
 203

 



 204

VIZIUNE:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MISIUNE:  
 

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

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

 
 

SPAŢIU MULTICULTURAL INTEGRATOR ŞI DE AVANGARDĂ,  
POL NAŢIONAL DE REFERINŢĂ ÎN INDUSTRIILE CE 

UTILIZEAZĂ TEHNOLOGII ÎNALTE, ÎN INFORMATICĂ, 
TELECOMUNICAŢII ŞI IN SERVICIILE CREATIVE 
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Obiective Politici 

 
Programe 

1.1.1.  Realizarea  infrastructurilor de susţinere a 
afacerilor 
1.1.2. Promovarea calităţii şi competitivităţii în toate 
domeniile de activitate 
1.1.3. Îmbunătăţirea performanţelor administraţiei 
publice locale, prin creşterea transparenţei, eficienţei şi 
a relaţiei cu publicul 

1.1. Crearea unui mediu de afaceri atractiv, 
stabil şi inovativ 

1.1.4. Dezvoltarea relaţiilor de cooperare internă şi 
internaţională, în toate domeniile de activitate 
1.2.1. Dezvoltarea serviciilor inteligente şi a serviciilor 
creative  
1.2.2. Consolidarea  poziţiei de centru comercial şi 
logistic, polarizator pentru regiunea Vest 

1.2. Consolidarea sectorului terţiar, în 
special prin dezvoltarea serviciilor creative 
cu valoare adăugată mare 1.2.3. Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor  

turistice   
1.3.1.  Înfiinţarea de structuri integrate de inovare şi 
cercetare ştiinţifică aplicată pentru îmbunătăţirea 
transferului de know-how 
1.3.2. Dezvoltarea întreprinderilor industriale 
autohtone  

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

1.3.3. Atragerea marilor companii  din industria high-
tech 
1.4.1. Încurajarea producţiei de alimente proaspete 
pentru asigurarea hranei zilnice 
1.4.2. Dezvoltarea industriilor de prelucrare a  
produselor agro-alimentare  

Obiectiv 1. Dezvoltarea 
economică durabilă pe baza 
industriilor care utilizează 
înaltă tehnologie, a informaticii, 
telecomunicaţiilor şi serviciilor 
creative 

 

1.4. Specializarea sectorului agricol în zona 
de influenţă 1.4.3. Dezvoltarea de reţele de colectare, sortare şi 

comercializare a legumelor şi fructelor 
 



 206

 
              Politici 

 
                        Programe 

2.1.1  Integrarea funcţională a polului de creştere în 
sistemul naţional şi european de transport 
2.1.2. Creşterea conectivităţii între localităţile polului de 
creştere 
2.1.3. Realizarea unui sistem coerent de căi de 
comunicaţii şi transport în interiorul localităţilor 
2.1.4. Asigurarea mobilităţii şi a securităţii în trafic 

2.1. Interconectarea teritorială şi creşterea 
accesibilităţii polului 

2.1.5. Extinderea şi modernizarea sistemului de 
transport în comun la nivelul polului de creştere 
2.2.1 Asigurarea accesului localităţilor polului la 
sistemele centralizate de alimentare cu apă potabilă, de 
colectare şi tratare a apelor uzate 
2.2.2 Echiparea teritoriului polului de creştere cu 
sisteme energetice moderne şi sustenabile 

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

energiilor alternative 
2.3.1 Asigurarea infrastructurii tehnice pentru 
transferul şi prelucrarea informaţiei 
2.3.2  Implementarea de sisteme informatice pentru 
prelucrarea datelor  

Obiectiv 2. Dezvoltarea unei 
infrastructuri tehnice 
integrate, complexe şi flexibile 

2.3. Asigurarea circulaţiei rapide şi eficiente a 
informaţiei 

2.3.3  Integrarea infrastructurilor de comunicaţii, 
hardware şi software 

 
 
 
 
 



 207

 
               
 

Politici                Programe 

3.1.1. „Centru Universitar de Excelenţă Timişoara”- 
factor primordial de sprijin pentru atingerea 
obiectivelor strategice de dezvoltare  
3.1.2. Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii 
educaţionale  

3.1. Dezvoltarea sistemului educaţional 
performant, adaptat cerinţelor societăţii 
cunoaşterii şi nevoilor pieţei forţei de muncă 

 3.1.3. Crearea cadrului social şi pedagogic propice 
pentru asigurarea accesului la educaţie şi formare 
profesională 
3.2.1. Punerea în valoare a  patrimoniului cultural 
material şi imaterial, mobil şi imobil               
3.2.2. Valorificarea multiculturalităţii şi 
interculturalităţii – caracteristici definitorii ale zonei  

3.2. Introducerea Timişoarei în circuitul 
cultural european 

3.2.3. Încurajarea excelenţei ofertei culturale (muzicale, 
literare,a artei spectacolului şi a artelor plastice) 
3.3.1. Dezvoltarea echilibrată în teritoriu a unei 
infrastructuri adecvate pentru desfăşurarea actului 
medical şi dotarea cu echipamente performante  
3.3.2.  Crearea unui sistem de servicii medicale de 
prevenţie şi tratament umanist, orientat spre pacient 

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

3.3. Creşterea performanţelor serviciilor de 
sănătate şi asistenţă socială 
 
 3.3.3. Crearea la nivelul polului a unei reţele de servicii 

sociale, echilibrat distribuite şi accesibile tuturor 
categoriilor sociale 
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          Politici 
 

            Programe 

4.1.1. Abordarea integrată a dezvoltării urbanistice a 
PCT  
4.1.2. Creşterea calităţii spatiilor publice centrale ale 
municipiului Timisoara, nucleul Polului de creştere 
4.1.3. Dezvoltarea policentrică a teritoriului Polului de 
creştere, regenerarea centrelor civice ale cartierelor 
oraşului şi ale comunelor din arealul de influenţă 

 
4.1. Dezvoltarea unei zone  urbane unitare, 
coerente şi moderne pe întreg teritoriul 
Polului de creştere Timişoara 

4.1.4. Promovarea arhitecturii de calitate 

4.2.1. Implementarea unui management durabil al 
componentelor de mediu 
4.2.2. Încurajarea practicilor ecologice de gestionare a 
deşeurilor 

4.2. Asigurarea calităţii mediului la 
standardele UE 

4.2.3. Reconstrucţia ecologică a zonelor poluate  

4.3.1 Valorificarea potenţialului cadrului natural şi a 
peisajului 
 
4.3.2 Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor de 
relaxare, recreere şi sport 
 

Obiectiv 4. Realizarea unui 
habitat ecologic, confortabil şi 

atractiv 

4.3. Diversificarea  posibilităţilor de 
agrement şi recreere 

4.3.3 Amenajarea arhitectural-peisagistică a parcurilor, 
grădinilor şi scuarurilor 

 
 
 


