inteligentă UE 

171 Realizare perdea forestieră de 
protecţie 

Comuna 
Becicherecu 
Mic 

Realizarea unei perdele forestiere 
de protejare a localităţii contra 
fenomenelor meteorologice 
periculoase (vânt, furtuni) 

Idee de 
proiect 

2010 2012 1.350.000 Fondul de mediu 
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172. Îmbunătăţirea calităţii 
mediului prin împădurirea 
terenurilor agricole degradate 
din comuna Săcălaz 

Comuna 
Săcălaz 

Împădurirea unei suprafeţe de teren 
agricol degradat de 40,2 ha   

În evaluare 2009 2012 1.000.000 Fondul de mediu  

173. Realizarea de împăduriri în 
comuna Sînmihaiu Român 

Comuna 
Sînmihaiu 
Român 

Împădurirea unei suprafeţe de 20 ha Idee de 
proiect 

2010 2013 500.000 Fondul de mediu 

4.2.2 Încurajarea practicilor ecologice de gestionare a deşeurilor 
174. Sistem integrat de management 

al deşeurilor în judeţul Timiş 
Asociaţii din 
ADI deşeuri 

Deponeu Ghizela 
Staţie transfer Timişoara 
Centre colectare – transfer  
Închidere deponee orăşeneşti 
Implementarea sistemului de 
colectare selectivă a deşeurilor 

Elaborare 
cerere de 
finanţare 

2010 2013 225.000.000
 

POS MEDIU 

4.2.3. Reconstrucţia ecologică a zonelor poluate 
Politica 4.3. Diversificarea posibilităţilor de agrement şi recreere 
4.3.1 Valorificarea potenţialului cadrului natural şi a peeisajului 
175. Reabilitarea infrastructurii 

publice urbane a malurilor 
canalului Bega Timişoara 

Municipiul 
Timişoara 

Realizarea unei alei pietonale 
continue, şi a unei piste pentru 
biciclete; construirea de poduri 
pietonale şi pentru biciclete. 
Reabilitarea taluzurilor Canalului 
Bega; 
Dezvoltarea şi/sau modernizarea 
infrastructurii utilităţilor publice şi 
modernizare spaţii verzi. 

Contractat 
SF (termen 
30.04.2010) 
şi PT (mai 

2010) 

2010 2013 27.000.000 POR AXA 1 

176. Amenajarea malurilor 
canalului Bega, inclusiv a 
Lacului cu Nuferi - Ghiroda 

Comuna 
Ghiroda 

- piste de biciclete 
- piste de alergare 
- pasarele pietonale 
- amenajarea unui parc în zona 
Lacului cu Nuferi 

Idee de 
proiect 

2011 2013 450.000 Buget local 

4.3.2 Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor de relaxare, recreere şi sport 
 177. Trăim în Bazinul Carpaţi – 

dezvoltarea atractivităţii 
pentru vizitatorii Parcului 
Zoologic Szeged şi Grădinii 
Zoologice din Timişoara”  

Municipiul 
Timişoara 

Dezvoltarea celor două grădini 
zoologice din Szeged şi Timişoara 

În derulare 
începând din 

oct.2009 

2010 2011 380.000 Programul de 
Cooperare 
Transfrontalieră 
HU-RO 

 178. Sală sport Giarmata Comuna 
Giarmata 

Îmbunătăţirea activităţii sportive a 
tinerilor 

Studiu 
fezabilitate 

2011 2013 3.559.545 Guvern 
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 179. Construire sală de sport în 
localitatea Utvin 

Comuna 
Sînmihaiu 
Român 

Construirea unei săli de sport şi 
dotarea acesteia  cu echipamentul 
necesar  

Documentatie 
in lucru 

2010 2012 450.000 Programul Sali 
de sport derulat 
prin CNI 

 180. Amenajarea şi dotarea unui 
centru de joacă şi recreere 
pentru copiii comunei 

Comuna 
Sînmihaiu 
Român 

Înfiinţarea unui centru de joacă şi 
recreere, până în anul 2015. 

Idee de 
proiect 

2012 2014 350.000 Buget local  
Alte surse 
 

 181. Amenajare bază sportivă  în 
comuna Sînmihaiu Român 

Comuna 
Sînmihaiu 
Român 

Infrastructura  necesară practicării 
activităţilor sportive, amenajare 
terenuri sport, achiziţionare 
echipament sportiv  

Idee de 
proiect 

2012 2014 420.000 CNI 

182. Amenajare parc şi teren de 
joacă pentru copii în satul 
Cerneteaz, Comuna Giarmata 

Comuna 
Giarmata 

Crearea unor spaţii de joacă pentru 
copii 

Idee de 
proiect 

2011 2015 1.000.000  
 

 183. Amenajare bază sportivă 
Cerneteaz 
 

Comuna 
Giarmata 

Infrastructura  necesară practicării 
activităţilor sportive, amenajare 
terenuri sport, achiziţionare 
echipament sportiv 

Idee de 
proiect 

2011 2015 258.000 Buget local / CNI 
Alte surse 
 

184. Crearea unei baze sportive şi 
de agrement în comuna Şag 

APL Şag Construcţie bazine de înot şi 
terenuri de sport multifuncţionale 
Refuncţionalizare teren de sport ş
construcţie vestiare 

SF în lucru 
PT în lucru 

2010 2012 1.000.000 Programul de 
dezvoltare al 
infrastructurii şi a 
unor baze 
sportive în 
mediul rural 
OG.7/2006 

4.3.3 Amenajarea arhitectural-peisagistică a parcurilor, grădinilor si scuarurilor 
 185. Reamenajarea şi modernizarea 

Parcului Botanic Timişoara 
Municipiul      
Timişoara 

Reamenajarea şi modernizarea 
Grădinii Botanice prin instalarea 
unui sistem de iluminat, refacerea 
gardului împrejmuitor, instalarea 
unui sistem de irigare prin 
aspersiune, refacerea aleilor 
degradate de creşterea rădăcinilor 
arborilor, înlocuirea mobilierului  

SF, PT în 
curs de 

actualizare 
aug. 2010 

2011 2013 12.335.000 POR AXA 1 

186. Modernizarea Parcului 
Rozelor 

Municipiul 
Timişoara 

Modernizarea  Parcului Rozelor 
prin instalarea unui sistem de 
irigare computerizat, refacerea 
aleilor distruse, refacerea colecţiei 
de soiuri de trandafiri. 

Sf termen 
mai 2010 
PT sept. 

2010 

2011 2013 8.750.000 
 

POR AXA 1 

187. Modernizarea Parcului Municipiul Modernizarea Parcului Justiţiei prin SF, PT în 2011 2012 2.575.000 POR AXA 1 



293 
 

Justiţiei Timişoara instalarea unui sistem de iluminat, 
refacerea gardului împrejmuitor, 
instalarea unui sistem de irigare 
prin aspersiune, refacerea aleilor 
degradate, înlocuirea mobilierului. 

curs de 
actualizare 
aug. 2010 

 

188. Modernizarea Parcului 
Alpinet 

Municipiul 
Timişoara 

Modernizarea  Parcului Alpinet 
prin instalarea unui sistem de 
irigare computerizat, refacerea 
aleilor distruse, refacerea cascadei 
şi a râului de munte şi îmbogăţirea 
colecţiei de magnolii.  

SF, PT în curs 
de actualizare 

aug. 2010 

2011 2012 2.815.000 
 

POR AXA 1 

189. Înfiinţare parc în localitatea 
Moşniţa Veche 

Comuna 
Moşniţa Nouă

Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi 
a calităţii vieţii prin creşterea 
suprafeţelor  spaţiilor verzi  
- alei pietonale, piste de biciclete, 
dotări mobilier urban şi locuri de 
joacă 

Studiu de 
fezabilitate 

2009 2010 1.100.000 
 

 

Fondul de Mediu 
 

190. Amenajare Parc Izvor în 
comuna Giarmata 
 

Comuna  
Giarmata 

Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi 
a  calităţii vieţii prin creşterea 
suprafeţelor  spaţiilor verzi  
- alei pietonale, piste de biciclete, 
dotări mobilier urban şi locuri de 
joacă 

Studiu 
fezabilitate 

2010 2013 1.850.000 
 

Fondul de Mediu 
 

191. Îmbunătăţirea calităţii 
spaţiilor verzi în comuna 
Săcălaz 

Comuna 
Săcălaz 

Amenajarea unui parc pe o 
suprafaţă de 2,8 ha 

În evaluare 2009 2011 1.000.000 OUG nr. 
59/2007 

192. Amenajare parcuri în comuna 
Sînmihaiu Român 

Comuna 
Sînmihaiu 
Român 

Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi 
a  calităţii vieţii prin creşterea 
suprafeţelor  spaţiilor verzi  
- alei pietonale, piste de biciclete, 
dotări mobilier urban şi locuri de 
joacă 

Idee de 
proiect 

2010 2012 1.000.000 
 

Fondul de Mediu 
 

193. Înfiinţare şi reamenajare 
parcuri în comuna Şag 

Comuna Şag Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi 
a  calităţii vieţii prin creşterea 
suprafeţelor  spaţiilor verzi  
- alei pietonale, piste de biciclete, 
dotări mobilier urban şi locuri de 
joacă 

Idee de 
proiect 

2010 2011 225.000 
 

Buget local  
Alte surse  

(Fondul de Mediu) 

 


