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 Parc tehnologic pentru energie alternativă 
Timişoara 

            

 Centru multifuncţional pentru susţinerea afacerilor 
Timişoara 

            

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

            

 Infrastructură regională de afaceri şi inovare în 
sectorul TI&C 

            

 Centru regional de competenţe şi dezvoltare a 
furnizorilor în sectorul automotive 

            

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

            

 Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame 
stradale pe  str. Ştefan cel Mare din municipiul 
Timişoara 

            

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

            

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

            

 Amenajare complex rutier zona Michelangelo 
 

            

 Sistem de informare facil pentru cetăţeni – panouri 
informative 

            

 Trafic management şi supraveghere video 
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 Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa 
(Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de 
troleibuze Timişoara - Dumbrăviţa) 

            

 Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea 
zonei prin extinderea reţelei de troleibuze 
Timisoara – Ghiroda) 

            

 Modernizarea staţiilor de transport public 
intermodal la nivelul puncte PCT 

            

 Reabilitare/modernizare locuinta protejata DINU 
 

            

 Reabilitarea/modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru 
dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru 
Persoane fără adăpost, situat în Timişoara, str. 
Telegrafului nr.8, Judeţul Timiş 

            

 Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în comuna 
Dumbrăviţa 

            

 Reabilitarea Căminului pentru Persoane Vârstnice 
 

            

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

            

 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
infrastructurii Serviciului Protecţia Copilului şi 
Familiei 

            

 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a 
malurilor canalului Bega Timişoara 

            

 Reabilitare spaţii publice din centrul istoric al 
oraşului Timişoara (Cetate) 

            

 Modernizarea Parcului Rozelor   
 

          

 Extindere linie cale tramvai Moşniţa 
(Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de 
tramvai Timişoara – Albina) 

            

 Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame 
stradale pe  str. Ioan Slavici, str. Polonă din 
municipiul Timişoara 
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 Modul inel IV sector aleea CFR-Calea Lipovei şi 
racordul inelului IV cu str. Demetriade 

            

 Reamenajarea şi modernizarea Parcului (Grădinii) 
Botanic Timişoara 

            

 Modernizarea Parcului Justiţiei 
 

            

 Modernizarea Parcului Alpinet 
 

            

 Sistem agro - logistic regional integrat 
 

            

 Parcul judeţean Timiş de producţie energie 
fotovoltaică Timişoara 

            

 Centru intermodal regional de transport 
mărfuri Timişoara 

            

 Dudeştii Noi – Comuna Verde 
 

            

 FRESH - Promovarea modelelor de 
dezvoltare economică sustenabilă la nivel 
regional 

            

 MITKE –Managementul teritoriilor 
industriale în era cunoaşterii 

            

 People  
 

            

 Creative Growth  
 

            

 Solidar City             
 Institutul de cercetări pentru energii 

regenerabile – ICER/TM 
            

 Reabilitare Piaţa Iosefin - Municipiul 
Timişoara 

            

 PIMMS TRANSFER - Transferul de acţiuni în 
cadrul mobilităţii durabile pentru regiunile 
europene 
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 PROSESC –Servicii pentru sustenabilitate şi 
competitivitate în domeniul transportului şi a 
industriei automotive 

            

 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  

            

 Restaurarea şi refuncţionalizarea castelului 
Huniade al Muzeului Banatului 

            

 Reabilitarea şi includerea în circuitul turistic a 
Bisericii Romano-Catolice Sf.Vendelin 

            

 Amenajare centru de zi pentru bătrâni 
 

            

 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  

            

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

            

 Reabilitarea,  
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
ambulatoriului spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase „Dr. Victor Babeş” situat în 
Timişoara, str. Gheorghe ADAM (Spitalul 
Nou), nr.13, judeţul TIMIŞ 

            

 Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii 
Timişoara – Bastionul Theresia” 

            

 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea  si  
echiparea  infrastructurii educaţionale a 
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Colegiului NaţionaI C. D. Loga Timişoara  
 Reabilitarea, modernizarea dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii educaţionale  a 
Liceului  Teoretic Nikolaus Lenau   

            

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

            

 Gender 4 Growth 
 

            

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

            

 Reabilitarea,modernizarea şi echiparea 
ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio-
Maxilo-Facială din cadrul Spitalului Clinic 
Municipal situat în Timişoara, B-dul. Take 
Ionescu, nr.3-5 ,judeţul TIMIŞ 

            

 Agenţie pentru managementul energiei în 
judeţul Timiş (Timişoara) 

            

 Crearea unei baze sportive si de agrement in 
comuna Sag 

            

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

            

 „Trăim în bazinul Carpaţi – dezvoltarea 
atractivităţii pentru vizitatorii Parcului 
Zoologic Szeged şi Grădinii Zoologice din 
Timişoara, 

            

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

            

 Reabilitarea sistemului de termoficare in 
municipiul Timisoara, in vederea indeplinirii 
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standardelor de mediu privind emisiile de 
gaze  si cresterea eficientei energetice a 
sistemului de furnizare a agentului termic 

 
 
Legenda: 
 
  
 Activităţi premergătoare depunerii cererii de finanţare, inclusiv evaluarea cererii 
 Implementarea proiectului (derularea activităţilor specifice) 
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