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RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2019 

DIRECŢIA DEZVOLTARE 

 

 

I.  STRUCTURA  DIRECŢIEI DEZVOLTARE:  

Direcţia Dezvoltare funcţionează în subordinea directă a Primarului Municipiului Timişoara, respectiv 

domnul Nicolae Robu, conform H.C.L nr. 599/10.12.2019 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, 

a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul de specialitate al 

Primarului MunicipiuluiTimişoara, având următoarea structură: 

- Director executiv - post nou înfiinţat 

1. Serviciul Generare şi Management Proiecte cu Finanţare Internaţională, Naţională şi Locală: 

1.1 Compartiment Proiecte Diverse  

1.2 Biroul Eficientizare Energetică Blocuri  

1.3 Compartimentul Atragere Investiţii, Gestiune Parcuri Industriale şi Relaţionare cu Mediul Economic  

1.4 Compartiment Reabilitare Clădiri de Patrimoniu  

2. Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte  

 

II. COMPONENŢA DIRECŢIEI DEZVOLTARE  

Conform H.C.L nr. .C.L nr. 599/10.12.2019 

Director executiv - post nou înfiinţat 

1. Serviciul Generare şi Management Proiecte cu Finanţare Internaţională, Naţională şi Locală: Şef 

Serviciu: Magdalena Nicoară: 

1.1 Compartiment Proiecte Diverse: 12+1 posturi. 

1.2 Biroul Eficientizare Energetică Blocuri: Şef Birou: Lelica Crișan: 1+8 posturi 

1.3 Compartimentul Atragere Investiţii, Gestiune Parcuri Industriale şi Relaţionare cu Mediul Economic: 

1+7 posturi 

1.4 Compartiment Reabilitare Clădiri de Patrimoniu: 1+3 posturi  

2. Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte: Şef Serviciu: Gabriela Bica: 1+8 posturi;  
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1. SERVICIUL GENERARE ŞI MANAGEMENT PROIECTE CU FINANŢARE  

INTERNAŢIONALĂ, NAŢIONALĂ ŞI LOCALĂ: 

 

1.1 Compartimentul Proiecte Diverse 

OBIECTUL DE ACTIVITATE: 

 

Obiectivul Compartimentului Proiecte Diverse este identificarea de surse de finanţare, pregătirea cererilor 

de finanţare, scrierea cererilor şi accesarea fondurilor nerambursabile disponibile prin Programele 

Operaţionale, Programele de cooperare transfrontaliere şi alte programe identificate, precum si 

implementarea proiectelor pentru care s-au semnat contracte de finanțare. 

ATRIBUŢII: 

 Identificarea programelor şi generarea proiectelor adecvate pentru accesarea de fonduri în vederea 

implementării proiectelor administraţiei publice.  

 Contractarea documentaţiilor tehnice şi financiare necesare în vederea întocmirii cererilor de 

finanţare.  

 Elaborarea documentaţiilor necesare în vederea completării cererilor de finanţare corespunzătoare 

programelor şi surselor de finanţare identificate. 

 Elaborarea proiectelor de hotărâri cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

corespunzători lucrărilor de intervenţie, precum şi a cererilor de finanţare, finanţate în cadrul 

Programul Operaţional Regional 2014-2020.  

 Colaborarea, respectiv consilierea departamentelor din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului, în ceea ce priveşte activităţile şi condiţiile specifice de accesare a fondurilor 

europene/internaţionale nerambursabile. 

 Activităţi specifice managementului proiectelor. 

 Întocmirea documentaţiei necesare atribuirii contractelor de achiziţie publică pentru proiectarea, 

execuţia şi asistenţa tehnică a lucrărilor de intervenţie pentru proiectele finanţate. 

 Urmărirea şi verificarea executării lucrărilor de intervenţie la obiectivele de investiţii, conform 

graficului de execuţie stabilit, cu încadrarea în indicatorii tehnico-economici aprobaţi şi în durata de 

execuţie stabilită. Întocmirea situaţiilor de plată lunare şi a deconturilor justificative, pe baza 

situaţiilor de lucrări executate, verificate şi avizate.  

 Organizarea recepţiilor la terminarea lucrărilor şi a recepţiilor finale. 
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 Urmărirea derulării contractelor de finanţare încheiate în cadrul proiectelor cofinanţate 

prin intermediul instrumentelor structurale ale Uniunii Europene. 

 Gestionarea corectă, în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană relevantă, a resurselor 

aferente programelor/proiectelor coordonate, în special a asistenţei financiare nerambursabile 

comunitare. 

 Asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii şi a 

Sistemului de Control Intern Managerial în propria activitate. 

 

1.2 Biroul Eficientizare Energetică Blocuri 

OBIECTUL DE ACTIVITATE: 

Identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe situate în municipiul Timişoara şi 

construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990 în vederea accesării fondurilor 

nerambursabile disponibile prin Programele Operaţionale. 

 

ATRIBUŢII: 

 Întocmirea fişelor tehnice pentru fiecare bloc de locuinţe identificat, gruparea pe tipuri de blocuri cu 

soluţii constructive similare ale anvelopei, pe regimuri de înălţime, în funcţie de perioadele de 

proiectare şi actualizarea periodică a bazei de date.  

 Centralizarea solicitărilor asociaţiilor de proprietari şi întocmirea Programului local multianual privind 

creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe.  

 Elaborarea proiectelor de hotărâri cu privire la aprobarea programelor locale multianuale şi a 

indicatorilor tehnico-economici corespunzători lucrărilor de intervenţie.  

 Elaborarea proiectelor de hotărâri cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

corespunzători lucrărilor de intervenţie, precum şi a cererilor de finanţare, finanţate în cadrul 

Programul Operaţional Regional 2014-2020.  

 Întocmirea documentaţiei necesare atribuirii contractelor de achiziţie publică pentru proiectarea, 

execuţia şi asistenţa tehnică a lucrărilor de intervenţie.  

 Urmărirea şi verificarea executării lucrărilor de intervenţie la obiectivele de investiţii, conform 

graficului de execuţie stabilit, cu încadrarea în indicatorii tehnico-economici aprobaţi şi în durata de 

execuţie stabilită. Întocmirea situaţiilor de plată lunare şi a deconturilor justificative, pe baza situaţiilor 

de lucrări executate, verificate şi avizate.  

 Organizarea recepţiilor la terminarea lucrărilor şi a recepţiilor finale. 
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1.3 Compartimentul Atragere Investiţii, Gestiune Parcuri Industriale Şi Relaţionare Cu Mediul Economic 

OBIECTUL DE ACTIVITATE: 

OBIECTIVE GENERALE 

 atragerea de investiţii în municipiul Timişoara, gestiune parcuri industriale şi relaţionarea cu mediul 

economic  

 iniţiere şi implementare programe şi proiecte de dezvoltare locală. 

   

OBIECTIVE SPECIFICE   

 Identificarea programelor de finanţare disponibile, pregătirea cererilor de finanţare şi a 

documentaţiilor aferente pentru accesarea resurselor financiare alocate  

 Întocmirea raportului anual “Starea economică, socială şi de mediu a Municipiului Timişoara”. 

 Verificarea stadiului investiţiilor din Parcul Industrial Freidorf, în conformitate cu contractele de 

concesiune semnate cu investitorii 

 Promovarea zonelor industriale identificate de către reprezentanţii Primăriei în vederea atragerii de 

investiţii în Municipiul Timişoara 

 Participarea la acţiuni vizând promovarea economică  

ATRIBUŢII  

 Identifică programe, generează proiecte adecvate pentru accesarea de fonduri în vederea 

implementării proiectelor  pentru dezvoltare locală;  

 Asigură, prin forţe proprii şi/sau prin contractare documentaţiile necesare în vederea întocmirii 

cererilor de finanţare; 

 Are atribuţii/responsabilităţi menţionate în fişele de post specifice funcţiei în care a fost numit prin 

dispoziţia Primarului, ca membru în echipele de implementare;   

 Elaborează materialele necesare pentru iniţierea proiectelor de Hotărâre a Consiliului Local şi a 

Dispoziţiilor Primarului  pentru realizarea activităţilor specifice compartimentului şi proiectelor din 

care face parte; 

 Are atribuţii în  procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare; 

 Participă la elaborarea stării economice, sociale şi de mediu a zonei Timişoara; 

 Verifică stadiului investiţiilor din Parcul Industrial Freidorf, în conformitate cu contractele de 

concesiune semnate cu investitorii; 
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 Asigură promovarea zonelor industriale identificate de către reprezentanţii Primăriei în 

vederea atragerii de investiţii în Municipiul Timişoara; 

 Participă la acţiuni vizând promovarea economică locală: seminarii, târguri, workshop-uri, conferinţe, 

vizite, dezbateri publice; 

1.4 Compartimentul Reabilitare Clădiri de Patrimoniu 

Compartimentul Reabilitare Clădiri de Patrimoniu iniţiază, promovează şi derulează programe, proiecte şi 

activităţi vizând reabilitarea cartierelor istorice din Municipiul Timişoara, asigură consilierea cetăţenilor 

privind finanţarea lucrărilor de reabilitare a clădirilor istorice, asigură cooperarea cu alte instituţii 

implicate în procesul de reabilitare.  

 

ATRIBUŢII: 

 Activități rezultate din Programul de reabilitare a clădirilor de patrimoniu, după cum urmează: 

 Asigurarea  consultanței tehnice și procedurale a  proprietarilor de clădiri istorice; 

 Preluarea și verificarea  documentațiilor privind reabilitarea clădirilor de patrimoniu conform 

HCL 158/31.10.2016; 

 Elaborarea, documentarea și susținere proiectelor HCL în domeniu; 

 Intocmirea documențatiei necesare demarării procedurii de achiziție publică pentru lucrări de 

execuție și servicii;  

 Urmărirea îndeplinirii execuției contractelor de execuție  lucrări si a celor de servicii; 

 Derularea activităților privind utilizarea eficientă a fondurilor destinate programelor de 

reabilitare; 

 Asigurarea cooperării cu alte instituți implicate în procesul de reabilitare a clădirilor de 

patrimoniu; 

 Asigurarea de consiliere și consultanță pentru proprietarii din clădirile de patrimoniu; asigurarea 

informării cetățenilor privind metodele corecte de reabilitare; 

 Asigurarea împreună cu Direcția Fiscală, a procedurii privind acordarea de facilități fiscale la 

plata impozitului pe clădiri, pentru clădirile reabilitate în condițiile Legii 153/2011; 

 Indentificarea de surse suplimentare de finanțare pentru reabilitarea clădirilor de patrimoniu, 

propunerea și inițierea de programe pe baza acestora; 

 Analizarea și elaborarea planurilor și strategiilor de reabilitare ale clădirilor de patrimoniu pentru 

cofinanțarea și prin intermediul instrumentelor structurale ale Uniunii Europene. 
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 Participarea la administrarea eficientă a creanţelor bugetare ale Municipiului 

Timişoara în calitate de beneficiar al Contractului de împrumut şi finanţare semnat în data de 24 

martie 2010 între KfW, Frankfurt am Main, România reprezentată prin Ministerul Finanţelor 

Publice şi Municipalitatea Timişoara („Agenţia Executoare a Programului”) şi al Acordului 

Subsidiar de Împrumut şi Finanţare nr. 354/07.07.2011 încheiat între Ministerul Finanţelor 

Publice şi Municipiul Timişoara, pe durata contractului; 

 Raportare financiară la Ministerul Finanţelor Publice în ceea ce privește fondul de dispoziție al 

Contractului de împrumut şi finanţare semnat în data de 24 martie 2010 între KfW, Frankfurt am 

Main, România reprezentată prin Ministerul Finanţelor Publice şi Municipalitatea Timişoara 

(„Agenţia Executoare a Programului”), până la finalizarea contractului; 

  

2. Serviciul Monitorizare Şi Implementare Proiecte 

 

1. Obiectul  de activitate: 

OBIECTIVE GENERALE 

 Elaborarea, gestionarea si monitorizarea programelor de dezvoltare ale Municipiului Timişoara. 

 Monitorizarea implementarii proiectelor. 

OBIECTIVE SPECIFICE 

 Monitorizarea implementarii proiectelor în vederea  dezvoltării  durabile a municipiului Timişoara;  

 Elaborarea şi urmărirea implementării programelor de dezvoltare, în vederea  realizării obiectivelor 

de investiţii majore, prioritare pentru dezvoltarea durabilă a municipiului Timişoara; 

 Gestionarea eficientă a bazei de date privind stadiul obiectivelor de investiţii din cadrul Primăriei 

Municipiului Timişoara;  

ATRIBUŢII  

 iniţiază şi implementează acţiuni/proiecte/programe vizând dezvoltarea locală; 

 elaborează pe baza propunerilor de investiţii primite de la direcţiile/compartimentele Primăriei 

Municipiului Timişoara, Programul de Dezvoltare al Municipiului Timişoara. 

 supune aprobării Primarului Municipiului Timişoara şi Consiliului Local al Municipiului Timişoara, 

Programul de Dezvoltare al Municipiului Timişoara precum si rectificarile acestuia; 

 comunică direcţiilor/departamentelor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Programul de 

Dezvoltare aprobat. 

 propune componenţa comisiilor de recepţie şi o supune aprobării Primarului Municipiului Timişoara 
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 verifică si confirma situaţiile de lucrări/centralizatoarele si facturile întocmite de către 

prestatori/furnizori, in conformitate cu stadiul fizic de realizare a lucrarilor si devizul oferta 

 întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget, Programul de Dezvoltare anual cu propunerile privind 

elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor; 

 urmăreşte respectarea termenelor de finalizare în conformitate cu Contractele de execuţie lucrări 

respectiv Contractele de prestări servicii, contractele de furnizare echipamente, pentru obiectivele 

promovate de către Direcţia Dezvoltare ; 

 întocmeşte documentele necesare pentru plata cheluielilor aferente obiectivelor de investiţii pe care le 

promovează: angajamente de plată, propuneri de angajare a unei cheltuieli şi ordonanţări de plată şi le 

predă Serviciului Buget spre efectuarea plăţilor. 

 reţine garanţiile de bună execuţie şi le eliberează după finalizarea lucrărilor, pentru lucrările de 

investiţii pe care le promovează; 

 organizează recepţia la terminarea lucrărilor, pentru lucrările de investiţii pe care le promovează; 

 predă spre exploatare catre Biroul Evidenta Patrimoniu, investiţiile finalizate pentru lucrările iniţiate 

de către Direcţia Dezvoltare; 

 are atribuţii în procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare; 

 propune Primarului iniţierea de Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local şi Dispoziţii necesare 

desfăşurării optime a activităţilor specifice; 

 comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea îndeplinirii 

atribuţiilor specifice ale Serviciului.  

 

II. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2018: 

 

1. SERVICIUL GENERARE ŞI MANAGEMENT PROIECTE CU FINANŢARE  INTERNAŢIONALĂ, 

NAŢIONALĂ ŞI LOCALĂ: 

 

1.1 COMPARTIMENTUL  PROIECTE DIVERSE 

În cadrul Compartimentului Proiecte Diverse, în perioada anului 2019 au fost depuse cereri de finanţare în 

vederea atragerii de fonduri nerambursabile conform tabelului de mai jos: 
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N

r 

c

r

t 

Nr. unic de 

inregistrare al 

cererii de 

finantare în 

Registrul 

cererilor de 

finanţare 

Titlu proiect 
Ax

a 
PI 

Valoare 

proiect 

lei cu TVA 

Stadiu 

1

V/TM/4/2017/

4.4/4.4/1/913/ 

13.03.2019 

Construcţia şi echiparea 

infrastructurii pentru 

educaţie timpurie 

antepreşcolară în 

Municipiul Timişoara – 

Calea Bogdăneştilor 

4 
4.

4 

7.724.298,

52 

Proiect 

contractat 

2

V/TM/2017/4/

4.3/1/912/08.0

3.2019 

Regenerare fizică, 

economică și socială a 

zonei marginalizate str. 

Polonă din cartierul 

Freidorf – Construire 

centru multifuncțional 

de tip servicii sociale 

fără cazare 

4 
4.

3. 

4.381.944,

27 

Proiect 

contractat 

3
CALL03-

28/03/10/2019 

Refuncționalizare imobil 

pentru Centru Cultural - 

Turn de Apă, Iosefin. 

str. Gh. Barițiu 

RO- 

CULTUR

A 

11.117.702

,21 

Cerere de 

fintare 

transmisa la 

Ministerul 

Culturii și 

Identitătii 

Nationale  

PROGRAM 

RO-CULTURA 
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În cadrul Programului Operational Reginal 2014-2020 ( Axele 4; 8) în anul 2019, au fost în 

implementare,  următoarele proiecte:  

N

r. 

c

rt

. 

Titlu proiect/COD 

SMIS 

Nr 

contract  

finantare/ 

data 

PI 

Valoare 

proiect 

lei cu TVA 

Valoare 

nerambursabil

ă  

- lei -  

Stadiu  

contract de 

finanțare 

1 

Regenerare fizică, 

economică şi socială 

a zonei urbane 

marginalizate din 

cartierul Ronaţ 

Timişoara – 

Construire centru 

multifuncţional 

SMIS 121017 

4835/ 

19.11.201

9 

4.3. 
5.729.005,0

5 
5.578.879,38 

In 

implementa

re 

2 

Regenerare fizică, 

economică și socială 

a zonei 

marginalizate str. 

Polonă din cartierul 

Freidorf – 

Construire centru 

multifuncțional de 

tip servicii sociale 

fără cazare SMIS 

121016 

4985/03.1

2.2019 
4.3. 

4.381.944,2

7 
4.226.702,28 

In 

implementa

re 

3 

Construcţie clădire  

cu destinaţia creşă 

Zona de Nord SMIS 

127750 

4360/ 

11.06.201

9 

4.4. 
7.879.340,7

8 
1.018.256,49 

In 

implementa

re 
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4 

Gradinița PP33 

extindere gradiniță 

existența in regim 

de inaltime 

P+1E+M, reparatii 

si reabilitare termică 

corp existent SMIS 

121232 

4481/ 

25.06.201

9 

4.4. 
3.894.963,1

8 
3.817.063,92 

In 

implementa

re 

5 

Construcţie clădire 

cu destinaţia creşă, 

str. Cocea SMIS  

125504 

4560/ 

09.07.201

9 

4.4. 
7.774.265,6

8 
1.334.267,11 

In 

implementa

re 

6 

Construcţia şi 

echiparea 

infrastructurii 

pentru educaţie 

timpurie 

antepreşcolară în 

Municipiul 

Timişoara – Calea 

Bogdăneştilor SMIS  

129119 

4621/ 

23.07.201

9 

4.4. 
7.724.298,5

2 
1.287.323,45 

In 

implementa

re 

7 

Reabilitarea, 

extinderea și dotarea 

infrastructurii 

ambulatoriului 

O.R.L din cadrul 

Spitalului Clinic 

municipal de 

urgente SMIS 

126783 

4619/ 

23.07.201

9 

8.1.A

. 

10.592.285,

49 
10.379.914,99 

In 

implementa

re 
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8 

Extindere, 

reabilitare, 

modernizare și 

echiparea 

ambulatoriului de 

specialitate al 

Clinicii de 

Recuperare, 

Medicina Fizicã și 

Balneologie 

Timișoara din 

cadrul Spitalului 

Clinic Municipal de 

Urgențã Timișoara, 

prin demolare 

parțialã și extindere 

orizontalã și 

verticalã  SMIS 

126376 

4671/ 

10.09.201

9 

8.1.A

. 

23.716.126,

88 
10.485.312,33 

In 

implementa

re 

9 

Dotarea cu 

echipamente a 

Unitatii de Primiri 

Urgente a Spitalului 

Clinic de Urgenta 

pentru Copii “Louis 

Turcanu” Timisoara 

SMIS 121198 

4171/ 

16.04.201

9 

8.2.B 
6.818.454,7

4 
6.672.295,44 

In 

implementa

re 

1

0 

Imbunatatirea 

accesului populatiei 

din judetul Timis la 

servicii medicale de 

urgenta, SMIS 

3588/ 

12.12.201

8 

8.2.B

.N 

4.076.229,7

0 
3.994.705,10 

In 

implementa

re 
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125490 

 

Echipele de implementare sunt constituite din personal din cadrul Compartimentului Proiecte Diverse/ 

Direcția Dezvoltare, precum si din cadrul altor Servicii/Directii din cadrul Primăriei Municipiului 

Timisoara, care acoperă toate specialitățile necesare conform contractelor de finantare. 

 

 Scurtă descriere proiecte: 

1. Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara – 

Construire centru multifuncţional SMIS 121017 

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta îmbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a 

comunitatii marginalizate Ronat din municipiul Timisoara în scopul reducerii numarului populatiei aflate 

în risc de saracie si marginalizare sociala din comunitate urbana marginalizata. Obiectivul va fi atins prin 

folosirea unei abordari integrate si participative si prin promovarea unor masuri adaptate cauzelor 

specifice care conduc la marginalizarea comunitatii. 

Interventiile propuse prin proiect vizeaza investitii în construirea unei cladiri destinate utilizarii publice 

pentru activitati educative, cultural si recreative, socio-culturale de tip centru de zi (categoria servicii 

sociale fara cazare). Astfel va fi construit un Centru multifunctional ce va fi situat în Timisoara, pe Calea 

Bogdanestilor si va cuprinde: o cladire pe doua nivele supraterane cu toate echipamentele si dotarile 

necesare, amenajarea unui parculet, amenajarea unui loc de joaca, amenajarea unui teren de sport, 

realizarea de locuri de parcare si realizarea împrejmuirii terenului, inclusiv creearea acceselor.  

Obiective specifice/ Rezultate asteptate:  

 508 persoane, populatie care traieste în zona urbana marginalizata Ronat din Municipiul Timisoara 

vor fi beneficiari indirecti ai proiectului, beneficiarii serviciilor sociale furnizate in cadrul Centrului 

multifunctional provenind din comunitate; minim de 101 persoane, localizate in comunitate urbana 

marginalizata Ronat, vor fi beneficiari directi ai proiectului. Activitatile centrului vor fi destinate: 

copiilor din zona (vor avea rezultat încurajarea frecventarii învatamântului de masa, sprijin pentru 

copii care frecventeaza învatamântul de masa si combaterea abandonului scolar); tinerilor si adultilor 

(vor avea ca rezultat deprinderea de abilitati necesare identificarii si pastrarii unui loc de munca, 

adoptarea unui stil de viata sanatos); altor persoane de diferite vârste eligibile pentru serviciile sociale 
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dezvoltate, conform standardelor minime de calitate (vor avea ca rezultat cresterea gradului de 

incluziune sociala). Activitatile recreative, culturale vor avea ca destinatari toate grupele de vârsta si 

vor avea drept rezultat întarirea coeziunii sociale, însusirea unor valori pozitive si cresterea 

sentimentului de apartenenta la comunitate. Valoarea la inceputul implementarii proiectului pentru 

populatia care traieste in zonele cu interventii in regenerare fizica, economica si sociala a 

comunitatiilor marginalizate din municipii resedinta de judet este de 508 persoane, iar valoarea la 

finalul implementarii proiectului (de output) este de 508 persoane. O caracteristica a populatiei care 

prezinta indicatori de marginalizare este tendinta de a migra si este posibil ca la finalul implementarii 

proiectului cele 508 persoane sa fie diferite de cele 508 initiale.  

 Centru multifunctional - cladire publica - construit cu o suprafata utila de 752.50 mp, destinat 

utilizarii publice pentru activitati educative, culturale si recreative, socio-culturale de tip centru de zi 

(categoria servicii sociale fara cazare). In cadrul centrului vor fi furnizate 3 tipuri de servicii sociale: 

(1) Centru de zi pentru copii aflati în situatie de risc de separare de parinti; (2) Centru de zi pentru 

consiliere si sprijin pentru parinti cu copii; (3) Servicii de asistenta comunitara. Centrul 

multifunctional va fi situat în Timisoara, pe Calea Bogdanestilor si va cuprinde: o cladire pe doua 

nivele supraterane cu toate echipamentele si dotarile necesare; un spatiu verde in incinta in suprafata 

de 1650 mp unde se vor realiza urmatoarele amenajari: o zona verde in suprafata de 900 mp, o zona 

de joaca in suprafata de 700 mp si zone nevegetale izolate in suprafata de 50 mp. Totodata in incinta 

se va amenaja un teren de sport in suprafata de 700 mp. Deasemnea se vor realiza: locuri de parcare, 

împrejmuirea terenului si accesele in Centrul Multifunctional. 

 

2. Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf – 

Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare, SMIS 121016 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunatățirea regenerării fizice, economice și sociale a 

comunității marginalizate din str. Polona din cartierul Freidorf al municipiul Timișoara în scopul reducerii 

numărului populației aflate în risc de sărăcie și marginalizare socială din comunitate urbană marginalizată. 

Obiectivul va fi atins prin folosirea unei abordări integrate și participative și prin promovarea unor măsuri 

adaptate cauzelor specifice care conduc la marginalizarea comunității. Intervențiile propuse prin proiect 

vizează investiții în construirea unei clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale 

și recreative, socio-culturale de tip centru de zi (categoria servicii sociale fără cazare). Astfel va fi 

construit un Centru multifuncțional ce va fi situat în Timișoara, pe str. Polona nr. 17 și va cuprinde: o 

clădire pe două nivele supraterane cu toate echipamentele și dotările necesare, amenajarea unui parculeț, 
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amenajarea unui loc de joaca, amenajarea unui teren de sport, realizarea de locuri de parcare și 

realizarea împrejmuirii terenului, inclusiv creearea acceselor. Proiectul vizează o zonă urbană 

marginalizată – str. Polona din cartierul Freidorf, cu o populație de 575 persoane. 

Obiective specifice / Rezultate asteptate:  

 Promovarea dezvoltării locale prin intermediul unor investiții în construcția și dotarea unui Centru 

multifuncțional destinat utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, socio-

culturale de tip centru de zi (categoria servicii sociale fără cazare). Ca urmare a implementării 

proiectului va creste suprafata imobilelor (teren si cladire) create la nivelul zonei urbane 

marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf din Municipiul Timisoara cu 1175.75 mp, dupa cum 

urmeaza: un centru multifuncțional cu suprafata utilă de 447 mp, un spatiu verde propus cu suprafata 

de 354 mp si o zona de joaca pentru copii/zona sportiva in incinta cu suprafata de 316.75 mp. Centrul 

multifuncțional va fi situat în Timișoara, pe str. Polonă și va cuprinde: o clădire pe două nivele 

supraterane cu toate echipamentele și dotările necesare, amenajarea unui spațiu verde, amenajarea 

unui loc de joaca/teren de sport, realizarea de locuri de parcare și realizarea împrejmuirii terenului, 

inclusiv creearea acceselor.  

 Crearea unor servicii sociale destinate zonei urbane marginalizate str. Polonă din cartirul Freidorf din 

municipiul Timisoara, cu o populatie de 575 persoane, care vor oferi posibilitatea unor interventii 

integrate si vor contribui la combaterea excluziunii sociale. Două tipuri de servicii sociale vor fi 

furnizate in cadrul Centrului multifunctional constuit si dotat prin proiect - (1) Centru de zi pentru 

copii aflati în situatie de risc de separare de parinti; (2) Servicii de asistenta comunitara. Serviciile se 

vor adresa si vor avea un impact direct asupra a minim 105 beneficiari finali, persoane localizate in 

zona urbana marginalizata str. Polonă din cartierul Freidorf. 

 

3.”Constructie cladire cu destinatia cresa zona de Nord”, SMIS 127750 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă urmărirea caracterului central al dezvoltării urbane durabile 

constituit de finanţarea proiectelor de dezvoltare urbană în baza unor strategii integrate de dezvoltare 

urbană (SIDU) ce abordează provocările economice, de mediu, climatice, demografice şi sociale din 

oraşe. SIDU constituie cadrul pentru selectarea operaţiunilor (proiectelor) individuale de dezvoltare 

urbană. În ceea ce priveşte încadrarea obiectivului proiectului în Obiectivul specific 4.4 al Priorităţii de 

investiţii 4.4, acest fapt se confirmă prin realizarea unei infrastructuri care să asigure accesul la servicii 

educaţionale calitative, astfel încât părinţii să poată participa ca şi forţă de muncă pe piaţă. În acest 

context, construirea unei creşe în Municipiul Timişoara va asigura atât creşterea numărului de locuri în 
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creşele de stat, cât şi oferirea serviciilor calitative de îngrijire a copiilor de vârstă antepreşcolară.  

Dat fiind acest proiect, părinţii copiilor (în număr de 29) îşi vor putea relua activitatea în câmpul muncii, 

astfel încât aceştia vor contribui la activitatea economică şi la productivitatea forţei de muncă, iar copiii 

acestora îşi vor realiza bazele construirii abilităţilor sociale şi a capacităţii de integrare socială. 

Obiective specifice / Rezultate așteptate: 

 Construirea unei creşe cu o capacitate de 29 de copii de vârstă antepreşcolară. 

 Dotarea creşei cu echipamente necesare desfăşurării activităţilor specifice, inclusiv pentru activităţile 

de întreţinere (prepararea hranei, curăţenie şi igienă etc.). 

 Angajarea de personal calificat pentru realizarea activităţilor specifice educaţiei copiilor, pentru 

prepararea hranei, pentru întreţinerea curăţeniei şi igienei, precum şi pentru conducerea şi 

administrarea acesteia. 

 Reintegrarea părinţilor pe piaţa muncii mai repede (mai devreme) de împlinirea a trei ani de la data 

naşterii copiilor. 

 

4. Gradinița PP33 extindere gradiniță existența in regim de inaltime P+1E+M, reparatii si reabilitare 

termică corp existent, SMIS 121232 

Obiectivul general al proiectului îl constituie cresterea calitatii infrastructurii educationale a Gradinitei P.P 

nr.33 în vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata 

fortei de munca. In ceea ce priveste incadrarea obiectivului proiectului in obiectivul specific al prioritatii 

de investitii 4.4, acest fapt se confirma prin crearea unei infrastructuri care sa asigure accesul la servicii 

educationale calitative, astfel incat parintii sa poata participa ca si forta de munca pe piata; in acest context 

reabilitarea/extinderea Gradinitei PP33 in Municipiul Timisoara va asigura atat cresterea numarului de 

locuri in gradinitele de stat, cat si oferirea serviciilor calitative de ingrijire a copiilor de varsta prescolara. 

Dat fiind acest proiect, parintii copiilor - 201 copii din care 60 copii prin crearea a 3 grupe noi, isi vor 

putea relua activitatea pe campul muncii, astfel incat acestia vor contribui la activitatea economica si 

productivitatea fortei de munca, iar copiii acestora isi vor realiza bazele construirii abilitatilor sociale si a 

capacitatii de integrare sociala. 

Obiectivele specifice/Rezultate asteptate: 

 Extindere gradinita existenta în regim de înaltime P+1E+M, reabilitare termica corp existent; 

 Cresterea numarului de prescolari care vor beneficia de un proces educational de calitate, la cele mai 

ridicate standarde, precum si a gradului de satisfactie al utilizatorilor spatiilor si dotarilor din cadrul 

Gradinitei P.P nr.33 din Timisoara. 
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 Cresterea atractivitatii procesului educational prin îmbunatatirea conditiilor de confort, 

siguranta si accesibilitate în cadrul unitatii de infrastructura educationala. 

 

5. Construcţie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea, SMIS  125504 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă urmărirea caracterului central al dezvoltării urbane durabile 

constituit de finanţarea proiectelor de dezvoltare urbană în baza unor strategii integrate de dezvoltare 

urbană (SIDU) ce abordează provocările economice, de mediu, climatice, demografice şi sociale din 

oraşe. SIDU constituie cadrul pentru selectarea operaţiunilor (proiectelor) individuale de dezvoltare 

urbană. În ceea ce priveşte încadrarea obiectivului proiectului în Obiectivul specific 4.4 al Priorităţii de 

investiţii 4.4, acest fapt se confirmă prin realizarea unei infrastructuri care să asigure accesul la servicii 

educaţionale calitative, astfel încât părinţii să poată participa ca şi forţă de muncă pe piaţă.   În acest 

context, construirea unei creşe în Municipiul Timişoara va asigura atât creşterea numărului de locuri în 

creşele de stat, cât şi oferirea serviciilor calitative de îngrijire a copiilor de vârstă antepreşcolară.  Dat fiind 

acest proiect, părinţii copiilor (în număr de 38) îşi vor putea relua activitatea în câmpul muncii, astfel încât 

aceştia vor contribui la activitatea economică şi la productivitatea forţei de muncă, iar copiii acestora îşi 

vor realiza bazele construirii abilităţilor sociale şi a capacităţii de integrare socială. 

Obiective specifice / Rezultate așteptate: 

 Construirea unei creşe cu o capacitate de 38 de copii de vârstă antepreşcolară. 

 Dotarea creşei cu echipamente necesare desfăşurării activităţilor specifice, inclusiv pentru activităţile 

de întreţinere (prepararea hranei, curăţenie şi igienă etc.). 

 Angajarea de personal calificat pentru realizarea activităţilor specifice educaţiei copiilor, pentru 

prepararea hranei, pentru întreţinerea curăţeniei şi igienei, precum şi pentru conducerea şi 

administrarea acesteia (19 persoane). 

 Reintegrarea părinţilor pe piaţa muncii mai repede (mai devreme) de împlinirea a trei ani de la data 

naşterii copiilor. 

 

6. ,,Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie anteprescolară în Municipiul 

Timisoara-Calea Bogdăneştilor’’ ,SMIS 129119 

Obiectivul general al proiectului este urmarirea caracterului central al dezvoltarii urbane durabile 

constituit de finanțarea proiectelor de dezvoltare urbana în baza unor strategii integrate de dezvoltare 

urbana (SIDU) ce abordeaza provocarile economice, de mediu, climatice, demografice si sociale din 

orase. SIDU constituie cadrul pentru selectarea operațiunilor (proiectelor) individuale de dezvoltare 
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urbana. In ceea ce priveste incadrarea obiectivului proiectului in obiectivul specific al prioritatii 

de investitii 4.4, acest fapt se confirma prin crearea unei infrastructuri care sa asigure accesul la servicii 

educationale calitative, astfel incat parintii sa poata participa ca si forta de munca pe piata; in acest context 

construirea unei crese in Municipiul Timisoara va asigura atat cresterea numarului de locuri in cresele de 

stat, cat si oferirea serviciilor calitative de ingrijire a copiilor de varsta anteprescolara. Dat fiind acest 

proiect, parintii copiilor (36) isi vor putea relua activitatea pe campul muncii, astfel incat acestia vor 

contribui la activitatea economica si productivitatea fortei de munca, iar copiii acestora isi vor realiza 

bazele construirii abilitaților sociale si a capacitații de integrare sociala. 

Obiective specifice /Rezultate asteptate: 

 Construirea unei creşe cu o capacitate de 36 de locuri pentru copii de vârstă anteprescolară 

 Dotarea creşei cu echipamente necesare desfaşurării activităţilor specifice, inclusiv pentru activităţile 

de intreţinere (prepararea hranei, curăţenie, igienă, etc) 

 Angajarea de personal calificat pentru realizarea activităţilor specifice educaţiei copiilor, pentru 

prepararea hranei, pentru intreţinerea curaţeniei şi igienei precum şi pentru conducerea şi 

administrarea acestui obiectiv (22 persoane). 

 Reintegrarea părinţilor pe piaţa muncii mai repede de implinirea a 3 ani de la data naşterii copiilor. 

 

7. Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L din cadrul Spitalului Clinic 

Municipal de Urgente,  SMIS 126783  

Obiectivul general al proiectului corespunde cu obiectivul axei prioritare, al prioritatii de investitii si al 

operatiunii dedicate ambulatoriilor, întrucat acest proiect propune creșterea accesibilității serviciilor de 

sănătate și a calității actului medical prin reabilitarea, extinderea și dotarea cu echipamente medicale 

specifice a ambulatoriului de O.R.L. Obiectivul general al proiectului contribuie consolidarea bazei 

piramidei sistemului de sănătate pentru a putea prelua o proporţie din cazuistica medicală (afecțiuni de 

gravitate mică etc.) și/sau pentru a asigura prevenția necesară, pentru ameliorarea stării de sănătate și 

sporirii incluziunii sociale a persoanelor. Prin plusul de calitate a infrastructurii, se va crește calitatea 

serviciilor medicale specifice din cadrul ambulatoriului, capabilă să furnizeze îngrijire primară continuă. 

Aceasta va conduce atât la eficientizarea sistemului de sănătate, prin reducerea internărilor evitabile, cât și 

la accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului. Astfel, se urmărește reducerea 

inegalităților în ceea ce privește starea de sănătate a populației prin diagnosticarea bolilor în stadiul 

incipient şi tratarea cu succes a unor afecţiuni mai ușoare, prevenind agravarea lor și ducând la scăderea 

ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite. 
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Obiective specifice /Rezultate asteptate: 

 Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L; 

 Dotarea ambulatoriului O.R.L. cu aparatură medicală de specialitate;  

 Reorganizarea și imbunatatirea structurii functionale a ambulatoriului O.R.L; 

 Creșterea calitatii serviciilor medicale oferite în regim ambulatoriu; 

 

8. Extindere, reabilitare, modernizare și echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, 

Medicina Fizica și Balneologie Timișoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgența Timișoara, 

prin demolare parțiala  și extindere orizontala și vertical, SMIS 126376 

Obiectivul general al proiectului corespunde cu obiectivul axei prioritare, al prioritatii de investitii si al 

operatiunii dedicate ambulatoriilor, intrucat acest proiect propune cresterea accesibilitatii serviciilor de 

sanatate, prin reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii ambulatoriului de recuperare fizica si 

balneologie si dotarea cu echipamente medicale specifice. Obiectivul general al proiectului contribuie de 

asemenea la indeplinirea urmatoarelor arii strategice prioritare si masuri de actiuni identificate in cadrul 

Strategiei Nationale de Sanatate 2014- 2020: 

- Aria strategica de interventie 2 "Servicii de sanatate", Obiectiv general 4 "Asigurarea accesului echitabil 

la serviciile de sanatate de calitate si cost-eficace, in special la grupurile vulnerabile", obiectiv specific 4.3 

"Consolidarea serviciilor ambulatorii de specialitate pentru cresterea ponderii afectiunilor rezolvate in 

ambulatorul de specialitate si reducerea poverii prin spitalizare continua" 

- Aria strategica de interventie 3 "Masuri transversale pentru un sistem de sanatate sustenabil si 

predictibil", Obiectiv general 7 "Dezvoltarea infrastructurii de sanatate la nivel national, regional si local 

in vederea reducerii inechitatii in accesul la serviciile de sanatate", obiectiv specific 7.2 "Imbunatatirea 

infrastructurii serviciilor de sanatate oferite in regim ambulatoriu prin asistenta medicala comunitara, 

medicina de familie si ambulator de specialitate" 

- Planul de actiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei nationale prin care se 

urmareste dezvoltarea retelei de ambulatorii de specialitate prin reabilitatea si/sau echiparea acestora, si 

cresterea numarului de cazuri rezolvate in regim ambulator. 

Obiectivele specifice ale proiectului au fost identificate ca obiective masurabile, accesibile, relevante si 

încadrate în timp, si se refera la reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea cu echipamente medicale 

a infrastructurii ambulatoriului de recuperare fizica si balneologie, in scopul reducerii timpilor de 

interventie si diagnostic a pacientilor care se prezinta in regim ambulator, si pentru scaderea ratei de 

internari spitalicesti. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 

19 
 

În urma activitatilor propuse în cadrul proiectului, se identifica urmatoarele obiective specifice: 

Obiectivele specifice/Rezultate asteptate: 

 Reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii ambulatoriului de recuperare fizica si 

balneologie; 

 Dotarea ambulatoriului de recuperare fizica si balneologie, cu aparatura medicala de specialitate; 

 Reorganizarea ambulatoriului spitalului conform Ordinului nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind 

reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului, emis de MINISTERUL SANATATII 

PUBLICE; 

 Ameliorarea sigurantei mediului în ambulatoriu prin realizarea circuitelor functionale conform 

Ordinului nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le 

îndeplineasca un spital în vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, emis de Ministerul 

Sanatatii Publice. 

 Cresterea calitatii serviciilor medicale oferite in regim ambulator; 

 

9. Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii 

“Louis Turcanu” Timisoara, SMIS 121198:  

Obiectivul general al proiectului corespunde cu obiectivul axei prioritare si al prioritatii de investitii, ce 

reprezinta imbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, prin faptul ca prin proiect 

se realizeaza dotarea cu echipamente medicale a infrastructurii unitatii de primire urgente din cadrul 

Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Loius Turcanu" din Timisoara. Obiectivul general al 

proiectului contribuie de asemenea la indeplinirea obiectivului specific 7.1 ”Îmbunătățirea infrastructurii 

spitalicești în condițiile necesarei remodelări a rețelei spitalicești de urgența” al Strategiei Naționale de 

Sănătate 2014- 2020, prin care se urmareste dotarea unitaților de primiri urgențe la nivelul spitalelor 

județene de urgență cu prioritate cele regionale și zonale, avand ca instrument de implementare a 

strategiei, Programul Operational Regional 2014-2020. 

Obiective specific/ Rezultate asteptate: 

 Dotarea cu echipamente medicale a infrastructurii Unitatii de Primire Urgente din cadrul Spitalului 

Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" din Timisoara. 

 Scaderea timpilor de interventie in caz de urgenta, in cazul pacientilor care se prezinta la Unitatea de 

Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" din Timisoara. 

 Tratarea cazurilor acute in Unitatea de Primire Urgenta.  

 Scaderea ratei internarilor acute din totalul internarilor din Spital 
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 Asistenta medicala in regim de urgenta pentru un numar considerabil mai mare de 

pacienti. 

Compartimentul Proiecte Diverse a depus 18 cereri de finanțare in cadrul POR 2014-2020, Axa 3, PI 

3.1.A, care de la data semnării contractelor de finanțare sunt implementate de către Compartimentul 

Proiecte Diverse si Biroul Eficientizare Energetică Blocuri. Echipele de implementare sunt constituite din 

personal din cadrul Direcției Dezvoltare, precum si din cadrul altor Servicii/Directii din cadrul Primăriei 

Municipiului Timisoara, care acoperă toate specialitățile necesare conform contractelor de finantare. 

Nr

.  

crt

. 

Titlu 

proiect/COD 

SMIS 

Nr contract 

finantare/ data 
PI 

Valoare 

proiect 

lei cu TVA 

Valoare 

nerambursabil

ă  

- lei -  

Stadiu  

contract de 

finanțare 

1 

Îmbunătăţirea 

eficienţei 

energetice în 

sectorul 

rezidenţial prin 

reabilitarea 

termică a 

blocurilor de 

locuinţe: zona 

Dâmboviţa I  - 

SMIS 117520 

2825/ 

08.08.2018 

3.1.

A 
2.916.654,32 1.732.112,88 

In 

implementar

e 

2 

Îmbunătățirea 

eficienței 

energetice în 

sectorul 

rezidențial prin 

reabilitarea 

termică a 

blocurilor de 

locuințe situate 

pe străzile: 

3137/20.09.201

8 

3.1.

A 
5.723.962,63 3.357.678,56 

In 

implementar

e 
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Aleea F.C. 

Ripensia, bd. 

Corneliu 

Coposu, 

str.Surorile 

Martir Caceu, 

str. Măgura, str. 

Mareșal 

Averescu, str. 

Învățătorului - 

SMIS 116928 

3 

Îmbunătăţirea 

eficienţei 

energetice în 

sectorul 

rezidenţial prin 

reabilitarea 

termică a 

blocurilor de 

locuinţe str. 

Martir Ioan 

Stanciu nr.2 – 

Calea 

Martirilor 1989 

nr.31, str. 

Stiintei nr. 3-5 

- SMIS 119305 

3924/ 

28.02.2019 

3.1.

A 
1.905.444,04 1.114.239,66 

In 

implementar

e 

4 

Îmbunătăţirea 

eficienţei 

energetice în 

sectorul 

rezidenţial prin 

3929/ 

28.02.2019 

3.1.

A 
1.680.924,55 942.060,02 

In 

implementar

e 
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reabilitarea 

termică a 

blocului de 

locuinţe, str. 

Nicolae 

Titulescu nr. 

10A - SMIS 

119739 

5 

„Îmbunătăţirea 

eficienţei 

energetice în 

sectorul 

rezidenţial prin 

reabilitarea 

termică a 

blocurilor de 

locuinţe situate 

pe străzile: str. 

Măslinului 

nr.11 sc.A,B, 

str. Cernăuţi 

nr.10:12:14, 

str. 

Topologului 

nr.5 sc.A,B, str. 

Topologului 

nr.1, sc.A, str. 

Argeş nr.4, b-

dul Cetăţii 

nr.30, str. 

Răsăritului 

nr.5”  -  SMIS 

3900/ 

28.02.2019 

3.1.

A 
6.120.041,67 2.631.102,92 

In 

implementar

e 
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121134. 

6 

Îmbunătățirea 

eficienței 

energetice în 

sectorul 

rezidențial prin 

reabilitarea 

termica a 

blocurilor de 

locuinte: zona 

Soarelui - 

Odobescu - 

Complex  - 

SMIS 119790 

4051/ 

19.03.2019 

3.1.

A 
3.528.803,04 2.024.225,40 

In 

implementar

e 

7 

Îmbunătăţirea 

eficienţei 

energetice în 

sectorul 

rezidenţial prin 

reabilitarea 

termică a 

blocurilor de 

locuinţe situate 

pe străzile: 

4004/ 

19.03.2019 

3.1.

A 

10.857.214,2

2 
6.467.074,41 

In 

implementar

e 
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Calea 

Circumvalaţiun

ii 67, Al. 

F.C.Ripensia 

16-22, Ghe. 

Lazăr 42 - 

SMIS 121543 

8 

Îmbunătăţirea 

eficienţei 

energetice a 

sectorului 

rezidenţial prin 

reabilitare 

termică a 

blocurilor de 

locuinţe: 

str.Intrarea 

Doinei nr. 19-

21-23-25-31 - 

SMIS 121436 

4078/ 

19.03.2019 

3.1.

A 
6.284.359,67 3.648.819,02 

In 

implementar

e 

9 

Îmbunătăţirea 

eficienţei 

energetice în 

sectorul 

rezidenţial prin 

reabilitarea 

termică a 

blocurilor de 

locuinţe: zona 

Averescu - 

SMIS 117379 

4081/ 

09.04.2019 

3.1.

A 
753.592,09 451.191,65 

In 

implementar

e 
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10 

Îmbunătăţirea 

eficienţei 

energetice în 

sectorul 

rezidenţial prin 

reabilitarea 

termică a 

blocurilor de 

locuinţe: Zona 

Take Ionescu-

Torontal - 

SMIS 121133 

4024/ 

09.04.2019 

3.1.

A 
4.626.787,25 2.776.072,35 

In 

implementar

e 

11 

Îmbunătăţirea 

eficienţei 

energetice în 

sectorul 

rezidenţial prin 

reabilitarea 

termică a 

blocurilor de 

locuinţe din 

străzile: Bdul 

Cetatii, str. H. 

Coanda, Bdul 

G. Dragalina, 

str. Teiului str. 

Burebista, C. 

Circumvalatiun

ii - SMIS 

121578 

4025/ 

09.04.2019 

3.1.

A 
9.102.613,46 5.333.281,96 

In 

implementar

e 
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12 

Îmbunătăţirea 

eficienţei 

energetice a 

sectorului 

rezidenţial prin 

reabilitare 

termică a 

blocurilor de 

locuinţe: 

str.C.Bredicean

u nr.13-15; 

Calea 

Torontalului 

nr.14; 

str.Dropiei 

nr.7; 

str.Dâmbovița 

nr.22/A - SMIS 

121587 

4089/ 

09.04.2019 

3.1.

A 
7.587.740,66 2.534.382,11 

In 

implementar

e 

13 

Îmbunătățirea 

eficienței 

energetice a 

sectorului 

rezidențial prin 

reabilitarea 

termică a 

blocurilor de 

locuințe: 

str.Oglinzilor 

nr. 16-18; str. 

Gh.Lazăr nr.36; 

Intr. I.Simu 

4215/ 

16.04.2019 

3.1.

A 
2.945.452,32 1.756.463,99 

In 

implementar

e 
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nr.12 bl.8C - 

SMIS 121240 

14 

Îmbunătățirea 

eficienței 

energetice în 

sectorul 

rezidențial prin 

reabilitarea 

termica a 

blocului de 

locuinte situat 

pe str. Arieş 

nr.20 - SMIS 

121249 

4246/ 

20.05.2019 

3.1.

A 
3.250.448,98 1.934.710,68 

In 

implementar

e 

15 

Îmbunătăţirea 

eficienţei 

energetice în 

sectorul 

rezidenţial prin 

reabilitarea 

termică a 

blocurilor de 

locuinţe: zona 

Aradului - 

Torontalului  - 

SMIS 117404 

4353/ 

04.06.2019 

3.1.

A 
3.778.590,27 2.256.055,88 

In 

implementar

e 
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16 

Îmbunătăţirea 

eficienţei 

energetice a 

sectorului 

rezidenţial prin 

reabilitare 

termică a 

blocurilor de 

locuinţe: 

str.Stelelor 

nr.6, bl.T 20, 

Aleea 

Cristalului nr.1, 

bl.74, sc.D şi 

B-dul Take 

Ionescu, nr.11-

13 - SMIS 

121538 

4375/ 

04.06.2019 

3.1.

A 
4.283.975,35 2.559.172,15 

In 

implementar

e 

17 

Îmbunătăţirea 

eficienţei 

energetice în 

sectorul 

rezidenţial prin 

reabilitarea 

termică a 

blocurilor de 

locuinţe str. 

Luminita Botoc 

nr. 2, Luminita 

Botoc Nr. 4, 

Martir Dumitru 

Juganaru nr. 

4444// 

25.06.2019 

3.1.

A 
2.386.676,41 1.432.005,84 

In 

implementar

e 
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13, Str. Vasile 

Lucaciu nr. 18 - 

SMIS 120790 

18 

Îmbunătăţirea 

eficienţei 

energetice în 

sectorul 

rezidenţial prin 

reabilitarea 

termică a 

blocurilor de 

locuinţe situate 

pe străzile: Str. 

Kiriac, nr.2, 

2A, Intrarea 

Sepia, nr. 10, 

Str. Mareşal 

Alexandru 

Averescu, nr. 

70, Intrarea 

Cerceilor, nr. 2, 

bl. D65, Aleea 

Martir Nagy 

Eugen, nr. 16, 

Str. Alexandru 

Odobescu, nr. 

79, Aleea 

Azurului, nr. 7” 

4638/06.08.201

9 

3.1.

A 
5.477.296,87 3.271.295,42 

In 

implementar

e 
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- SMIS 121401 

 

În cadrul altor programe de finanțare  în anul 2019 au fost în implementare următoarele proiecte: 

Nr. 

crt. 

Nr. unic de 

inregistrare al 

cererii de finantare 

în Registrul 

cererilor de 

finanțare 

Titlu proiect Axa PI 

Valoare 

proiect 

lei cu TVA 

Stadiu 

1 

POCA 

SMIS 

2014+119160 

Optimizarea 

standardelor de 

calitate in 

sistemul public 

al Municipiului 

Timisoara" cod 

SIPOCA 482 

Cod SMIS 

2014+ 119160  

2 2.1 250.001,04 

Proiect 

contractat-in 

implementare 

2 
URBACT III 

cod 2218 

URB- Inclusion 

Faza II 

Programul de 

Cooperare 

URBACT III 

-   - 272.016,13 
Finalizat 

02.06.2019 

3 

Programul National 

de Dezvoltare 

Locala II 

nr. contract PNDL- 

1933/06.03.2018 

Extindere în 

regim P+2E 

Şcoala 

Gimnazială nr. 

16 

- - 3.857.954,61 

Proiect 

contractat-in 

implementare 
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Scur

tă 

desc

riere 

proi

ecte: 

1.Pr

oiec

t 

“Op

timi

zare

a 

stan

dard

elor 

de 

calit

ate 

in 

siste

mul public al Municipiului Timisoara”, SMIS 2014+119160:  

Obiectivul general al proiectului este completarea sistemelor de management al calitatii existente la 

nivelul  administratiei publice a Municipiului Timisoara, in vederea consolidarii capacitatii institutionale a 

Municipiului Timisoara si adaptarii serviciilor adresate cetatenilor. 

Obiective  specifice/Rezultate așteptate: 

 Introducerea la nivelul administratiei publice a Municipiului Timisoara a sistemului de management al 

calitatii si masurare a performantei "Balance Scorecard" (BSC). 

 Promovarea sistemului BSC la nivelul angajatilor administratiei publice locale, si initierea unor 

schimburi de experienta cu alte autoritati publice in acest sens, pornind de la experienta Municipiului 

Timisoara. 

 (SC2018-

6553/21.03.2018) 

4 

Programul National 

de Dezvoltare 

Locala II 

nr. contract PNDL 

– 1932/06.03.2018 

(SC2018-

6550/21.03.2018) 

„Realizare 

mansardă la 

corpurile 

existente în 

regim P+1E şi 

P+2E - etapa I  

la Şcoala 

Gimnazială 

(Generală) nr. 

25“ 

- - 1.415.359,00 
Proiect 

contractat 

5 

Programul National 

de Dezvoltare 

Locala II 

nr. contract PNDL 

1243/20.02.2018  

( SC2018-

5752/12.03.2018 ) 

Mansardare 

scoala  P+1E 

pentru 

amenajare 4 sali 

de clasa, 

rezultand 

P+1E+M la 

Liceul Vlad 

Tepes 

-  -  1.792.880,00 

Proiect 

contractat-in 

implementare 
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 Integrarea BSC si a celorlalte sisteme de management al calitatii deja functionale la 

nivelul Municipiului Timisoara in vederea realizarii unui sistem unitar de management al calitatii si de 

masurare a performantelor, care sa contribuie la consolidarea capacitatii institutionale, la eficientizarea 

si cresterea calitatii serviciilor adresate cetatenilor. 

 

2.Proiect URB- Inclusion Faza II Programul de Cooperare URBACT III 

Proiectul “URB-Inclusion” - Faza II – Programul de Cooperare URBACT III“-În data de 29.06.2017 a 

fost aprobat actul adiţional pentru implementarea fazei II a proiectului „URB-Inclusion – Programul de 

Cooperare URBACT III” şi în data de 06.10.2017 a fost semnat de către primarul Municipiului Timişoara 

actul adiţional la convenţia de colaborare. 

Obiectivul general al proiectului este: Crearea de noi soluţii de implementare pentru reducerea sărăciei în 

zonele urbane defavorizate. 

Obiectivele acţiunilor propuse în proiect, pentru toţi partenerii, sunt: 

 Să confirme şi să consolideze parteneriatului iniţial, asigurându-se că toţi partenerii s-au angajat în 

cadrul URBACT; 

 Să meargă mai adânc în provocările şi problemele care trebuie abordate de către toţi partenerii în 

cadrul proiectului (inclusiv aşteptările partenerilor şi potenţialele contribuţii la proiect, concentrarea 

provizorie asupra Planului Local de Acţiune, componenţa provizorie a grupului lor de sprijin local). 

 Să proiecteze metodologia pentru activităţile de schimb, atât la nivel transnaţional, cât şi la nivel 

local. 

Parteneri în proiect sunt: Barcelona (Spania)–conducător al proiectului, Copenhaga(Danemarca), Glasgow 

(Scoţia), Krakowia (Polonia), Lyon (Franţa), Napoli (Italia), Timişoara (România), Torino (Italia) şi 

Trikala (Grecia). 

Bugetul total pentru Municipiul Timişoara aprobat este de 58.372,56  Euro (din care: contribuţia FEDR 

49.616,76  Euro, contributie proprie din bugetul local de 2% in valoare de 1.167,45 EURO, contribuţia de 

la bugetul de stat al României de 13%, in valoare de 7.588,43 Euro). Stadiu: Proiectul URB-Inclusion – 

Faza II a fost finalizat in data de 02.06.2019. 

 

3.Proiect „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E - etapa I  la Şcoala 

Gimnazială (Generală) nr. 25“, Str. Cosminului, nr. 42, loc. Timişoara. 

Stadiu: Proiect în implementare. 

Valoarea totală a proiectului: 1.415.359,00 lei. 
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Sursa de finanţare este prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020. 

Pentru această investiţie, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020, s-a încheiat contractul 

de finanţare nr. 1932/06.03.2018 (SC2018-6550/21.03.2018); Suma necesară pentru investiţie este: 

1.415.359,00 lei (inclusiv TVA), din care din bugetul local 69.766,00 lei, iar de la bugetul de stat suma 

alocată va fi de 1.345.593,00 lei 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă mansardarea corpurilor de clădire existente şi montarea unui 

sistem de protecţie âmpotriva descărcărilor atmosferice. După încheierea lucrărilor de mansardare se va 

realiza funcţionalizarea spaţiului rezultat. 

 

4.Proiect „Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr. 16” 

Pentru aceasta investitie s-a incheiat contractul de finantare nr. 1933/06.03.2018 ( SC2018-

6553/21.03.2018);  Suma totala necesara pentru investitie ( inclusiv TVA): 3.857.954,61 lei, din care din 

bugetul local: 238.211,42 lei , iar din bugetul de stat suma alocata este de: 3.619.743,19 lei. 

Executia lucrarii  are o durata de realizare de 16 luni. La nivelul lunii decembrie 2019, stadiul de realizare 

a investitiei este de aproximativ 50%.  

Investitia de mai sus consta in: realizarea  a  doua corpuri de cladire  (C2 si C3) in regim de inaltime 

P+2E, interventia  asupra corpului C1 existent - prin adaptare la cerintele actuale  PSI In urma realizarii 

investitiei vor rezulta 8 sali de clasa, 1 sala de sport, 1 sala multifunctionala,  cat si anexe necesare 

desfasurarii activitatilor (grupuri sanitare fete / baieti, cabinete, spatii depozitare, zone de circulatie). 

 

5.Proiect „Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad 

Ţepeş” 

Pentru aceasta investitie s-a incheiat contractul de finantare nr. 1243/20.02.2018 ( SC2018-

5752/12.03.2018); Suma totala necesara pentru investitie ( inclusiv TVA) : 1.792.880,00 lei, din care din 

bugetul local: 603.550 lei , iar din bugetul de stat suma alocata va fi de : 1.189.330,00 lei. 

Executia lucrarii a fost demarata in  aprilie 2018 si are o durata de realizare de 24 luni. La nivelul lunii 

decembrie 2019, stadiul de realizare a investitiei este de aproximativ  99%.  

Investitia de mai sus consta in: mansardarea corpului de cladire existent , rezultand 4 sali de clasa,  cat si 

spatiile anexe functionarii acestor clase ( grupuri sanitare fete/ baieti, spatii de depozitare si zone de 

circulatie ). De asemenea  a fost  adaptat  corpul  de cladire existent  la cerintele  PSI actuale.  
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Pe lângă activitatea de implementare proiecte, pe parcursul anului 2019, în conformitate cu 

atribuţiile compartimentului, în contextul identificarii programelor de finanţare şi a pregătirii cererilor de 

finanţare, Compartimentul Proiecte Diverse a desfăşurat următoarele activităţi principale: 

 Coordonarea şi elaborarea documentaţiei necesare depunerii proiectelor în cadrul apelurilor deschise 

pe parcursul anului 2019, 

 Verificarea şi constatarea eligibilităţii propunerilor de proiecte primite din partea instituţiilor şi 

direcţiilor de specialitate, 

 Verificarea propunerilor Autorităţilor de Management referitoare la Ghidurile Solicitantului apărute 

în cadrul diverselor programe de finanţare şi, eventual, emiterea unor propuneri şi solicitarea unor 

clarificări, 

 Organizarea unor şedinţe/întâlniri de lucru cu reprezentanţii diverselor instituţii şi organisme 

interesate, în vederea elaborării unor proiecte, pe măsură ce au apărut propunerile de Ghiduri ale 

Solicitantului, 

 Participarea la diverse instruiri/traininguri în vederea pregătirii perioadei de programare 2014- 2020.  

 

Totodată personalul Compartimentului Proiecte Diverse a monitorizat îndeplinirea şi menţinerea, pe 

perioada post-implementare, a indicatorilor realizaţi în urma implementării proiectelor aferente perioadei 

2007-2013 după cum urmează: 

 Structuri  locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbrăviţa- Incubator de afaceri 

 Reabilitare cladire pentru persoane aflate in dificultate 

 Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protectia Copilului si 

Familiei Timisoara 

 Reabilitarea / modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea 

unui Centru Social de urgenta pentru persoanele fara adapost 

 Reabilitarea centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung” Timisoara 

 Reabilitare strada Iancu Vacarescu - tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si splaiul Tudor 

Vladimirescu  

 Centru de zi pentru ingrijirea copiilor in Comuna Dumbravita 

 Centru regional de competente si dezvoltare a furnizorilor in sectorul automotive 

 Modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara 

 Sistem de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Municipiul 

Timisoara 
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 Reabilitarea, Modernizarea, Dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de Obstetrica si 

Ginecologie  a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara 

 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului Teoretic 

NIKOLAUS LENAU Timisoara 

 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Colegiului National 

C.D. LOGA Timisoara 

 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului Teoretic 

J.L. CALDERON 

 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor canalului Bega 

1.4 Compartiment Reabilitare Clădiri de Patrimoniu 

 Începerea lucrărilor de execuţie pentru clădiri istorice cu proprietari privaţi prin Programul de sprijin 

financiar pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de 

intervenţie din Municipiul Timişoara; 

 Consiliere cetățeni directă sau telefonică a proprietarilor de clădiri istorice: detalii legate de 

activitatea biroului, obligaţiile prevăzute de lege ale proprietarilor de clădiri istorice protejate şi etape 

necesare pentru reabilitarea acestor immobile, detalii despre Programul de sprijin financiar pentru 

creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenţie din 

Municipiul Timişoara 

 Semnalizarea clădirilor monument istoric (finalizare) şi a siturilor şi ansamblurilor încă 

nesemnalizate (parţial) din Lista monumentelor istorice 2015, încă nesemnalizate; 

1.2 BIROUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI 

 

 S-au soluţionat 26 de sesizări şi reclamaţii venite prin corespondenţă din interiorul şi exteriorul 

instituţiei, respectiv sesizări prin poşta electronică şi serviciul call-center.  

 S-au oferit prin corespondenţă, telefonic şi direct, informaţii, cu privire la modul de aplicare a O.U.G. 

nr.18/04.03.2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, actualizată,  a 

Ordinului nr. 163/540/23/2009 privind Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr.18/04.03.2009, 

din Ghidul solicitantului pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 – 

Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – 

Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării eneregiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, 

Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale. 
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 S-au înregistrat un număr de 16 solicitări de la asociaţiile de proprietari privind 

includerea în Programul local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 

locuinţe. 

  S-au demarat şi finalizat 39 proceduri de achiziţie publică privind achiziţionarea serviciilor pentru 

implementarea proiectelor. 

 S-au depus spre evaluare la Agenţia pentru Dezvoltare - Regiunea Vest 18 cereri de finanţare  pentru 

reabilitarea termică a 74 blocuri de locuinţe, ce urmează a fi finanţate în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020.  

 

1.3 COMPARTIMENTUL ATRAGERE INVESTIŢII, GESTIUNE PARCURI INDUSTRIALE ŞI 

RELAŢIONARE CU MEDIUL ECONOMIC 

Pe parcursul anului 2019, în conformitate cu atribuţiile compartimentului, în contextul obiectivului de 

identificare a programelor de finanţare şi a pregătirii cererilor de finanţare, consilierii din cadrul 

compartimentului au desfăşurat următoarele activităţi privind: 

 

  Derularea tuturor  activităților (răspunsuri la solicitarile de clarificări pe toată perioada de evaluare a 

proiectului Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a 

blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Mareşal 

Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str. 

Alexandru Odobescu,nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7”, cod smis SMIS 121401,- până la data semnarii 

contractului de finantare, respectiv 07.08.2019) în cadrul Axei Prioritare 3 - Sprijinirea  tranziţiei 

către o economie cu emisii scăzute de carbon, PI 3.1. 

 Implementarea activităţilor aferente proiectelor: “REDISCOVER- Rediscover, expose and exploit the 

concealed Jewish heritage of the Danube Region” cod proiect DTP2-084-2.2;  „The role of modal 

interchange to foster a low-carbon urban mobility - MATCH-UP” cod proiect PGI05382; şi 

„Promovarea şi aplicarea măsurilor pentru prevenirea corupţiei şi consolidarea  principiilor de etică şi 

integritate în activitatea administraţiei publice locale la nivelul municipiului Timişoara” cod 

SIPOCA/SMIS2014+: 411/+117063 în  conformitate cu cerinţele contractelor de finanţare aferente;  

 Monitorizarea indeplinirii şi mentinerea, pe perioada post-implementare a indicatorilor realizaţi în 

urma implementării proiectelor aferente perioadei 2007-2013; 

 Întocmirea raportului anual “Starea economică, socială şi de mediu a Municipiului Timişoara”  

 Asigurarea tuturor activităţilor de secretariat aferente Autorităţii Urbane; 
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 Asigurarea tuturor activităţilor (înregistrare, repartizare, scadenţe) de secretariat aferente 

Direcţiei; 

 Participarea la diverse instruiri/traininguri/workshopuri/webinaruri în vederea pregătirii 

implemenatării programelor de finanţare  aferente perioadei de programare 2014- 2020.  

 Verifică stadiului investiţiilor din Parcul Industrial Freidorf 

 Asigură promovarea zonelor industriale identificate de către reprezentanţii Primăriei în vederea 

atragerii de investiţii în Municipiul Timişoara; 

  

Generare proiecte: 

Până în data de 07.08.2019 pentru proiectul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial 

prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 

10, Str. Mareşal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, 

nr. 16, Str. Alexandru Odobescu,nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7”, cod smis SMIS 121401, depus  în cadrul 

Apel 1 – „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din 

surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor 

”Operaţiunea A. Clădiri rezidenţiale, s-a răspuns la solicitările de clarificări din partea AMPOR. 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice la blocurile de locuinţe situate 

pe străzile:Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Mareşal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea 

Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu, nr. 79, Aleea 

Azurului, nr. 7, din Municipiul Timişoara, prin realizarea unor lucrari de interventie care determină 

diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menţinerii 

climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum şi ameliorarea 

aspectului urbanistic al localitaţii. Investiţiile în eficienţă energetică a blocurilor de locuinţe vor contribui 

implicit la reducerea emisiilor de CO2 şi la reducerea sărăciei energetice în România prin reducerea 

costurilor cu încălzirea populaţiei, contribuind la îmbunătăţirea puterii de cumpărare a tuturor categoriilor, 

inclusiv a categoriilor sociale defavorizate.  

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 Îmbunătăţirea condiţiilor de confort termic interior pentru 173 apartamente care fac parte din cele 6 

clădiri rezidenţiale supuse reabilitării. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 

38 
 

 Creşterea eficienţei energetice în clădirile care fac obiectul proiectului prin scăderea 

consumului anual specific de energie cu 90.37kWh/m2/an. 

 Creşterea nivelului de protecţie a mediului înconjurator prin scăderea emisiilor de gaze cu efect de 

seră cu 218.87 echivalent tone CO2. 

 

Implementare Proiecte 

 

Dupa semnarea contractului de finantare nr. 4368/07.08.2019, pentru proiectul „Îmbunătăţirea eficienţei 

energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Str. 

Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Mareşal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, 

bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu,nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7”, cod 

smis SMIS 121401 au fost demarate procedurile de achizitie publică pentru publicitate, audit financiar și 

management extern. 

Au fost încheiate contractele de achiziție publică pentru publicitate și pentru audit financiar.A fost 

publicat anunțul de presă de la inceputul proiectului.  

 

Pentru proiectul „Promovarea şi aplicarea măsurilor pentru prevenirea corupţiei şi consolidarea 

principiilor de etică şi integritate în activitatea administraţiei publice locale la nivelul municipiului 

Timişoara, care a fost depus în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional 

Capacitate Administrativă 2014-2020, obiectivul specific 2.1 „Introducerea de sisteme şi standarde 

comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă 

cu SCAP, perioada de implementare a fost  01.08.2018-29.11.2019. 

Valoarea proiectului a fost de 250.606,00 lei. 

Obiectivul general al proiectului il constituie creşterea nivelului de transparenţă, etică şi integritate în 

cadrul administraţiei publice locale a Municipiului Timişoara, în conformitate cu obiectivul specific 2.2 al 

POCA şi obiectivul tematic 11, prioritatea de investiţii 11i a Fondului Social European. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 Creşterea nivelului de cunoaştere şi asumare a legislaţiei naţionale şi prevederilor europene în ceea ce 

priveşte prevenirea şi combaterea corupţiei şi fenomenelor asociate. 

 Creşterea gradului de implicare a personalului administraţiei publice locale şi a cetăţenilor în ceea ce 

priveste măsurile adoptate la nivel naţional pentru combaterea corupţiei. 
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 Aplicarea coerentă şi sistematică a măsurilor adoptate la nivel local, naţional şi european 

în domeniul eticii şi integrităţii în sistemele publice. 

Stadiu: finalizat  

Activităţi desfăşurate : 

 Întocmire notificări (7) privind modificarea anumitor secţiuni din cererea de finanţare; 

 Întocmirea tuturor documentelor necesare încheierii contractului de prestări servicii de organizare 

evenimente și formare profesională  

 Întocmirea tuturor documentelor necesare încheierii contractului de servicii de consultanță și 

expertiză; 

 În conformitate cu obligaţiile beneficiarului din contractul de finanţare au fost transmise rapoarte 

de progres privind stadiul implementării proiectului; 

 Au fost eleborate toate materialele de informare și publicitate (fluturași, broșuri, afișe, mape, 

pixuri, comunicatul de presă de la finalizarea implementării proiectului) pentru promovarea 

proiectului şi publicarea acestora în mass-media; 

 Depunerea în sistemul electronic a dosarelelor de achiziţie publică de birotică, a dosarelor de 

achiziție publică servicii de organizare evenimente și cursuri de formare profesională, a dosarelor 

de achiziție publică de consultanță tematică  

 Depunerea a 2 cereri de rambursare, a unei cereri de plată  și a cererii de rambursare finală 

 Întocmire răspunsuri la solicitările de clarificări din partea AMPOCA. 

 Modificări ale echipei de implementare a proiectului 

 Organizarea și desfășurarea cursurilor de formare profesională 

 Derularea tuturor activitătiilor subsecvente campaniei de informare  

 Organizarea de workshop-uri pentru promovare a proiectului 

 Elaborarea unui ghid de bune practici în domeniul prevenirii corupției și al conflictelor de 

interese. 

 Realizarea tuturor indicatorilor proiectului, respectiv indicatori prestabiliți și indicatori 

suplimentari de proiect 

 

Proiectul „REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube 

Region” cod proiect DTP2-084-2.2 - Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020 al Comisiei Europene. 

Stadiu: Proiect în implementare în perioada 01.06.2018 - 31.05.2021. 
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Valoarea totală a proiectului este de 1.846.346,45 Euro, din care bugetul aprobat pentru 

Municipiul Timişoara este de 171.158,05 Euro.  

Proiectul este finanţat prin cadrul Programul Transnaţional Dunărea,  Axa prioritară 2 - Responsabilitatea 

faţă de mediu şi cultură în Regiunea Dunării, apelul de proiecte nr. 2.  

Consorţiul proiectului este format din 10 parteneri financiari şi 8 parteneri asociaţi. Partenerii financiari  

sunt: Municipiul Szeged (Ungaria)  - lider de proiect, Szeged Tourinform (Ungaria), Municipiul Galaţi 

(România), Municipiul Timişoara (România), Municipiul Regensburg (Germania), Institutul pentru 

Cultură, Turism şi Sport Murska Sobota (Slovenia), Municipiul Osijek (Croaţia), Muzeul Municipal 

Subotica (Serbia), Municipiul Kotor (Muntenegru), Municipiul Banja Luka (Bosnia şi Hertegovina). 

Partenerul asociat al Municipiulul Timişoara este Comunitatea Evreilor din Timişoara. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă  utilizarea potenţialului patrimoniului  cultural evreiesc al 

oraşelor partenere, în prezent nedescoperit, şi dezvoltarea unor soluţii în domeniul turismului bazate pe 

vizibilitate, accesibilitate şi durabilitate. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

 Elaborarea unor modele eficiente şi durabile de implicare comunitară, cu scopul  recunoaşterii 

valorii patrimoniului cultural evreiesc ca instrument de dezvoltare urbană;  

 Dezvoltarea unor produse şi servicii culturale care au ca sursa comunitatea locală, prin 

valorificarea patrimoniului cultural evreiesc; 

 Crearea în regiunea danubiană a unei reţele durabile de oraşe şi de organizaţii care au ca obiect de 

activitate patrimoniul cultural. 

Activităţile desfăşurate în cursul anului 2019 au fost: 

 Realizarea Personal History Files (Fișiere  de Istorie Personală): trei clipuri video care ilustrează 

diferite aspecte ale comunității evreiești din orașul nostru (Personalități marcante – Ioan 

Holender; Patrimoniul arhitectural evreiesc; Viața familiei evreiești din Timișoara). 

 În perioada 20-21 februarie 2019, Municipiul Timișoara a organizat evenimentul  Cross-county 

Walkshop, la care au participat peste  60 de persoane: partenerii de proiect, Comunitatea Evreilor 

din Timișoara și Grupul Stakeholderilor Locali (reprezentanţi ai unor instituţii publice, culturale, 

de învăţământ, ai unor asociaţiilor/organizaţii religioase, culturale, turistice, persoane fizice 

interesate);  evenimentul a combinat seminariile interactive pe temele specifice proiectului cu un 

circuit turistic al patrimoniului cultural evreiesc local; 

 Întocmirea bazei de date electronice a patrimoniului cultural evreiesc din Timișoara, atât cel 

tangibil cât și cel intangibil; 
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 O serie de workshop-uri organizate cu Grupul Stakeholderilor Locali în scopul 

dezvoltării produselor turistice: Inventarierea patrimoniului (10.04.2019), Consolidarea 

capacităţilor (29.05.2019), și Coordonare între parteneri (26.06.2019); discuțiile interactive și 

concluziile acestor seminarii au stat la baza elaborării Portofoliului local al produselor turistice 

potențiale; 

 Participarea la două întâlniri cu liderul de proiect (Primăria Municipiului Szeged), și cu partenerul 

din Serbia pentru clarificarea unor aspecte importante legate o colaborare tripartită în cadrul 

proiectului (Timisoara-Szeged-Subotica), întâlniri organizate în 19.06.2019, respectiv în 

18.07.2019 la Szeged; 

 Elaborarea şi transmiterea către lider a Portofoliului local al produselor turistice potențiale privind 

patrimoniul cultural evreiesc; 

 Participare la evenimentul transnațional Joint Product Development Workshop,  organizat la 

Osijek, Croația, în perioada 24-25.09.2019, cu scopul stabilirii Portofoliului comun al produselor 

turistice potențiale privind patrimoniul cultural evreiesc; 

 Realizarea unui clip video de promovare a Festivalului Shalom Ierusalim Timișoaraș festivalul a 

fost organizat de Partenerul Asociat al Mun. Timișoara în cadrul proiectului REDISCOVER, 

Comunitatea Evreilor Timișoara,  împreună cu Federația Comunităților Evreiești din România, 

American Jewish Joint Distribution Committee (JDC), și cu sprijinul altor instituții și organizații, 

inclusiv Municipiul Timișoara; 

 Selectarea a 6  produse turistice potențiale care sunt reprezentative pentru patrimoniul cultural 

evreiesc al Timișoarei; 

 Elaborarea și transmiterea către parteneri și colaboratori a primului Buletin informativ al 

proiectului; 

 Elaborarea şi transmiterea catre Liderul de proiect a Rapoartelor de progres pentru a doua 

(01.11.2018-30.04.2019) și a treia perioadă de implementare (01.05-31.10.2019) şi încărcarea 

acestora în sistemul eMS; 

 Transmiterea către Controlul de Prim-Nivel din cadrul MDRAP (ulterior MLPDA) a 

documentelor necesare efectuării controlului de prim-nivel a activităților din a doua și a treia 

perioadă de implementare a proiectului; 

 Întocmire răspunsuri la solicitarile de clarificări din partea Controlul de Prim-Nivel din cadrul 

MDRAP (ulterior MLPDA); 
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 Întocmirea tuturor documentelor necesare încheierii contractului de prestări 

servicii de consultanță tematică nr. 56/21.05.2019; 

 Întocmirea tuturor documentelor necesare încheierii contractului de prestări servicii de transport, 

cazare și asigurare călătorie nr. 133/06.09.2019; 

 Asigurarea legăturii cu prestatorii de servicii pentru a superviza îndeplinirea obligațiilor 

contractuale asumate de aceștia; 

 Încărcarea pe platforma electronică internă a proiectului a tuturor documentelor elaborate; 

 Elaborarea unor informări privind activitățile din cadrul proiectului şi publicarea acestora pe site-

ul PMT; 

 Planificarea activităţilor din primele 3 luni ale anului 2020. 

 

Proiectul “The Role of modal interchange to foster a low-carbon urban mobility – MATCH-UP” cod 

proiect PGI05382, finanțat prin Programul INTERREG EUROPE   

 

Stadiu: Proiect în implementare începând cu 01.06.2018. Durata proiectului este de 54 luni. 

Municipiul Timişoara este partener in cadrul proiectului “The role of modal interchange to foster a low-

carbon urban mobility” - MATCH-UP, în cadrul Programului INTERREG EUROPE. 

Parteneri în proiect sunt:  

 Universitatea din Bologna, Departamentul Arhitectura– lider proiect 

 Adunarea Regionala Sudica din Irlanda – partener  

 Judeţul Northeim din Germania - partener  

 Municipiul Funchal din Portugalia – partener 

 Municipiul Timisoara – partener 

Bugetul total al proiectului (la cursul de schimb InforEuro luna iulie 2018, respectiv 1 Euro = 4,6584 lei)  

este de 4.433.399.28 lei ( 951.700,00 Euro), din care bugetul alocat Municipiului Timişoara în sumă de 

699.225.84 lei (150.100,00 Euro). 

Obiectivele proiectului sunt:  

 definirea cerinţelor de proiectare pentru nodurile de interconexiune pentru pasageri (funcţionalitate, 

siguranţă, capacitate, satisfacţia pasagerilor, confort, accesibilitate), care se ocupă de dimensiunea 

urbană a schimbului de date 
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 definirea cerinţelor organizaţionale, structurale, tehnologice, pentru gestionarea şi 

coordonarea schimbului de informaţii între modalitatile şi serviciile de transport (calendarul integrat, 

sistemele de ticketing şi de informare, echipamentele TIC, interoperabilitatea etc.)  

 dezvoltarea instrumentelor şi metodelor, evaluarea diferitelor politici şi scenarii de proiectare şi 

definirea nivelului de prioritate al diferitelor acţiuni. 

În anul 2019 au fost desfăşurate activităţile prevăzute pentru semestrele II și III conform cererii de 

finanţare. 

Activităţile desfăşurate în cursul anului 2019 au fost: 

 

 Organizarea la Timișoara în perioada 08-09.05.2019 a unei vizite la fața locului/ schimb de 

experiență cu partenerii externi. Partenerii de proiect și stakeholderii lor au avut ocazia să vadă 

cum funcționează transportul public multimodal în Timișoara, care sunt realitățile din teren, 

problemele și provocările cu care se confruntă Societatea de Transport Public, precum și soluțiile 

implementate la nivelul municipiului Timișoara. I nvitaților internaționali le‐a fost prezentat 

sistemul de transport în comun cu vaporetto pe Canalul Bega,  transportul public cu biciclete 

veloTM, precum și cel mai nou mod de transport destinat studenților (TroTM); 

 Realizarea și disenminarea unui clip video despre vizita partenerilor de proiect la Timișoara; 

 Organizarea unei întâlniri (22.05.2019) cu stakeholderii locali din cadrul STPT, discuțiile având 

ca temă identificarea factorilor care au dus la implementarea cu succes a inițiativelor de transport 

multimodal care constituie exemple de bune practici (sistemul de transport în comun cu vaporetto 

pe Canalul Bega și transportul public cu biciclete veloTM); 

 Organizarea seminarului Transferability Workshop, în data de 03.10.2019, la care au participat 

reprezentanții Grupului Stakeholderilor Locali activi în domeniul transportului. Au fost prezentate 

exemple de bune practici ale partenerilor și s-a discutat posibilitatea adaptării și implementării 

acestor inițiative pe plan local; 

 Organizarea evenimentului Mobility Cafè în data de 18.11.2019, cu scopul informării publicului 

despre proiect și despre importanța utilizării mijloacelor de transport cu emisii scăzute de dioxid 

de carbon. În cadrul evenimentului, la care au participat elevi și cetățeni care activează în 

consiliile consultative de cartier, s-au prezentat exemple de bune practici identificate de către 

partenerii de proiect și posibilitatea de a le aplica în Timișoara, și s-a discutat despre avantajele 

transportului intermodal; 
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 Colectarea și transmiterea către stakeholderii locali a unor informații detaliate 

despre exemplele de bune practici în domeniul transportului multimodal prezentate de partenerii 

externi; 

 La solicitarea partenerilor externi interesați de exemplele de bune practici prezentate de 

Municipiul Timișoara, au fost transmise informații despre anumite aspecte legate de 

implementarea acestor inițiative; 

 Participare la 2 întâlniri  de proiect / vizite de lucru și schimburi de experiență, desfășurate în 

Funchal, Madeira (Portugalia) în perioada 19-20.02.2019 și în Northeim, Germania, în perioada 

25-26.06.2019;  

 Participare la întâlnirile lunare online cu liderul și partenerii de proiect;  

 Elaborarea unor materiale pentru Buletinele informative publicate în cadrul proiectului, 

traducerea în limba română a Buletinelor și diseminarea lor către colaboratorii locali; 

 Elaborarea părții introductive a Manualului MATCH-UP; 

 Elaborarea şi transmiterea catre Liderul de proiect a Rapoartelor de progres pentru a doua 

(01.12.2018-31.05.2019) și a treia perioadă de implementare (01.06-30.11.2019) şi încărcarea 

acestora în sistemul iOLF; 

 Transmiterea către Controlul de Prim-Nivel din cadrul MDRAP (ulterior MLPDA) a 

documentelor necesare efectuării controlului de prim-nivel a activităților din a doua și a treia 

perioadă de implementare a proiectului; 

 Întocmire răspunsuri la solicitarile de clarificări din partea Controlul de Prim-Nivel;  

 Întocmirea tuturor documentelor necesare încheierii contractului de prestări servicii de organizare 

evenimente  nr. 51/25.04.2019; 

 Întocmirea tuturor documentelor necesare încheierii contractului de prestări servicii de de 

informare și publicitate nr. 57/ 24.05.2019; 

 Întocmirea tuturor documentelor necesare încheierii contractului de prestări servicii de 

consultanță tematică nr. 188/16.10.2019; 

 Asigurarea legăturii cu prestatorii de servicii pentru a superviza îndeplinirea obligațiilor 

contractuale asumate de aceștia; 

 Încărcarea pe platforma electronică internă a proiectului a tuturor documentelor elaborate; 

 Elaborarea unor informări privind activitățile din cadrul proiectului şi publicarea acestora pe site-

ul PMT; 

 Planificare activități pentru primele 3 luni ale anului 2020. 
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Monitorizare proiecte 

A fost monitorizată îndeplinirea şi menţinerea, pe perioada post-implementare, a indicatorilor realizaţi în 

urma implementării pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului 

pentru Protectia Copilului si Familiei Timisoara” cod smis 38282 finanţat în cadrul POR 2007-2013. 

Întocmirea raportului anual “Starea economică, socială şi de mediu a Municipiului Timişoara”  

În primul trimestru al anului 2019, Compartimentul Atragere Investiţii, Gestiune Parcuri Industriale şi 

Relaţionare cu Mediul Economic a întocmit Raportul privind starea economică, socială şi de mediu a 

unităţii administrativ-teritoriale, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale. 

Pentru realizarea acestei analize, consilierii compartimentului au colaborat cu direcţiile din cadrul 

Primăriei Timişoara şi din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara precum şi alte instituţii 

locale: Aquatim, Retim, Colterm, RATT, DGFP Timiş, INS Timiş, ORC Timiş, AJOFM Timiş, APM 

Timiş, Direcţia de Sănătate Publică, institute de cercetare, universităţi şi altele.  

 

În acest sens, în cadrul compartimentului au fost derulate următoarele activităţi:  

 culegerea de date în vederea elaborării raportului privind „Starea Economică, Socială şi de Mediu a 

Municipiului Timişoara”; 

 crearea unei baze de date cu informaţii din domeniile economic, demografic, cultură, învăţământ, 

sănătate, social, mediu, infrastructură tehnico-edilitară; 

 analiza şi interpretarea datelor; 

 elaborarea, tipărirea şi postarea pe site-ul primăriei şi în Consiliul Local a raportului privind „Starea 

Economică, Socială şi de Mediu a Municipiului Timişoara”; 

 distribuirea raportului către colaboratori. 

Raportul privind „Starea Economică, Socială şi de Mediu a Municipiului Timişoara” a fost finalizat în 

luna martie 2019 şi a fost prezentat Consiliului Local al Municipiului Timişoara în primul trimestru al 

anului şi poate fi consultat pe site-ul www.primariatm.ro. 

 

Participarea la acţiuni vizând promovarea economică locală: seminarii, târguri, workshop-uri, conferinţe, 

vizite, dezbateri publice- termen: permanent; 

În cursul anului 2019 s- a participat la conferinţe, seminarii, work-shopuri vizând promovarea economică 

locală: 
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 participarea la work-shop-ul din cadrul proiectului Smart Shrinkage Solutions - 

Fostering Resilient Cities in Inner Peripheries of Europe (3S RECIPE) organizat de Universitatea de 

Vest Timişoara în data de 26 februarie 2019; 

 activități suplimentare organizate în cadrul proiectului REDISCOVER (nespecificate în cererea de 

finanțare, dar necesare pentru buna implementare a proiectului): întâlniri cu stakeholderii locali 

pentru discutarea unor tematici specifice (metodologia de inventariere a patrimoniului, obiectivele 

care trebuie incluse în turul Timișoarei evreiești, organizarea vizitei partenerilor externi, crearea 

portofoliului potențialelor produse turistice, elaborarea Newsletter-ului, etc); turul cu vaporetto pe 

Bega pentru a testa potențialul turistic al acestui mijloc de transport; organizarea unui circuit al 

obiectivelor de patrimoniu evreiesc cu un grup de ghizi turistici locali, pentru a încuraja includerea 

acestora în ofertele turistice; 

 participarea la primul workshop local din cadrul proiectului MATCH-UP organizat în data de 

24.11.2018; 

 participare la sesiuni de instruire la ADRVest pentru scrierea şi implementarea proiectelor 

 sprijinirea Comunității Evreilor din Timișoara în organizarea festivalului Shalom  Ierusalim. 

Promovarea zonelor industriale identificate de către reprezentanţii Primăriei în vederea atragerii de 

investiţii în Municipiul Timişoara – termen: permanent  

 

Pe parcursul anului 2019 s-a asigurat asistenţă şi consiliere potenţialilor investitori în vederea promovării 

oportunităţilor oferite de localizarea investiţiilor în Parcul Industrial. În acest sens, au fost transmise (prin 

e-mail, telefon) toate tipurile de informaţii generale privind mediul de afaceri local (oportunităţi, facilităţi, 

forţă de muncă disponibilă, costuri de producţie estimate, şomaj, alte informaţii solicitate), au fost 

organizate  întalniri cu potențialii investitori, care au avut ocazia să viziteze Parcul Industrial, în vederea 

obţinerii informaţiilor necesare de la faţa locului, în funcţie de domeniul de activitate şi de necesităţile 

companiei.  

 

Verificarea stadiului investiţiilor din Parcul Industrial Freidorf, în conformitate cu contractele de 

concesiune semnate cu investitorii– termen: permanent; 

 

Conform prevederilor contractelor de concesiune încheiate cu investitorii, concedentul  - Municipiul 

Timişoara are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, să verifice stadiul de realizare a investiţiilor. 
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Astfel angajaţii compartimentului efectuează vizite periodice în Parcul Industrial Freidorf pentru 

verificarea stadiului investiţiilor şi solicită anual investitorilor date referitoare la acestea.  

Alte activităţi desfăşurate: 

 Pe parcursul anului 2019 au fost desfăşurate activităţi de secretariat pentru Autoritatea Urbană., şi 

pentru arhivarea documentelor aferente apelurilor de fișe de proiect lansate. 

 În cursul anului 2019, reprezentantul Direcţiei în Grupul de Lucru Local constituit la nivelul 

Municipiului Timişoara pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome a 

transmis, informaţiile solicitate de Direcţia de Asistenţă Socială privind Planul Anual de măsuri 

pentru integrarea minorităţii rome, şi a participat la întâlnirea GLL organizată în data 

de 29.10.2019. 

 Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial, conform atribuţiilor compartimentului. 

1.4 COMPARTIMENTUL REABILITARE CLĂDIRI DE PATRIMONIU 

Raportarea lunară catre Ministerul Finanţelor Publice a Situaţiei finanţării rambursabile aferente  

programul „Reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timişoarei infrastructură 

municipală faza a II-a – sprijin financiar pentru proprietari de clădiri istorice KfW, până la restituirea 

sumelor debursate conform cu noul grafic de rambursare comunicat de către Ministerul Finanţelor 

Publice; 

 

Programul de sprijin financiar pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele 

prioritare de intervenţie din Municipiul Timişoara aprobat prin H.C.L.  157/31.10.2016 privind declararea 

zonelor prioritare de protejare si interventie asupra clãdirilor din Municipiul Timisoara şi H.C.L 

158/31.10.2016 privind aprobarea Programului de sprijin financiar pentru creşterea calităţii arhitectural-

ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenţie din Municipiul Timişoara.  În anul 2019 au fost 

depuse 6 dosare pentru participare în program și anume pentru imobilele din Str. Eremia Grigorescu nr.1, 

Str. C. Brediceanu nr.4, Piața Victoriei nr. 4, Bd. Regele carol I nr. 1, Piața Mocioni nr.3 și Str. Dr. N. 

Paulescu nr.1/ Str. Goethe nr.2. Din dosarele care au fost depuse înanul 2018, au fost returnate 

proprietarilor în vederea efectuarii lucrărilor de consolidare prevăzute înexpertiza tehnică a clădirii, 

(lucrări care intră în sarcina proprietarilor), pentru urmatoarele adrese: Bd. Republicii nr.2, Bd. 16 

Decembrie 1989 nr.17, Str.Paul Chinezu nr.1, Str. C. Brediceanu nr.2. În urma verificării documentațiilor 

depuse au fost solicitate în funcție de situația fiecărui imobil, completări și/sau actualizări în vederea 

conformării cu  cadrul legislativ aplicabil. Dupa completare, dosarele  se vor prezenta  Comisia de 

Evaluare pentru  punctaj și propunere de aprobare a finanțării. 
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Dosarul depus pentru imobilul din str. Florimund Mercy nr.1 a fost prezentat Comisiei de 

Evaluare pentru propunere de aprobare a  finanțării. Comisia a avizat favorabil includerea în program; 

Proprietarii au efectuat pe parcursul anului 2019 lucrările de consolidare a imobilului ( care sunt 

neeligibile prin program, fiind suportate de proprietari), și urmează să comunice finalizarea acestora, după 

care Comisia de Evaluare va propune aprobarea finanțării prin HCL pentru lucrărilor de reabilitare 

eligibile prin program. Totodata pentru un număr de 38 de clădiri de patrimoniu din zonele prioritare de 

intervenție, proprietarii au solicitat informații și consultanță privind întocmirea dosarului de înscriere în 

program, aproximativ pentru jumătate din clădirile menționate mai sus este în derulare etapa de elaborare 

a documentației tehnice, în conformitate cu cerintele din Anexa 1 la program. Au fost stabilite 60 de 

întalnirii cu proprietarii interesați din cele 38 de clădiri din zonele prioritare de intervenție unde a fost 

acordaă consultanță și informații la situațiile specifice prezentate. 

În 04.02.2019 și în 11.09.2019 la solicitarea domnului Primar Nicolae Robu, a avut loc câte o  întâlnire 

între reprezentanți din partea Municipiului Timișoara și reprezentanți din partea Asociațiilor de proprietari 

din clădirile situate în Piața Victoriei,  pentru a se discuta  stadiul lucrărilor de reabilitare a clădirilor din 

Piața Victoriei din Municipiul Timişoara. 

 

Colaborare la alte proiecte decât cele specific Compartimentului Reabilitare Clădiri de Patrimoniu 

şi cu alte Direcţii/Servicii/Birouri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara:  

 colaborarea cu Direcția Fiscală la elaborarea proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitele și 

taxele locale în Municipiul Timișoara, prin întocmirea procedurii de acordare a facilităților fiscale la 

plata impozitului pentru clădirile la care s-au realizat lucrări în condițiile Legii 153/2011 privind 

măsuri de creștere a calității architectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările 

uilterioare, anexă la proiectul de hotărâre. (HCL 542/2019). În luna decembrie 2019 au fost depuse 2 

solicitări, pentru care s-a cerut completarea documentație în concordant cu procedura aprobată în HCL 

542/12.11.2019.  

 Participarea la inventarierea bunurilor aflate în evidențele Primăriei Municipiului Timișoara conform 

Dispoziției Primarului nr.1259/14.10.2019, membru în cadrul comisiei de inventariere nr.12. 

 Participarea în cadrul proiectului „REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed 

Jewish heritage of the Danube Region” în calitate de Responsabil tematic 1, conform Dispoziţiei 

Primarului Municipiului Timişoara nr. 290/05.03.2019. 
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 Participare în cadrul proiectului: „"Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii 

ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente " COD SMIS 126783 în 

calitate de asistent de proiect, conform Dispoziţiei Primarului Municipiului Timișoara nr. 

1359/12.11.2019. 

 Participarea în proiectului Extindere SCMUT cu un corp constructie pentru un nou laborator de 

radioterapie cu acces principal pentru vizitatori (SCMUT)     PT+EXECUTIE cu fonduri de la 

Bugetul Local,  în calitate de responsabil proiect.. 

 Participarea în proiectului Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, 

teren de tenis, teren multifunctional,alte amenajariexterioare) str. Verde, Silistra-zona Lipovei cu 

fonduri de la Bugetul Local, în calitate de responsabil proiect. 

 Participarea în proiectului " Constructie cladire cu destinatia cresa , Zona de Nord” – Cod SMIS 

127750, în calitate de responsabil tehnic, conform Dispoziţiei Primarului Municipiului Timișoara nr. 

1498/12.12.2019. 

 Secretariat pentru Comisia Mixtă de Control privind majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului 

pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilan, din Municipiul 

Timisoara conform Dispozitiei Primarului nr.578/11.06.2018:  

o analizarea și centralizarea documentaţiilor primite de la Direcția Poliției Locale pentru un 

număr de 258 de imobile. 

o organizarea a 4 de şedinţe ale Comisiei Mixte de Control, întocmirea convocatorului și a 

proceselor verbale de ședință 

o solicitarea de informații privind identificarea proprietarilor la Direcția Fiscală conform 

procedurii, pentru un număr de 81 de imobile care îndeplineau condițiile de a fi supuse 

evaluarii ce către comisie,  

o pregatirea avizelor pentru 11 terenuri care au fost supuse evaluarii comisiei în vederea 

stabilirii cotelor de supraimpozitare, și transmiterea avizelor cu cota de supraimpozitare și a 

documentației către departamentele de specialitate în vederea întocmirii de către acestea a 

proietelor de hotărâre pentru fiecare teren; 

o pregatirea notelor de constatare finale pentru 162 de imobile și predarea către membrii 

comisiei pentru completare pe baza referatului și a materielelor foto depuse de către Direcția 

Politiei Locale. Toate documentele necesare pentru pregătirea proietelor de Hotărâri de 

Consiliu Local în vederea supraimpozitării, inclusiv lista cu proprietarii pe fiecare imobil 
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(intocmită prin secretariat ) au fost predate către compartimentul desemnat din cadrul 

Direcției Urbanism pentru pregătirea proiectului de hotărâre în vederea supraimpozitării. 

  

Informarea cetăţenilor: 

 Răspunsuri scrise la solicitări/sesizări ale cetăţenilor, ale altor structuri din cadrul Primăriei 

Municipiului Timişoara adresate compartimentului sau ale altor organizaţii şi instituţii, în limita 

termenului legal şi în baza verificărilor în arhiva proprie, a constatărilor situaţiei din teren, a discuţiilor 

cu părţile implicate şi a consultării cu alte structuri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;  

 Participarea în funcție de solicitări la şedinţe ale asociaţiilor de proprietari din clădiri istorice pentru 

detalii şi consiliere pentru participarea în Programul de sprijin financiar pentru creşterea calităţii 

arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenţie din Municipiul Timişoara; 

 

2. SERVICIUL MONITORIZARE ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE 

Elaborarea, gestionarea si monitorizarea programelor de dezvoltare ale Municipiului Timişoara  

Programul de Dezvoltare al Municipiului Timişoara -  PDMT  - a fost elaborat cu luarea în considerare a 

priorităţilor stabilite de către Primarul Municipiului Timişoara, după cum urmează: 

 Proiecte cu finanţare din fonduri europene: execuţie de lucrări, dotări, studii şi proiecte; 

 Obiective de investiţii, cu  contracte în derulare de: execuţie de lucrări, dotări sau studii şi proiecte; 

 Obiective noi: execuţie de lucrări, dotări, studii şi proiecte;   

Realizarea acestui obiectiv a presupus numeroase activităţi complexe  realizate în cadrul serviciului ca 

urmare a colaborării cu  toate direcţiile, serviciile, compartimentele Municipiului Timisoara. Propunerile 

direcţiilor şi compartimentelor au fost analizate în cadrul şedinţelor organizate cu domnul primarul, 

directorii şi sefii de servicii, pornindu-se de la o varianta iniţială propusă de către direcţii, care filtrată prin 

prisma posibilităţilor financiare şi a priorităţilor  municipale, a fost concretizată în varianta finală, 

acceptată  de catre toti factorii responsabili;  

 

PDMT pe anul 2019, anexă la Bugetul Local  a fost aprobat de către Consiliul Local al Municipiului 

Timişoara prin HCL nr. 248 din 07.05.2019 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara 

pe anul 2019, în valoare totală de 332.082,99 mii lei, defalcat după cum urmează:  

    84.607,67 mii lei - Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare  

 247.475.32  mii lei– Investiţii – pentru obiective  cu finanţare din buget local si alte surse. 
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Pe parcursul anului 2019 au  avut loc 4 rectificări ale Programului de Dezvoltare a Municipiului 

Timişoara, după cum urmează:  

RECTIFICARE cu Dispozitie de Primar din data 10.07.2019: 

 261.352,32 mii lei - Investiţii  cu finanţare din buget local si alte surse 

RECTIFICAREA 1, aprobată prin HCL 386 din 25.07.2019: 

 262.329,41 mii lei - Investiţii  cu finanţare din buget local si alte surse 

   87.014,92 mii lei - Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 

RECTIFICAREA 2, aprobată prin  HCL nr.504 din 02.10.2019: 

 262.329,41 mii lei - Investiţii cu finanţare din buget local si alte surse  

 88.275,72 mii lei - Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 

RECTIFICAREA 3, aprobată prin  HCL nr.539 din 25.10.2019: 

 240.567,06 mii lei - Investiţii cu finanţare din buget local si alte surse  

 89.574,64 mii lei - Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 

Principalele obiective de investiţii ale Municipiului Timişoara propuse de către direcţiile şi 

departamentele Primăriei Municipiului Timişoara, respectiv serviciile şi instituţiile publice aflate în 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara (CLMT), incluse în Programul de Dezvoltare al 

Municipiului Timişoara pentru anul 2019 si care s-au monitorizat din punct de vedere al cheltuielilor, au 

fost grupate în: studii şi proiecte, lucrări noi/continuare şi dotări;  

În general nerealizarea integrală a PDMT a fost influenţată de următorii factori: 

 termenele rigide stabilite pentru procedurile de achiziţii publice prin legislaţia în vigoare 

 modificarea legislatiei privind procedurile de achiziţii publice 

 contestaţii  succesive neîntemeiate, depuse de unii agenţi economici 

 lipsa ofertanţilor ce a determinat reluarea unor proceduri de achiziţii publice 

Monitorizarea implementarii proiectelor 

Realizarea acestui obiectiv, a presupus verificarea tuturor obiectivelor de investiţii  din punct de vedere al 

corelării şi conformităţii cu PDMT aprobat, respectiv cu rectificările  acestuia ce au avut loc pe parcursul 

anului 2019. A fost efectuată verificarea tuturor  documentelor (propunere de angajere a unei cheltuieli, 

angajament bugetar, respectiv ordonanţare) intocmite de către directiile/serviciile /compartimentele PMT 

în vederea achiziţionării respectiv realizării  unei investiţii. Verificarea propunerii de angajare a unei 

cheltuieli şi angajamentului bugetar  s-a realizat anterior demarării procedurilor de achiziţii publice pentru 

fiecare obiectiv de investiţie în parte, iar ordonanţările au fost verificate pentru fiecare plată efectuată în 

cadrul implementării proiectului/obiectivului de investiţie cuprins în cadrul Programului de Dezvoltare.  
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În acelaşi context s-a realizat şi urmărirea gestionării  corecte a resurselor financiare ( buget 

local, fonduri europene şi alte surse) în conformitate cu  PDMT şi prevederile contractuale. 

Alte activităţi desfăşurate in cadrul smip 

S-a asigurat suport tehnic de specialitate în cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor pentru achiziţia 

publică de lucrări de execuţie, prestari de servicii (management, dirigentie de santier, proiectare, 

verificare tehnica a proiectelor) respectiv de furnizare de echipamente/ utilaje/dotari, aferente unor 

obiective de investiţii derulate in cadrul directiei. 

Angajaţii Serviciului Monitorizare Implementare Proiecte, au asigurat managementul tehnic – faza 

postimplementare, în cadrul echipelor pentru proiectele cu finanţare de la Uniunea Europeană şi de 

la  bugetul local, după cum urmează: 

  „Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara”. 

  „Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii din municipiul 

Timişoara” 

 ,,Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate” 

 „Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de creştere Timişoara”. 

Pentru initierea, pregatirea documentelor şi a procedurilor necesare pentru realizarea  obiectivelor 

de investiţii, s-au desfasurat următoarele activităţi principale: 

 intocmirea: notelor conceptuale, referatelor de necesitate şi oportunitate, temelor de 

proiectare/caietelor de sarcini, referatelor de fundamentare in vederea elaborarii strategiei de 

contractare şi a contractelor de servicii/lucrari, aferente achiziţiei serviciilor de proiectare/verificare 

tehnica si executie lucrari, pentru urmatoarele obiective de investitii ale Directiei Dezvoltare: Zona 

sportiva si de agrement Calea Buziasului(bazin de înot acoperit,bazin in aer liber, alte amenajari 

exterioare), str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei; Refunctionalizare imobil pentru Centru 

Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu; Zona sportiva si de agrement- bazin de inot acoperit, 

bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajari exterioare Calea Sagului- str. Paul 

Constantinescu,Construire Sala Polivalenta 16.000 locuri; Reabilitare si refunctionalizare  imobil 

Filarmonica Banatul, C.D. Loga nr.2, Timisoara; Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul 

rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Soarelui - Odobescu – Complex”–

Cod SMIS119790; Reabilitare Piata Victoriei; Reabilitare constructii instalatii cladire B2 la Colegiul 

tehnic E.Ungureanu; ET+DALI pentru obiectivul Reparatii capitale imobil situat in Piata Libertatii 

nr.1. 

 verificarea şi supunerea spre aprobarea CTE a  SF, respectiv a DALI; 
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 promovarea documentaţiilor în vederea aprobării de către Consiliul Local al 

Municipiului Timişoara 

 iniţierea de Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local şi Dispoziţii necesare desfăşurării optime a 

activităţilor specifice; 

 derularea activităţilor de implementare a obiectivelor de investiţii în conformitate cu prevederile din 

contractele de prestări servicii, de lucrări de execuţie respectiv de finanţare, în cazul unor proiecte cu 

finanţare europeană sau buget local; 

 colaborarea susţinută cu prestatoriii, furnizorii respectiv executanţii, concretizată prin discuţii, 

deplasări pe teren, întâlniri de lucru, corespondenţă precum şi  elaborarea unor documente  

justificative şi acte aditionale în cazul in care condiţiile  obiective impun acest lucru 

 întocmirea angajamentelor de plată pentru fiecare obiectiv de investiţii după aprobarea Programului 

de Dezvoltare. Aceste documente însoţesc propunerile de angajare a unei cheltuieli, şi sunt elaborate 

respectiv, verificate şi avizate de către SMIP care le  transmite apoi  la Serviciul Buget pentru 

inregistrare şi operare 

 întocmirea ordonanţărilor pentru fiecare obiectiv de investiţii, după  emiterea facturii de către 

prestator, furnizor sau executant. Ordonanţările elaborate, respectiv  verificate de către SMIP sunt  

transmite apoi  la Serviciul Buget pentru inregistrare şi operare, impreună cu factura şi documentele 

justificative, pe baza cărora a fost emisă factura.  

 reţinerea garanţiilor de bună execuţie se realizează, conform prevederilor contractuale. Eliberarea 

garanţiilor de bună execuţie pe baza unui referat aprobat , în conformitate cu prevederile contractuale. 

 Intocmirea referatelor justificative in vederea achitarii de către investitor a taxelor şi comisioanelor 

stabilite prin reglementări legale se efectuează pentru fiecare obiectiv de investiţie cuprins în 

Programul de Dezvoltare la cap. A respectiv  la cap. B,   după cum urmează: 

 0,1 % din valoarea lucrărilor precizată în Autorizaţia de Construire - la ISC -  o data 

cu transmiterea instiintarii privind data inceperii lucrărilor,  pe bază de referat 

justificativ şi ordonanţare de plată; 

 0,25% din valoarea lucrărilor autorizate- la ISC – la data transmiterii la ISC a 

instiintarii privind data inceperii lucrarilor autorizate, pe bază de referat justificativ şi 

ordonanţare de plată; 

 suma rezultata ca diferenta intre suma echivalenta cotei de 0,5% aplicate valorii finale, 

fara TVA,  a lucrarilor executate si suma virata la ISC pana la data semnarii procesului 
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verbal de receptie la terminarea lucrarilor, pe bază de referat justificativ şi ordonanţare 

de plată; 

 0,5% din valoarea lucrărilor executate – la Casa Socială a Constructorilor (CSC)- 

concomitent cu plata facturilor aferente lucrărilor de C+M, pe bază de referat 

justificativ şi ordonanţare de plată; 

 recepţionarea obiectivelor de investiţii  la terminarea respectiv la  finalizarea acestora şi transmiterea 

documentelor aferente către Biroul Evidenta Patrimoniu în vederea inventarierii acestora  şi 

gestionării în continuare;   

 predarea investiţiei la Biroul Evidenta Patrimoniu în vederea  înregistrării mijloacelor fixe şi 

intabulării investiţiilor noi terminate, la terminarea  lucrărilor  pe baza unei adrese prin care se 

comunică datele tehnice şi valoarea totală, însoţite de procesul verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor, planuri caracteristice şi alte documente justificative. După recepţia finală, procesul verbal 

de recepţie finală  se transmite la Biroul Evidenta Patrimoniu. 

 

III. OBIECTIVE  MAJORE PROPUSE PENTRU ANUL 2019 

 

1. SERVICIUL GENERARE ŞI MANAGEMENT PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ, 

NAŢIONALĂ ŞI LOCALĂ: 

1.1 Compartiment Proiecte Diverse 

 Implementarea proiectelor cu finanţare internaţională în cadrul programelor/ axelor/ priorităţilor de 

investiţii de interes pentru administraţia publică; 

 Finalizarea documentatiilor tehnice pentru obiectivele demarate,  pregatirea si depunerea cererilor de 

finantare pentru perioada 2014-2020 pentru axele nou deschise 

 Elaborarea proiectelor de hotărâri cu privire la aprobarea programelor locale multianuale şi a 

indicatorilor tehnico-economici corespunzători lucrărilor de intervenţie.  

 Elaborarea proiectelor de hotărâri cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

corespunzători lucrărilor de intervenţie, precum şi a cererilor de finanţare, finanţate în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020 pentru axele nou deschise 

 Demararea/achiziţia lucrărilor/serviciilor pentru obiectivele de investiţii care au contracte de finanţare 

semnate 

 Verificarea situaţiilor de plată şi întocmirea deconturilor justificative pentru obiectivele de investiţii.  

 Organizarea recepţiilor la terminarea lucrărilor şi a recepţiilor finale.  
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 Monitorizarea  şi menţinerea, pe perioada post-implementare, a indicatorilor realizaţi în 

urma implementării proiectelor aferente perioadei 2007-2013. 

1.2 Biroul Eficientizare Energetică Blocuri 

 Finalizarea procedurilor de achiziţie publică privind implementarea proiectelor la 69 blocuri de 

locuinţe. 

 Centralizarea solicitărilor înregistrate de la asociaţiile de proprietari.  

 Identificarea, inventarierea şi întocmirea fişelor tehnice pentru imobilele construite după proiecte 

elaborate în perioada 1950-2005.  

 Elaborarea proiectelor de hotărâri cu privire la aprobarea programelor locale multianuale şi a 

indicatorilor tehnico-economici corespunzători lucrărilor de intervenţie.  

 Elaborarea proiectelor de hotărâri cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

corespunzători lucrărilor de intervenţie, precum şi a cererilor de finanţare, finanţate în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020.  

 Întocmirea documentaţiei necesare atribuirii contractelor de achiziţie publică pentru consultanţa, 

proiectarea, execuţia şi asistenţa tehnică a lucrărilor de intervenţie finanţate atât prin programul 

multianual cât şi prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.  

 Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor venite de la cetăţeni cu privire la creşterea performanţei 

energetice a clădirilor.  

 Urmărirea şi verificarea executării lucrărilor de intervenţie la obiectivele de investiţii, conform 

graficului de execuţie stabilit, cu încadrarea în indicatorii tehnico-economici aprobaţi şi în durata de 

execuţie stabilită. Întocmirea situaţiilor de plată lunare şi a deconturilor justificative, pe baza 

situaţiilor de lucrări executate, verificate şi avizate.  

 Verificarea şi aprobarea cererilor de acordare a scutirii la plata impozitului pentru clădirile la care 

proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea preformanţei 

energetic. 

 Întocmirea situaţiilor solicitate de către diferite instituţii publice ale statului.  

 Întocmirea situaţiilor de plată şi a deconturilor justificative pentru obiectivele de investiţii.  

 Organizarea recepţiilor la terminarea lucrărilor şi a recepţiilor finale. 

 

1.3 Compartimentul Atragere Investiţii, Gestiune Parcuri Industriale şi Relaţionare cu Mediul Economic 

 Identificarea programelor de finanţare disponibile şi pregătirea cererilor de finanţare şi a 

documentaţiilor aferente pentru accesarea resurselor financiare alocate 
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 Implementarea proiectelor cu finantare internatională în cadrul 

programelor/axelor/priorităţilor de investiţii de interes pentru administraţia publică de care sunt 

responsabili consilierii compartimentului conform dispozițiilor de numire  

 Implicarea în procesul de consultare publică a ghidurilor de finanţare care vor fi lansate pe parcursul 

anului 2020; 

 Demararea procedurilor  de achiziţii publice de prestări servicii şi furnizare, pentru obiectivele de 

investiţii care au contracte de finanţare semnate 

 Întocmirea raportului anual “Starea economică, socială şi de mediu a Municipiului Timişoara”; 

 Promovarea zonelor industriale identificate de către reprezentanţii Primăriei în vederea atragerii de 

investiţii în Municipiul Timişoara şi a rezultatelor proiectelor implementate  pentru dezvoltare locală; 

 Verificarea stadiului investiţiilor din Parcul Industrial Freidorf 

 Participarea la acţiuni vizând promovarea economică locală: seminarii, târguri, workshop-uri, 

conferinţe, vizite, dezbateri publice; 

1.4 Compartiment Reabilitare Clădiri de Patrimoniu 

 Începerea lucrărilor de reabilitare pentru clădiri istorice cu proprietari privaţi prin Programul de 

sprijin financiar pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de 

intervenţie din Municipiul Timişoara, respectiv la imobilul din Str. F. Mercy nr.1, și la alte imobile 

care finalizează lucrările de consolidare. 

 Consiliere cetățeni directă sau telefonică a proprietarilor de clădiri istorice: detalii legate de 

activitatea biroului, obligaţiile prevăzute de lege ale proprietarilor de clădiri istorice protejate şi etape 

necesare pentru reabilitarea acestor immobile, detalii despre Programul de sprijin financiar pentru 

creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenţie din 

Municipiul Timişoara. 

  Asigurarea împreună cu Direcția Fiscală, a procedurii privind acordarea de facilități fiscale la plata 

impozitului pe clădiri, pentru clădirile reabilitate în condițiile Legii 153/2011; 

 Raportare financiară la Ministerul Finanţelor Publice în ceea ce privește fondul de dispoziție al 

Contractului de împrumut şi finanţare semnat în data de 24 martie 2010 între KfW, Frankfurt am 

Main, România reprezentată prin Ministerul Finanţelor Publice şi Municipalitatea Timişoara 

(„Agenţia Executoare a Programului”), până la finalizarea contractului; 

 Participarea în proiecte cu fonduri europene și fonduri de la Bugetul Local în baza Dispoziițiilor de 

Primar.   

 Asigurarea cooperării cu alte instituți implicate în procesul de reabilitare a clădirilor de patrimoniu; 
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2.SERVICIUL MONITORIZARE IMPLEMENTARE PROIECTE  

 Elaborarea şi urmărirea implementării programelor de dezvoltare, în vederea realizării obiectivelor de 

investiţii majore, prioritare pentru dezvoltarea durabilă a municipiului Timişoara; 

 Monitorizarea implementarii proiectelor în vederea dezvoltării durabile a municipiului Timişoara;  

Gestionarea eficientă a bazei de date privind stadiul obiectivelor de investiţii din cadrul Primăriei 

Municipiului Timişoara;  

 

Abrevieri: 

FEDR: Fondul European de Dezvoltare Regională 

POR: Programul Operaţional Regional 

IPA: instrumente ale Uniunii Europene de pre-aderare 

SGMPFINL: Serviciul Generare şi Management Proiecte cu Finanţare Internaţională , Naţională Si Locală  

CAIGPIRME: Compartiment Atragere Investiții, Gestiune Parcuri Industriale şi Relaţionare cu Mediul 

Economic 

SMIP: Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte 

ADR VEST:  Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 

NZEBR: Nearly Zero Energy Building Renovation (renovarea clădirilor în sistem 0 energie)   

     PDMT: PROGRAMUL DE DEZVOLTARE AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA  

POR: Programul Operaţional Regional 

IPA: instrumente ale Uniunii Europene de pre-aderare 

SGMPFINL: Serviciul Generare şi Management Proiecte cu Finanţare Internaţională , Naţională Si Locală  

SMIP: Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte 

ADR VEST:  Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 

NZEBR: Nearly Zero Energy Building Renovation (renovarea clădirilor în sistem 0 energie)   

     PDMT: PROGRAMUL DE DEZVOLTARE AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA  


