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La dezbaterea publică desfăşurată în data de 15 iulie 2010, în Sala de Consiliu a Primăriei 
Municipiului Timişoara, reprezentanţi ai Direcţilor de specialitate din cadrul Primăriei 
Timişoara, reprezentanţi ai unor instituţii şi ONG, cetăţeni. La dezbatere au participat circa 15 
persoane. Întâlnirea s-a desfăşurat pe parcursul a 40 de minute, începând cu ora 17.  
 

Ordinea de zi 
   

1. PUD "Construire centru de afaceri pentru inovare Banat Inocentrum, cladire 
D+P+M+10E+ corp parcare subterana D+P", Timişoara, Bv. Eroilor de la Tisa nr. 22, 
beneficiar – CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMISOARA, 
proiectant - S.C. NEO DRAFT S.R.L. 

 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

- Nyari Ciprian – Buna ziua. Institutia Arhitect Sef si Directia de Comunicare va 
multumesc pentru participarea la aceasta dezbatere. Din partea Institutiei Arhitect Sef 
participa doamnul sef birou Ciurariu Sorin, doamna consilier Sorina Popa si doamna 
consilier Ghilezan Gabriela. V-a fii supus dezbaterii un singur material si anume un Plan 
Urbanistic de Detaliu. Pe  cei care doresc sa ia cuvantul ii rog sa vina in fata la unul dintre 
microfoane deoarece sedinta este inregistrata atat video cat si audio si toate propunerile v-
or fii trimise catre Consiliul Local in vederea analizarii acestora. In continuare le rog pe 
colegele de la Institutia Arhitect Sef sa inceapa prezentarea materialului supus dezbaterii 
de astazi. 

- Ciurariu Sorin – Buna ziua. Avem in fata un proiect la nivel de Plan Urbanistic de 
Detaliu. Constatam ca in sala sunt prezenti proiectantii, beneficiarul, cat si cetatenii. 
Dorim ca lucrurile sa se desfasoare cat se poate de civilizat, in sensul ca fiecare sa-si 
poata exprima opinia cat mai consis si cat mai clar, pentru ca materialul care merge mai 
departe pentru Consiliul Local sa poata fii explicit. Pentru prezentarea Proiectului, as da 
cuvantul proiectantilor. 

………………………………………………………………………………… ……………… 
In continuare doamna arhitect Ramona Pascu, reprezentant al S.C. NEO DRAFT S.R.L. a 
prezentat proiectul concomitent cu afisare acestuia in format pdf. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
- Ciurariu Sorin – Parametrii generali ai investitiei au fost prezentati. Astazi a avut loc 

prezentarea si in comisia tehnica. Din punct de vedere functional ceea ce se propune este 
conform cu destinatia zonei. Daca dintre dumneavoastra, cei prezenti, doriti sa faceti 
observatii va rog sa veniti la microfon si sa precizati punctele de vedere privitoare la acest 
proiect.    

- Barescu Elena -  Locuiesc pe str. F.C. Ripensia, nr. 4, si sunt administrator. As dorii sa 
ridic o problema pentru FC Ripensia toata, de la un capat la altul. In primul rand este 
foarte murdara si este foarte mare dezordine. In al doilea rand sunt acolo porumbei morti, 
zdrobiti. Ce am vrea, pentru ca dumneavoastra cum ati prezentat ca se vor face parcari la 
subsol, nu stiu daca se vor face si pentru cei care au masini particulare, care sunt acolo 
proprietari si ar trebui sa-si parcheze masina. Se fac aceste parcari, dar vor beneficia si 



acesti oameni de parcarea acesta ? Unde sa-si tina masinile ?  Asta este intrebarea de baza. 
In al doilea rand , acolo langa Centru de Afaceri este un container de ani si ani de zile, e 
bun ca s-a transformat in WC pentru oamenii strazii. Am vrea ca si aceasta alee FC 
Ripensia sa fie curata. Este foarte bine ceea ce spuneti cu proiectul, dar sa ne gandim si la 
cei care locuiesc acolo. As vrea sa propun sa se fac ape acea aleee niste parcari ecologice, 
ca se pot face. Atata am avut de spus. 

- Nyari Ciprian – Daca mai doreste cineva sa ia cuvantul. Va rog poftiti in fata la microfon 
si sa va prezentati. 

 
- Emil Mateescu CCIAT -  Multumesc Consiliului Local, Primariei Municipiului Timisoara 

pentru atentia care ne-a dat-o in vederea realizarii acestui proiect. Cred ca toata lumea ar 
trebuii sa fie bucuroasa pentru ca o astfel de organizatie cum suntem noi, care ne auto-
finantam si suntem non-profit, prin munca proprie reuseste sa faca astfel de investitii. Toti 
locatarii trebuie sa-si amintesca cum a fost spatiul acela in 1998. Numai scosul pomilor 
ne-a costat atunci 800 de milioane lei. Acuma venim cu o noutate. Aceasta noutate arata 
ca dorim prin proiectul de care ati aflat sa aducem in judetul nostru cateva milioane de 
euro. Este un efort extraordinar pentru organizatia noastra non-profit. Cu privire la 
problemele ridicate de catre doamna antevorbitoare,   si astazi in conditiile pe care le-am 
mai discutat, locatarii in anumite conditii de abonament pot sa fie prezenti pe spatiul pe 
care il avem. Cine nu avut informatia aceasta poate sa o preia, sunt aprocimativ 85 de lei 
abonametul pe luna pentru o masina iar cei care stau mai putin avem si tarif orar. Sa nu 
uitam ca noi platim pe acea suprafata de 13022 m2 concesiunea anuala de 50. 000 Euro in 
conditiile in care datorita dorintei noastre sa fie cat mai multi prezenti in spatiile centrului 
nostru s-a lasat populatia Timisoarei pe spatiul pe care noi il platim. Unde intalniti in 
Timisoara un spatiu protejat pentru care plateste cel care a concesionat sume importante 
de bani sis a lase populatia si taximetristii sa faca dus-intors pe acolo. Asta ar fi cu 
parcarea. In ceea ce priveste viitorul, din discutiile avute cu specialistii de la primarie si 
astazi cu comisia de specialitate, prin proiect aducem in prim plan numarul de locuri de 
parcare, care sunt cerute de suprafata pe care o avem. Sigur s-au facut niste propuneri, le 
vom analiza si tot cu primaria le vom gasi niste solutii. In ceea ce priveste parcarea pentru 
locatari, cred, sis a nu se supere colegii de la primarie, trebuie sa mai analizeze dansii ca 
pe langa suprafata concesionata de noi, sa se gaseasca solutii si pentru parcarile 
autoturismelor locatarilor de acolo. Pee tape s-au mai facut niste imbunatatiri. Cu privire 
la acele containere, nu ne convin nici noua dar va putem spune ca in ele sunt depozitate 
niste bunuri care au apartinut de pavilionul romanesc de la Hanovra in anul 2000 si nu s-a 
dat noua sa-l valorificam dar nu am avut posibilitatea de valorificare. Am depus 
documentatia la ministerele de specialitate care s-au transformat intre timp si suntem in 
faza in care asteptam ziua in care se decide casarea, ca sa casam bunurile din containere 
iar containerele le ducem la statia Semenic. Asta e situatia din nefericire, si pe noi ne 
incurca si am vrea sa scapam de ele. Personal m-am ocupat de casarea acestor bunuri de 
ani de zile. Tot timpul se schimba conducerea mi nisterului, se schimba directorul, 
directoarea, am fost personal in audiente, i-am invitat pe cei de acolo aici. Vreau sa va 
mai spun ca in proiectul pe care domnii arhitecti l-au prezentat vor functiona peste 200 de 
angajati. Vom crea 200 de noi locuri de munca prin acest centru pe care vom dori sa-l 
facem acolo. Am vrea sa fim din nou printre primii din tara care aducem in folosul 
mediului de afaceri astfel de spatii. Locatarii, vecinii vad cate lume este in actualul centru 
de afaceri care este insufficient. De aceea ceea ce prezenta doamna architect, parterul 
mezaninul si un etaj sa fie in structura de spatii expozitionale, pentru a crea niste conditii 
mai bune expozantiilor. In spatiul pe care il avem nu pot expune mai mult de 60 de firme. 



Ce va mai funtiona accolo sunt noutati la nivelul Romaniei. Vor functiona 3 structuri de 
firme ce au in orasul nostrum o prezenta foarte active si prin ceea ce le vom acorda noi, 
vor devein si mai competitive. Desigur pe masura ce proiectul se va dezvolta, vom gasi 
cele mai bune solutii de exploatare. Eu va multumesc si daca sunt intrebari le vom prelua 
iar daca nu avem raspuns astazi le vom duce la conducerea societatii. 

- Daju Maria – Locuiesc in B-dul Eroilor nr.22 in blocul turn de vis-à-vis. Am venit la 
dumneavoastra sa va demonstram ca blocul nostru, construit in decembrie ’70 i-a fost dat 
acest numar. Am observat ca si CCIAT-ul si-a acordat acelasi numar, deci dv. CCIAT-ul 
ar trebui sa fiti 22A pentru ca noi suntem din ‘70 numarul 22. Asta nu va strica relatiile 
noastre. Pe noi, drept sa spun, ne-a surprins inaltimea acestui bloc, care va umbri blocul 
nostrum, fiind asezat asa de aproape si asa de inalt. Va fi mai inalt decat al nostru si va 
trebui verificat daca s-au facut studiile necesare pentru a beneficia noi de soare. Stiu ca se 
fac astfel de masuratori. In legatura cu lucrarile care se vor face, noi avem déjà fisuri la 
baza blocului, numai o masina cand a lucrat la parcare, cand a tasat terenul, pana la etajul 
10 au fost trepidatii, dar aceasta constructie atat de mare; trebuie gandita toata treaba asta, 
si inaltimea si ce impact va avea asupra blocului sis a nu mai vorbesc de circulatie care 
este groaznica acolo. Cand s-au facut masuratori de noxe in Timisoara, una dintre cele 
mai poluate zone, era a noastra. Acum mai venim cu inca o constructie, cu alte masini si 
suplimentam iarasi circulatia; sa nu mai vorbim ca suntem in zona studentilor care vin 
fiecare cu masina. Trebuie gandit si pentru oameni, nu numai pentru inovari si pentru 
comert. Noi am scris la primarie cu multi ani inainte pentru o parcare ecologica. Masinile 
acum stau longitudinal in fata blocurilor. Am propus sa stea invers. Au fost batuti niste 
stalpi de catre Camera de Comert, accum s-au scos si s-a pus gard. Daca nu era pus 
gardul, uitati cate masini puteau sa incape si avea lumea unde sa isi parcheze masina. 
Cand la Camera de Comert este cate o expozitie si nu mai este loc sau nu vor sa plateasca 
taxa, atunci vin tot aici pe aleeile astea. Cu parcarea aceea ecologica foarte mult s-ar fi 
rezolvat. Ar fi incaput un umar dublu de masini. Acel gardulet ar fi putut fi mutat putin. 
Cand s-a venit cu hartia la prima aprobare pentru constructie, ni s-au facut toate 
promisiunile. Am spus sa ramana parcul in acea zona in care se construieste acuma. Acolo 
a fost un parc. Macar partea acea pentru copii sa ne ramana, ni s-a promis ca ni se va 
reface parculetul; nu s-a facut; aum se face aceasta cladire atat de mare, atat de 
grandioasa. Se ia si bucata aia de aer de acolo, nu stiu ce va fi dar bine pentru noi nu va fi, 
pentru bloc. Va multumesc 

- Vasiu Madalin - Buna ziua. Sunt consilierul juridic al Camerei de Comert. Vis-à-vis de 
problemele ridicate de doamna antevorbitoare mie as avea cateva observatii. Aceste 
probleme eu le-as imparti in doua categorii, respective probleme adresate primariei si 
probleme legate de proiectul care v-a fost prezentat mai devreme. Evident problemele 
legate de parcarea ecologica, nu credem ca doamna a avut in vedere camera de Comert. 
Vis-à-vis de regimul de inaltime a cladirii, in mod cert, proiectul s-a realizat in stricta 
conformitate cu dispozitiile legale. Discutiile avute lo si astazi in comisia tehnica au avut 
in vedere strict normele legale in vigoare. Asa cum a precizat si doamna architect, regimul 
de ocupare este mult sub nivelul legal admis, regimul de inaltime deasemenea. In ceea ce 
priveste parcarea avem in vedere 200 de locuri de parcare, astfel incat aceasta problema o 
consideram rezolvata. In ceea ce priveste situatia juridical a terenului, doamna trebuie sa 
stie ca acolo sunt 13.022 m2 pe care Camera de Comert ii are in concesiune; concesiunea 
se ridica aproximativ la 50.000 Euro anual, bani pe care noi ii platim ca si o organizatie 
non profit. O mare parte din banii care se realizeaza din activitatiile camerei, merg in 
aceasta concesiune iar pe partea din fata a centrului, desi platim cconcesiune, cetatenii 
Timisoarei au liberal acces acolo, practice pentru spatiu platit de noi. Masura 



restrictionarii accesului in parcare s-a luat mai de curand si in mod frecvent avem cazuri 
de vandalism a barierelor de acces la parcare. In ceea ce priveste relatia cu vecinii, cred ca 
problemele avute se vor rezolva amiabil, asa cum am facut-o si pana acum. Acest nou 
proiect va veni sa cresca potentialul zonei sis a imbunatateasca aspectul, nicidecum sa 
produca disconfort. Va multumesc. 

- Nyari Ciprian – Va multumesc. Daca mai este altcineva, il rog sa pofteasca la microfon. 
- X – I-as indemna pe arhitecti sa ne prezinte un pic proiectul pe verticala. Sa ne prezinte ce 

contine sala Polivalenta, daca are sau nu proprietati acustice mai bune decat sala existenta, 
birourile, lucruri de genul acesta. 

- Arhitect – Am sa pot prezenta caracteristicile cladirii care au fost gandite in faza in care 
ne aflam, adica planul urbanistic de detaliu. In aceasta faza, cladirea se prezinta intr-o 
forma volumetrica si se detaliaza modul in care se ocupa urbanistic amplasamentul. In 
parallel eu va pot povesti care sunt functiunile pe nivele. Practic cladirea are un demisol si 
nu un subsol. La acest nivel al demisolului vor fi stopate pe doua nivele masini, este un 
demisol destinat parcarii, parterul public al casei se afla la o cota de 3 m mai sus decat 
cota trotuarului. Pe platforma publica se vor desfasura activitatile legate de functiunile 
parterului, accesul la spatiul expositional si accesul la spatiul public de genul cafenea - 
restaurant. Spatiul expozitional se desfasoara si pe nivelul mezaninului si al etajului intai 
iar cele doua volume rotunde vor fi destinate exclusiv activitatilor legate de cercetare si 
inovare. Dupa cate stiu sunt si birouri de avocatura, notariale, de audit, de consultanta. 
Cam asta este functional ceea ce se doreste acolo. Asa cum a spus si domnu jurist, trebui 
discutat volumetric, urbanistic, in procente de ocupare, regimul de inaltime; acustic se va 
stabili la faza de autorizatie de construire si a proiectului ethnic. Aceste etape urmand 
aprobarii acestui plan urbanistic de detaliu. Sigur ca o sa incercam sa tinem cont de 
vecinetatile de locuire care sunt acolo sis a nu interfereze  cu functiunea de lociunte.  

- X – Voi insista putin pe proprietatile acustice ale zonei acea de mezanin si etajul inati 
pentru ca se stie ca Timisoara are un  deficit evident de Sali de spectacole. Singura sala cu 
acustica absolut fenomenala este liceul de muzica, o sala facuta in anii ’60 dar este o sala 
mica, are 300 si ceva de locuri; asa ca o noua sala de spectacole cu o acustica remarcabila 
ar fi de dorit. 

- Emil Mateescu – Ca o completare numai la problemele de acustica, domnul are dreptate 
pentru ca si la actuala sala a CCIAT cand dorim a organiza manifestari, mai greu le putem 
organiza datorita structurii. Incercam acuma sa imbunatatim acustica si acolo, cu atat mai 
mult cu cat trebuie sa avem grija de acustica din cladirea noua, mai ales ca dorim sa 
organizam si congrese, unde se stie ca sunt intre 3000 si 5000 de persoane. Daca nu facem 
o sala care sa permita organizarea de congrese in aceasta cladire u este bine. Timisoara nu 
are asa ceva, zona nu are asa ceva iar Timisoara fiind un punct turistic de transit are 
nevoie de asa ceva. Hoteluri avem suficiente in oras. Ne lipsesc astfel de facilitati.  

- Sorin Ciurariu – Va multumim, daca mai sunt si alte observatii. Cred ca proiectantii vor 
putea pregati si un studiu de insorire pentru a elimina orice dubiu. Daca mai doriti sa 
completati ceva, va rugam la microfon.  

- Barescu Elena – Cu aproximatie, cat salariati vor fi accolo? 200 de locuri de parcare nu 
credeti ca este putin?  

- Vasiu Madalin – Nu noi trebuie sa cream locuri de parcare pentru locatari. Noi cream 
locuri de parcare pentru activitatea noastra. 

- Barescu Elena – Si atunci noi ce facem? Studentii incep peste o luna . 
- Vasiu Madalin – Ce treaba avem noi cu studentii? Va repet, noi cream locuri de parcare 

pentru creatia pe care dorim sa o dezvoltam.  
- Barescu Elena – Si ce fac locatarii care nu au unde sa parcheze?    



- Sorin Ciurariu – Ceea ce o sa va rog doamna, pentru ca dvs ati ridicat aici si o problema 
care priveste municipalitatea, este sa faceti o cerere pe care sa o inaintati comisiei de 
circulatie ca sa o luam in evidenta si sa vedem in ce masura, putem raspunde ca 
administratie locala cetatenilor care au resedinta acolo. Oferta pe care camera o va da va 
fi probabil o oferta economica, care poate sau nu poate sa raspunda la anumite indatoriri. 
Dar ca sa facem o diferenta intre parcarea ecologica pe care ati solicitat-o si parcarea 
supusa dezbaterii publice de astazi, eu va rog sa va adresati comisiei de circulatie publica 
cu aceasta cerere.  

- Arhitect – referitor la locurile de parcare va pot spune ca am facut un calcul conform 
regulamentului local. Conform normelor in vigoare in domeniul urbanismului, normele nu 
prevad ca fiecare angajat sa beneficieze de un loc de parcare.  

- Nyari Ciprian – Daca nu mai doreste sa ia nimeni cuvantul, va multumesc si va doresc o 
dupa amiaza placuta in continuare.  
 
 
 
 

Director Direcţia de Comunicare,     Şef Birou Relaţii Publice, 
Violeta Mihalache       Alina Pintilie 
 
 
 
         Întocmit, 
                                                                                                            Ciprian Nyari 
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