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SERVICIUL DEZVOLTARE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ 

 
 
 Serviciul Dezvoltare şi Integrare Europeană funcţionează în subordinea directă a 
Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu. 
 
 

1. COMPONENŢA SERVICIULUI 
 

 Serviciul, coordonat de doamna Aurelia Junie, cuprinde 13 posturi din care: 11 posturi de 
execuţie, funcţionari publici de diferite specialităţi, un post de conducere, funcţionar public şi un 
post de personal contractual. Din numărul total de posturi, trei posturi de funcţionar publici sunt 
vacante. 
 Actuala structură a serviciului, a rezultat în urma fuzionării Serviciului Programe şi 
Strategii cu Serviciul Cooperare Internaţională şi a devenit operaţională odată cu intrarea în 
vigoare a H.C.L. nr.126/03.07.2003 - privind aprobarea Organigramei, a Statutului de Funcţii 
Publice ale aparatului propriu al Primăriei Municipiului Timişoara.  
 
 
 2. OBIECTUL DE ACTIVITATE 
  

Activităţile desfăşurate în cadrul serviciului sunt complexe, implicând colaborare 
permanentă atât cu toate compartimentele Primăriei, cât şi cu alte instituţii şi organizaţii.  
 Principalele responsabilităţi vizează: 

- Elaborarea şi implementarea de politici, programe şi proiecte care vizează 
dezvoltarea locală, în toate domeniile în care primăria are atribuţii (culegerea datelor, prelucrarea 
şi gestionarea acestora, elaborarea documentelor cu privire dezvoltarea economică a 
municipiului, crearea structurilor necesare materializării obiectivelor propuse);  

- Implementarea unor politici şi programe care să permită municipalităţii să se 
adapteze cu succes schimbărilor economice, consolidându-şi poziţia competitivă în raport cu 
factorii principali care influenţează producţia: resurse umane, informaţie şi tehnologie, capital şi 
infrastructură; 

- Atragerea investitorilor străini (programe, informaţii, consiliere, monitorizare etc); 
- Atragerea societăţii civile în activităţile care au legătură cu procesul de integrare 

europeană şi participarea la programele societăţii civile în domeniul integrării; 
- Atragerea societăţii civile în proiecte care vizează dezvoltarea locală 
- Iniţierea şi derularea de activităţi în vederea promovării municipiului Timişoara 

(programe, expoziţii, prezentări, publicaţii etc); 
- Gestionarea asistenţei financiare comunitare şi internaţionale acordate României 

(elaborarea şi implementarea de proiecte cu finanţare externă); 
- Implementarea, la nivelul administraţiei publice municipale, a unor acţiuni menite să 

faciliteze integrarea României în Uniunea Europeană (promovarea ideilor şi valorilor europene, 
implementarea aquis-ului comunitar şi a altor acte normative, reforma în administraţia publică 
etc.); 

- Menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare internaţională cu oraşe din Europa 
şi din lume, acordând o atenţie specială relaţiilor cu oraşele înfrăţite (proiecte, schimburi de 
experienţă, colaborări etc.); 
 
 

4. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2005 
 

 Pe parcursul anului 2005, principalele activităţi derulate au fost următoarele: 
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A. Programe/proiecte: 
- Monitorizarea implementării măsurilor ce revin în aria de competenţă a Primăriei 

Municipiului Timişoara identificate prin ‘‘Conceptul de dezvoltare economică şi socială a zonei 
Timişoara 2000”; 

- Implementarea proiectului “Centru de Informare Turistică” în colaborare cu IBD/ 
GTZ Program de Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă în România; coordonarea 
activităţii Centrului de Informare Turistică; În trimestrul IV, în urma retrocedării imobilului 
fostului proprietar, Centrul a rămas fără sediu. Se fac demersuri pentru identificarea unui spaţiu 
şi amenajării acestuia în vederea funcţionării în condiţii optime a Centrului de Informare 
turistică. 

- Continuarea demersurilor în vederea constituirii ”Pieţei de Gros Timişoara”, proiect 
cofinanţat de către Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)- Institutul de Credit pentru 
Reconstrucţie din Germania în cadrul Acordului privind Colaborarea Financiară - încheiat între 
Guvernul Republicii Federale Germania şi Guvernul României la data de 31.07.2002; Pe 
parcursul anului au fost derulate următoarele acţiuni: elaborarea  documentaţiilor tehnice pentru 
certificatele de urbanism şi pentru proiectul de autorizaţie de construcţie necesare; obţinerea 
avizelor şi acordurilor necesare; emiterea Certificatelor de Urbanism şi a Autorizaţiilor de 
Construcţie aferente; elaborarea documentaţiei tehnice pentru proiectul de execuţie şi detaliile de 
execuţie; elaborarea documentaţiei tehnice pentru caietul de sarcini; organizarea şi derularea  
licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de lucrări; analizarea şi evaluarea  ofertelor 
depuse precum şi emiterea hotărârii de adjudecare privind atribuirea contractului de execuţie a 
lucrărilor de construire şi amenajare; încheierea contractelor de execuţie de lucrări cu nr. 
180/27.10.2055 şi 181/27.10.2005 şi derularea acestora începând cu 01.11.2005; demararea 
lucrărilor de execuţie pentru construirea şi amenajarea Pieţei de Gros. 

- Finalizarea proiectului ”Amenajarea Cantinei de Ajutor Social a Primăriei 
Municipiului Timişoara”, derulat în cadrul subprogramului guvernamental ”Investiţii în servicii 
sociale” – cu cofinanţare din  fonduri nerambursabile ale Ministerului Integrării  Europene, 
reprezentat în teritoriu de către  Agenţia Regională de Dezvoltare V Vest.  

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt cca. 1000 de persoane care se încadrează în 
prevederile Legii 208/1997. Acestea beneficiază (conform legii) de două mese zilnice de persoană, 
în limita alocaţiei de 48.600 lei. 

Cantina de Ajutor Social a Primăriei Municipiului Timişoara, a fost construită pe terenul 
în suprafaţă de 971 mp, proprietatea P.M.T. situat în Timişoara pe strada Telegrafului nr.8.  În 
aceeaşi incintă se află, o altă construcţie socială şi anume, Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice. 

Regimul de înălţime al Cantinei este demisol + parter + mansardă; La demisol au fost 
amenajate spaţiile pentru: depozitare alimente şi obiecte de inventar, preparare primară legume şi 
spaţii tehnice; Funcţiunile au fost structurate în patru zone importante: zona publică cuprinzând: 
portic intrare, rampa handicapaţi pe structură metalică uşoară, sala de servire, grup sanitar clienţi; 
zona de recepţie alimente cuprinzând: oficiu, dulapuri frig, magazie coloniale; zona de preparare 
cu: oficii pentru pregătire legume, carne şi peşte, bucătăria cu plita centrală pe gaz, spălător veselă 
şi vase, precum şi depozitare – evacuare gunoi; zona personalului cuprinzând: vestiare pe sexe, 
grup sanitar, spaţii comune, mont-charge alimente, birouri şi casierie; Cheltuielile totale privind 
realizarea proiectului au fost acoperite în proporţie de 36% din fonduri guvernamentale, diferenţa 
de 64% fiind asigurată din fonduri ale  bugetului local.  

Construcţia a fost finalizată în luna martie 2005, şi funcţionează la parametri proiectaţi. 
- Implementarea în colaborare cu Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică 

(GTZ) a proiectului ‘‘Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din 
Timişoara” - program participativ de reabilitare - la care să  ia parte locatarii, autorităţile, 
reprezentanţii mediului economic local, mici meseriaşi şi alte organizaţii ale societăţii civile - 
care să urmărească asigurarea creşterii capacităţilor specifice fiecărei categorii implicate în 
procesul de reabilitare urbană. Consensul tuturor partenerilor implicaţi în program va potenţa 
dezvoltarea locală în direcţia asigurării unui habitat prietenos prin îmbunătăţirea condiţiilor de 
locuire şi creşterea calităţii vieţii locuitorilor.  

- Continuarea proiectului de parteneriat public privat ‘‘Spitalul Clinic Municipal 
Timişoara”; În vederea atragerii de surse de finanţare pentru continuarea lucrărilor la clădirea ( 
începută în 1994) Spitalului Clinic Municipal Timişoara, P.M.T.- în urma semnării 
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Memorandumului de Înţelegere cu Ministerul Sănătăţii - în octombrie 2004 au fost demarate 
formalităţile privind constituirea unui Parteneriat Public Privat. Până la finele anului 2004, a fost 
elaborat studiul de prefezabilitate, a fost lansat anunţul de intenţie, a fost elaborat şi pus la 
dispoziţia potenţialilor investitori Documentul Ataşat anunţului de intenţie, au fost preluate şi 
evaluate scrisorile de intenţie împreună cu documentele ataşate acestora depuse în termenul 
prevăzut de legislaţia în vigoare. În cursul acestui an, în urma evaluării scrisorilor de intenţie au 
fost selecţionaţi trei investitori : Summa  Turizm  Yatirimciliğ  A.Ş, S.C. Bouygues România 
S.R.L. şi Inter-Medico Gmbh Medizin + Technik. Cu fiecare dintre investitorii selecţionaţi, a 
fost încheiat câte un Acord de Proiect.. 

În luna mai Inter-Medico GmbH Medizin + Technik s-a retras din proiect. 
A fost elaborat şi finalizat  Studiul de fezabilitate privind proiectul de parteneriat public 

privat, care a fost adoptat de către Consiliul Local prin HCL nr. 323 din 26.07.2005, după care a 
fost pus la dispoziţie investitorilor selecţionaţi. 

În luna iulie pe baza studiului de fezabilitate au început negocierile privind  condiţiile de 
realizare a proiectului de parteneriat public-privat SCMT cu cele două firme calificate: Summa  
Turizm Yatirimciliğ A.Ş, şi  S.C. Bouygues România S.R.L. 

Negocierile au continuat pe tot parcursul anului. În 19.12.2005, Comisia de Negociere 
analizând oferta tehnică depusă a constatat ca aceasta este nesatisfăcătoare întrucât vine in 
contradicţie cu specificaţiile Documentului Ataşat si ale Studiului de Fezabilitate. Din acest 
motiv Comisia de negociere a decis sa propună Consiliului Local Timisoara sistarea proiectului 
de parteneriat public - privat "Spitalul Clinic Municipal Timisoara" şi achiziţionarea de servicii 
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind 
achiziţiile publice pentru elaborarea unui concept coerent/strategie privind organizarea serviciilor 
publice de sănătate în Municipiul Timişoara, de organizare a Spitalului Clinic Municipal 
Timişoara, pe baza unui studiu aprofundat privind situaţia actuală a fondului imobiliar şi a 
serviciilor medicale publice municipale în Timişoara. Fondurile necesare vor fi asigurate din 
bugetul local. 

- Iniţierea proiectului ‘‘ECOprofit” – Consulting Program for CP (Cleaner Production) 
în Timişoara including CP Assessment County Hospital Timiş no. 1” de către Primăria 
Municipiului Timişoara în parteneriat cu Spitalul Judeţean Timiş şi în colaborare cu Camera de 
Comerţ Industrie şi Agricultură Timiş. Proiectul, finanţat din fonduri ale Guvernului Austriei, 
prin Austrian Development Agency GmbH (Agenţia de Dezvoltare Internaţională a Austriei), 
este destinat  municipalităţilor şi agenţilor economici în vederea  implementării de măsuri vizând 
‘‘producţia curată”, adică acele măsuri a căror aplicare determină concomitent atât reducerea 
costurilor cât şi un impact pozitiv asupra mediului înconjurător. Proiectul va fi derulat într-o 
perioadă de 12 luni şi va urmări aplicarea principiului ‘‘ajutor pentru auto ajutor” în firmele din 
Timişoara. 

- Participarea în continuare în colaborare cu primăria oraşului Karlsruhe la 
implementarea proiectului ‘‘Karlsruhe – Capitala  Culturală a Europei 2010”. 

- Participarea în continuare ca partener în implementarea proiectului ‘‘Migrest -– 
Managementul Fluxurilor Migratorii şi Rolul Funcţionarilor de Responsabili cu probleme de 
Migraţii"”, iniţiat de Regiunea Veneto, Italia. Proiectul a fost cofinanţat de către Comisia 
Europeană în cadrul programului ‘‘Program pilot privind impactul extinderii pentru regiunile 
aflate la graniţa ţărilor candidate”. Început în anul 2003 proiectul a fost finalizat în cursul acestui 
an. 

- Participarea în continuare ca partener în implementarea proiectului ‘‘Cloe”, iniţiat de 
către Primăria oraşului Karlsruhe, Germania, finanţat din fonduri ale UE în cadrul programului 
”INTERREG IIIC” WEST. În acest context au avut loc o serie întâlniri de lucru a partenerilor de 
proiect în Karlstadt (Suedia) în perioada 04-06.04.2005 şi în Karlsruhe (Germania) în perioada 
03-06.10.2005. 

- Iniţierea în parteneriat cu Primăria din Szeged a proiectului  “Info-terminale cu ecran 
tactil în Szeged” în cadrul programului PHARE CBC - Cooperare Transfrontalieră. Lansarea 
proiectului a avut loc în data de 11.07.2005 la Szeged şi în data de 19.07.2005 în Primăria din 
Timişoara. 

- Participare la proiectul de cercetare ‘‘Modelarea tarifelor pentru transportul public 
urban - TariffCUT”, realizat de către Facultatea de Transport din cadrul Universităţii de Ştiinţe 
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Economice din Katowice, Polonia. Proiectul propune  realizarea unui studiu comparativ cu 
privire la bunele practici din transportul urban şi cuprinde informaţii despre cele mai mari 105 
oraşe din Europa, incluzând şi oraşul Timişoara. 

- Participare la proiectul ‘‘Rolul reţelelor de oraşe în dialogul cultural”, realizat de 
către Departamentul de Planificare Urbană şi Regională din cadrul Universităţii Tehnice din 
Istanbul, Turcia şi finanţat de Programul Cadru 6 al Uniunii Europene. Proiectul propune 
realizarea unui studiu comparativ al experienţelor de cooperare cu alte oraşe, a diverselor forme 
de dialog cultural şi a tipurilor de iniţiative care există între oraşele înfrăţite. 

- Căutarea unor noi posibilităţi de colaborare şi înfrăţire cu oraşe europene; 
 

B. Hotărâri ale Consiliului Local promovate 
 

a. HCL nr. 46 din data de 24.02.2005 privind alocarea sumei de 3860 euro pentru 
achitarea taxei de membru pentru Municipiul Timişoara în cadrul Eurocities pe anul 2005. 

b. HCL nr. 152 din data de 29.03.2005 privind aprobarea Declaraţiei de intenţie 
referitoare la încheierea Alianţei oraşelor care au în componenţă un cartier Josefin ”Alliance of 
Josef Cities”. 

c. HCL nr. 208 din data de 26.04.2005 privind alocarea sumei de 80000000 lei în 
vederea participării Municipiului Timişoara la proiectul de schimburi culturale ”Crearea de burse 
pentru artiştii plastici din cadrul Clubului de la Strasbourg”. 

d. HCL nr. 45 din data de 24.02.2005 privind aprobarea Raportului de evaluare a 
scrisorilor de intenţie, negocierea conţinutului şi formei acordului de proiect şi constituirea 
comisiei de negociere a condiţiilor de realizare a proiectului de parteneriat public-privat ”Spitalul 
Clinic Municipal Timişoara”. 

e. HCL nr. 301 din data de 26.07.2005 privind aprobarea implementării proiectului 
‘‘ECOprofit” – Consulting Program for CP (Cleaner Production) în Timişoara including CP 
Assessment Countz Hospital Timiş no. 1 de către Primăria Municipiului Timişoara în parteneriat 
cu Spitalul Judeţean Timiş şi în colaborare cu Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Timiş. 

f. HCL nr. 319 din data de 26.07.2005 privind modificarea art. 3 din Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 45 din 24.02.2005. 

g. HCL nr. 323 din data de 26.07.2005 privind aprobarea Sudiului de Fezabilitate 
pentru proiectul de parteneriat public-privat ‘‘Spitalul Clinic Municipal Timişoara”. 

h. HCL nr. 322 din data de 26.07.2005 privind aprobarea Protocolului de colaborare 
referitor la implementarea unor măsuri vizând integrarea socială a populaţiei rromă din 
Timişoara. 

i. HCL nr. 300 din data de 26.07.2005 privind aprobarea Protocolului de Înfrăţire şi 
Colaborare între Municipiul Timişoara (România) şi Oraşul Novi Sad (Uniunea Serbiei şi 
Muntenegru). 

j. HCL nr. 299 din data de 26.07.2005 privind aprobarea Declaraţiei comune şi a 
Acordului privind cooperarea oraşelor Timişoara şi Szeged în domeniul turismului. 

k. HCL nr. 355 din data de 27.09.2005 privind alocarea sumei de 35000 RON în 
vederea participării Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la Bruxelles, în sediul 
Parlamentului European. 

l. HCL nr. 352 din data de 27.09.2005 privind înaintarea către Guvernul României a 
propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru scoaterea din domeniul privat al statului 
a terenului situat în parcela cu nr. cadastral A638/1/1, în suprafaţă de 1.59 ha şi includerea 
acestui teren în proprietatea Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local în 
vederea extinderii Pieţei de Gros în Zona Ovidiu Balea – în colaborare cu Serviciul Administrare 
Fond Funciar. 

m. HCL nr. 389 din data de 25.10.2005 privind concesionarea prin licitaţie publică 
deschisă a unei parcele de 20000 mp., în vederea realizării unei unităţi industriale sau de servicii 
în Parcul Industrial Freidorf, Timişoara – în colaborare cu Direcţia Urbanism. 

n. Propunere de Hotărâre de Guvern  pentru scoaterea din domeniul privat al statului a 
terenului situat în parcela cu nr. cadastral A 638/1/1, în suprafaţă de 1,59 ha şi includerea acestui 
teren în proprietatea Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local în vederea 
extinderii Pieţei de Gros Timişoara în zona Ovidiu Balea. Propunerea a fost înregistrată la 
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Prefectura Judeţului Timiş cu nr. 13469 /19.12.2005 în vederea transmiterii către Guvernul 
României – în colaborare cu Serviciul Administrare Fond Funciar. 
 

C. Dispoziţii ale primarului promovate 
 
- Dispoziţia nr. 15 din 16.01.2005 privind constituirea comisiei de repţie la terminarea 

lucrărilor pentru lucrarea ‘‘Amenajarea Cantinei de Ajutor Social a Primăriei Timişoara” 
- Dispoziţia nr. 463 din 01.02.2005 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 15 din 06.01. 

2005 privind constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru lucrarea 
‘‘Amenajarea Cantinei de Ajutor Social a Primăriei Timişoara” 

- Dispoziţia nr. 1760 din 05.07. 2005 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 1748 din 
04.08.2004 privind constituirea comitetului de coordonare şi supervizare a elaborării studiului de 
fezabilitate pentru proiectul de parteneriat public-privat ‘‘Spitalul Clinic Municipal Timişoara” 
 

D. Organizare de seminarii, conferinţe, simpozioane 
 
- ‘‘Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din 

Timişoara”– conferinţă organizată în data de 08.02.2005 de către echipa de specialişti de la 
IBD/GTZ  condusă de arh. Jochen GAULY - cu ocazia prezentării studiului socio-economic 
pentru evaluarea corectă a nevoilor în cadrul proiectului, elaborat în colaborare cu cadre 
didactice şi studenţi ai Facultăţilor de Arhitecură şi Sociologie din Timişoara; 

- “Capitala Culturală a Europei în 2010” - conferinţă internaţională pe teme culturale – 
organizată în data de 09.02.2005 în colaborare cu reprezentanţi ai primăriei oraşului Karlsruhe şi 
reprezentanţi ai societăţii civile din oraşele germane Berlin, Heidelberg, Karlsruhe, reprezentanţi 
ai oraşelor Novi Sad - Uniunea Serbia şi Muntenegru, Pecs - Ungaria şi Krasnodar – Rusia. 
Conferinţa a avut ca principal scop susţinerea candidaturii oraşului german Karlsruhe la 
obţinerea în 2010 a titlului de  capitală culturală europeană; 

- “Săptămâna calităţii timişorene” – ediţia a 5-a a seriei de conferinţe şi mese rotunde 
derulate, în perioada 07.11 - 12.11.2005, în colaborare cu Asociaţia Generală a Inginerilor din 
România, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara, Universitatea Politehnică 
Timişoara şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului; 

- ‘‘Infrastructuri pentru mobilitate în oraşul contemporan” – conferinţă cu o largă 
participare ce a avut loc în data de 19.11.2005, în cadrul căreia prof. Massimo TADI, prof. 
Franck NOLESINI şi as. Nadia MERONI de la Universitatea Politehnica din Milano au 
prezentat macheta şi rezultatele obţinute în urma studiului de caz pentru Timişoara – amenajarea 
zonei CF cuprinsă între Gara de Nord şi Est. Studiul de caz privind reamenajarea infrastructurii 
pentru mobilitate al zonei mai sus menţionate a fost elaborat  în cadrul  atelierului de lucru 
susţinut în septembrie 2005 în oraşul italian Lecco, organizat de Universitatea Politehnica din 
Milano- Facultatea de Construcţii şi Arhitectură din Lecco. La conferinţă a participat – în calitate 
de iniţiator şi oaspete de onoare domnul Guido PODESTA – şeful comitetului parlamentar mixt 
Uniunea Europeană – România.  
 

E. Participare la seminarii, conferinţe, simpozioane, târguri 
 
- Participare alături de reprezentanţi ai S.C.PIEŢE S.A. în perioada 19.01.-24.01.2005 

la Târgul ‘‘Săptămâna-Verde” organizat la Berlin , Germania. 
- Participare la ‘‘Programarea şi implementarea asistenţei de preaderare pentru 

PHARE CES şi tranziţia spre Fondurile Structurale” – serie de seminarii de pregătire 
profesională organizate în perioada aprilie-mai 2005 în cadrul programului PHARE ‘‘Coeziune 
Economică şi Socială 2002”;  

- Participare alături de reprezentanţi ai S.C.PIEŢE S.A. în perioada 27.03.-30.04.2005 
la Nisa la ‘‘Congresul Uniunii Mondiale a Pieţelor de Gros” - serie de conferinţe organizate 
anual de către Uniunea Mondială a Pieţelor de Gros;  

- Participare la Bursa de Turism de la Berlin, Germania în perioada 11.03.-15.03.2005, 
cel mai mare târg de turism din Europa, eveniment la care s-a colaborat cu IBD/GTZ şi cu 
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Infocentrul Turistic al Timişoarei în vederea promovării turismului din Timişoara şi zona 
Banatului; 

- Participare alături de Infocentrul Turistic la ‘‘Târgul de Turism de la Szeged”, 
Ungaria, desfăşurat în perioada 1-3 aprilie 2005; 

- Participare la “Târgul de pe pod” din Szeged, Ungaria, eveniment ce a avut loc în 
perioada 20.05. – 22.05.2005 cu ocazia “Zilelor Szegedului”; 

- Participarea în perioada 10.10.-12.10.2005 la München , Germania la ‘‘Expo-Real” - 
cel mai renumit târg internaţional de imobiliare din Europa, eveniment la care s-a colaborat cu 
IBD/GTZ. 

- Participarea la expoziţia şi conferinţa tematică “ Turism-Călătorii” de la  Szeged - 
Ungaria, desfăşurat în perioada 20.10.-22.10. 2005; 

- Participare în perioada 20.10.-23.10.2005 la “Târgul Internaţional de Turism al 
României” de la Bucureşti, eveniment la care s-a colaborat cu Infocentrul Turistic al Timişoarei 
în vederea promovării turismului din Timişoara şi din zona Banatului. 

 
F. Raportări 
 
- “Programul de dezvoltare economică şi socială a municipiului Timişoara” - solicitat 

semestrial de către Prefectura  Judeţului Timiş şi  Consiliul Judeţean Timiş; Culegerea datelor de 
la toate compartimentele instituţiei, prelucrarea lor şi elaborarea materialului  cuprinzând 
sarcinile asumate de P.M.T; 

- Obiective şi măsuri de dezvoltare economică şi socială a municipiului Timişoara - 
solicitate anual de către Prefectura  Judeţului Timiş; Culegerea datelor de la toate 
compartimentele instituţiei, prelucrarea lor şi elaborarea materialului  cuprinzând sarcinile 
asumate de P.M.T.; 

- ‘‘Acţiuni preconizate de către municipalitate în vederea pregătirii procesului de 
integrare a României în Uniunea Europeană şi amplificarea relaţiilor externe” -- solicitate anual 
de către Prefectura  Judeţului Timiş; 

- ‘‘Lista proiectelor considerate de interes local/regional pentru a fi finanţate prin 
Programul Operaţional Regional 2007 – 2013” – solicitată de către Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională  a Regiunii Vest; Culegerea datelor de la toate compartimentele instituţiei, prelucrarea 
lor şi elaborarea materialului  cuprinzând proiectele propuse de către P.M.T.; 

- ‘‘Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă în derulare” - solicitate anual de către 
Consiliul Judeţean  Timiş; 

- ‘‘Forme de cooperare, înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării” - solicitate 
anual de către Consiliul Judeţean  Timiş; 

 
G. Organizarea de expoziţii şi evenimente 

 
- “Prezentarea şi lansare în Timişoara a noului sport: Nordic Walking” – eveniment 

organizat în data de 14 iulie 2005 în colaborare cu “EnduRomania”; 
- Organizarea expoziţiei de grafică şi acuarelă a artistului Niculiţă Dărăştean, 

eveniment ce a avut loc în perioada 4 -31 iulie 2005 în incinta Infocentrului Turistic Timişoara; 
- Expoziţie de fotografie a artistului Marcel Neag, eveniment organizat în cadrul 

proiectului Timişoara-Mica Vienă, în incinta Infocentrului Turistic Timişoara, perioada 2-30 
august 2005; 

- Organizarea în luna septembrie a expoziţiei de pictură a artistului plastic francez 
Hadrien GRAS, la finalul stagiului de practică şi schimb de experienţă susţinut în Timişoara; 

- Iniţierea şi organizarea în colaborare cu Misiunea României pe lângă Uniunea 
Europeană, Ministerul de Externe şi Ministerul Culturii, sub patronajul parlamentarului european 
Istvan Szent-Ivanyi, a evenimentului “A trăi într-un oraş european – Timişoara, bastion de 
dezvoltare, creuzet al culturii”; Evenimentul – ce a avut loc în perioada 7-11 noiembrie 2005, la 
Bruxelles, în sediul Parlamentului European Evenimentul - a inclus expoziţie de artă (pictură, 
sculptură, artă ambientală), expoziţia documentară ‘‘Timişoara modernă sub semnul barocului”, 
expoziţia de fotografie ‘‘Porţile Timişoarei”, momentul dramatic ‘‘Cantata Profana”, concerte de 
jazz, expoziţie de carte, proiecţie de filme, etc. 
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Acest eveniment de prezentare a identităţii culturale şi economice a municipiului 
Timişoara a fost organizat cu sprijinul unor personalităţi din domeniul artistic şi cultural 
timişorean şi s-a bucurat de o deosebită apreciere a parlamentarilor europeni;  
 

H. Schimb de experienţă 
 
- organizarea schimbului de experienţă între consilieri locali şi angajaţi ai 

municipalităţilor din Szeged ( Ungaria) şi Timişoara ce a avut loc în perioada 10-11.06.2005 la 
Szeged; 

- organizarea stagiului de practică efectuat de către Michael Wieczorek, masterand al 
Facultăţii de Arhitectură din Leipzig, Germania, în perioada iulie – septembrie 2005 în cadrul 
Primăriei Municipiului Timişoara, în domeniul reabilitării clădirilor istorice; 
 

I. Acţiuni de cooperare cu oraşele înfrăţite 
 

 În cursul anului 2005, Municipiul Timişoara s-a înfrăţit cu 2 oraşe: Parlemo din Italia şi 
Novi Sad din Uniunea Serbia şi Muntenegru. 
 În prezent Municipiul Timişoara este înfrăţit cu 9 oraşe din Europa: Faenza, Treviso şi 
Palermo din Italia, Mulhouse şi Rueil-Malmaison din Franţa, Karlsruhe şi Gera din Germania şi 
Szeged din Ungaria şi Novi Sad din Uniunea Serbia şi Muntenegru. 
 În baza acordurilor de înfrăţire, s-au desfăşurat activităţi bilaterale în diverse domenii de 
activitate. 
 
 FRANŢA 
 
 Mulhouse 
 Cu oraşul Mulhouse, în cursul anului 2005, au fost continuate schimburile în domeniul 
social (pe mai multe teme), al democraţiei de proximitate (consiliilor de cartier), al protecţiei 
civile şi al pompierilor, stabilite în programul de cooperare descentralizată dintre oraşe şi au fost 
stabilite temele de cooperare pentru anul 2006. 
 În perioada 15-23 ianuarie 2005, o delegaţie a municipalităţii s-a deplasat la Mulhouse 
pentru a participa la un schimb de experienţă în domeniul social pe mai multe teme, al 
democraţiei de proximitate (consiliilor de cartier) etc. Delegaţia a fost compusă din dl. Adrian 
Orza, viceprimar; dna Maria Stoianov, directorul Centrului Comunitar de Asistenţă Socială; dna 
Diana Chepeţan, consilier în cadrul Serviciului Dezvoltare şi Integrare Europeană din cadrul 
Primăriei; Adrian Schiffbeck, inspector de specialitate în cadrul Serviciului Relaţii Publice din 
cadrul Primăriei; dna Aurica Tănăsescu, referent la Serviciul de Persoane Vârstnice din cadrul 
Centrului Comunitar de Asisteţă Socială; dna. Mihaela Buzilă-Petrescu, asistentă socială la 
Centrul de Tranzit pentru Minori "Sfântul Nicolae"; dl. Radu Popa, psiholog la Centrul de 
Tranzit pentru Minori "Sfântul Nicolae"; dna Cristina Constantinela Piscuc, asistentă socială la 
‘‘Casa Faenza” şi dna Mihaela Giurgiu, psiholog la ‘‘Casa Faenza”,  
 În perioada 12-15 mai 2005, s-au aflat la Timişoara dl. Jean-Luc Manser şi dl. Roland 
Gewiss, preşedintele şi respectiv secretarul general al Asociaţiei ‘‘Pompieri Alsacia Solidaritate” 
din Mulhouse, pentru a se întâlni cu responsabilii pompierilor şi ai protecţiei civile pentru a 
stabili programul de cooperare. 
 În perioada 28 noiembrie – 5 decembrie 2005, s-au aflat la Timişoara domnii Christian 
Demark şi Fernand Boeglin şi dna Anne Graff, formatori francezi, membri ai Asociaţiei 
‘‘Pompieri Alsacia Solidaritate” din Mulhouse, pentru a susţine cursuri în domeniul pompierilor 
pe tema ‘‘acordare de prim ajutor în echipă”. 
 În perioada 5 -12 decembrie 2005, s-au aflat la Timişoara domnii Patrice Zurcher, 
Philippe Meyer şi Vonau Alain, formatori francezi, membri ai Asociaţiei ‘‘Pompieri Alsacia 
Solidaritate” din Mulhouse, pentru a susţine cursuri în domeniul pompierilor pe tema ‘‘prim 
ajutor rutier în caz de accident”. 
 Prin intermediul primăriilor din Timişoara şi Mulhouse, au fost iniţiate primele contacte 
pentru o nouă colaborare între ‘‘Grupul Şcolar de Transporturi Auto” din Timişoara şi Liceul 
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Polivalent Regional ‘‘Ettore Bugatti” din Illzach, orăşel situat în aglomerarea urbană a oraşului 
Mulhouse. 

 
 Rueil-Malmaison 
 În cursul anului 2005, au fost iniţiate primele contacte pentru o nouă colaborare între 
oraşe pe tema democraţiei de proximitate (consiliilor de cartier). 
 

GERMANIA 
 
Gera 

 Cu oraşul Gera s-au aprofundat - pe parcursul acestui an - colaborările în domeniul 
culturii şi al educaţiei tineretului.  
 În luna ianuarie, în cadrul unei vizite de lucru efectuate la Gera de către arh. Aurelia 
Junie, Şef Serviciu Dezvoltare şi Integrare Europeană, însoţită de dl. Jochen Gauly reprezentant 
al GTZ, au fost discutate împreună cu reprezentanţi ai administraţiei locale germane, aspecte 
concrete ale colaborării specialiştilor din cele două oraşe înfrăţite în derularea proiectului 
‘‘Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara”. 
 În perioada 9.07 – 17.07.2005, patru sportivi şi un profesor însoţitor  din cadrul Liceului 
de Arte Plastice din Timişoara, au participat la ‘‘Tabăra de Arte în Aer Liber”, organizată de 
către municipalitatea din Gera în colaborare cu oraşele partenere ale acesteia.. 
 În perioada 2 – 4 august 2005, la invitaţia domnului primar Gheorghe Ciuhandu, o 
delegaţie a administraţiei locale din Gera, condusă de dl. Ralf Rauch - primarul oraşului, a 
participat la evenimentele organizate cu prilejul ‘‘Zilei Timişoarei”.  
   

Karlsruhe 
 În urma solicitării adresate în cursul lunii noiembrie 2003 de către primarul oraşului 
Karlsruhe, domnul Heinz Fenrich, privind sprijinirea candidaturii oraşului german de către 
Timişoara pentru conferirea titlului de Capitală Culturală a Europei pentru anul 2010, 
municipalitatea timişoreană a demarat demersurile de sprijinire a candidaturii oraşului înfrăţit. 
Au fost stabilite contacte între municipalitatea din Karlsruhe şi principalii reprezentanţi ai vieţii 
culturale din oraşul nostru. S-au identificat posibile acţiuni culturale viitoare, a căror derulare în 
comun să conducă la intensificarea relaţiilor pe acest domeniu şi care să vină în sprijinul 
scopului mai sus amintit.  
 În contextul acestor demersuri, în perioada 6.02. – 9.02.2005, o delegaţie germană - 
condusă de viceprimarul oraşului Karlsruhe, domnul Ullrich Eidenmueller, având în componenţă 
pe dl. Volker Steck, coordonatorul proiectului Karlsruhe - “Capitala Culturală a Europei în 
2010”, reprezentanţi ai Direcţiei pentru Cultură din Primăria Karlsruhe, alţi reprezentanţi ai 
societăţii civile din Berlin, Heidelberg şi Karlsruhe - a participat la Timişoara la seminarul 
internaţional organizat de către primăriile celor două oraşe înfrăţite. 
 În vederea implementării proiectului ‘‘Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a 
cartierelor istorice din Timişoara” municipalitatea a solicitat sprijinul oraşului Karlsruhe, care 
are o veche si renumită tradiţie în reabilitarea imobilelor.  În cadrul acţiunilor menite să sprijine 
proiectul, se înscrie vizita de lucru efectuată în perioada 21.02. - 23.02.2005 la Timişoara de o 
delegaţie din oraşul Karlsruhe, condusă de dl. ing. Harald  Ringler, reprezentantul Direcţia 
Urbanism din cadrul  primăriei germane. Cu acest prilej au fost discutate aspecte concrete 
referitoare la susţinerea oraşului Karlsruhe privind derularea în continuare a proiectului. 
 În perioada 24.06. – 26.06.2005 şase canotori timişoreni au participat la regata prilejuită 
de ‘‘Sărbătoarea Sportului” din Karlsruhe. 
 În perioada 02.07. – 3.07.2005 cinci sportivi ciclişti timişoreni din cadrul  Clubului de 
Ciclism Tibiscus, au participat la Concursul de Ciclism organizat de municipalitate din  
Karlsruhe în colaborare cu oraşele partenere ale acestuia, în cadrul evenimentelor prilejuite de  
Jubileul de 50 de ani de la încheierea parteneriatul între Karlsruhe şi Nancy. 
 În perioada 01.08. – 26.08.05 două studente, din cadrul Universităţii ”Politehnica” 
Timişoara - Facultatea de Arhitectură, au efectuat un stagiu de practică în Primăria oraşului 
Karlsruhe. Acest stagiu de înscrie într-un program de colaborare pe care Karlsruhe îl derulează în 
vara fiecărui an în vederea întăririi relaţiilor dintre tinerii din oraşele înfrăţite cu oraşul german. 
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 ITALIA 
 
 Din punct de vedere al investiţiilor atrase de Municipiul Timişoara, putem afirma că 
Italia se situează pe locul al doilea atât în ce priveşte valoarea totală a investiţiilor, cât şi al 
numărului de firme create. 
 
 Ambasadă şi Consulat 
 În data de 23 noiembrie 2005, imediat după prezentarea la Bucureşti a scrisorilor de 
acreditare, pentru prima sa vizită în România E.S. dl. Ambasador Daniele Mancini a ales 
Timişoara,.oraşul pe care îl consideră a fi cel mai apropiat de Italia şi având cea mai numeroasă 
comunitate de afaceri italiană:  
 În vederea dinamizării relaţiilor bilaterale româno-italiene, pe parcursul întregului an 
2005 au avut loc numeroase întâlniri ale conducerii administraţiei locale cu dl. Francesco 
Catania – Consul General şi dl. Alberto Menichelli – Viceconsul General al Italiei.  
 
 Faenza 
 Şi în acest an, principala direcţie de colaborare a fost reprezentată de activitatea derulată 
în cadrul Asociaţiei Casa Faenza, organizaţie ce se ocupă de ocrotirea copiilor ce suferă de 
sindrom autist. 
 În acest context, pentru a strânge suma de bani necesară construirii unui bazin de 
recuperare, pentru copii autişti, dl. Marcel Neag, fotograf amator şi timişorean prin adopţie, a 
realizat la Faenza o expoziţie de fotografii cu vânzare. Deşi suma obţinută prin vânzarea 
fotografiilor nu a fost suficientă pentru finalizarea proiectului, în acest mod s-a făcut un 
important pas înainte în strângerea unor fonduri suplimentare pentru prevenirea şi diagnosticarea 
precoce a acestor tulburări de comportament. 
 Tot în domeniul fotografiei, cu ocazia manifestărilor prilejuite de Ziua Timişoarei, oraşul 
nostru a găzduit unul dintre cei mai importanţi fotografi profesionişti din Faenza şi întreaga 
Emilia-Romagna, dl. Omero Rossi. Fotografiile realizate cu acest prilej se preconizează a fi 
cuprinse într-un album fotografic realizat în colaborare de către cei doi fotografi. 
 
 Treviso 
 În perioada 25.02.-01.03.2005, a avut loc un schimb de experienţă la care a participat 
Asociaţia Voluntarilor Protecţiei Civile din Treviso. Aceştia au participat la exerciţiul de 
protecţie civilă şi la expoziţia de tehnică de profil ce au avut loc cu ocazia Zilei Protecţiei Civile. 
Alături de voluntarii trevisani, la eveniment au mai participat şi voluntari din Spilimbergo 
(Provincia Pordenone). 
 În contextul reciprocităţii, dl. Marius Petru Paniti, membru SALVO a fost invitat în 
perioada 02-03.04.2005 în oraşul italian pentru a participa la un exerciţiu comun, precum şi la un 
schimb de experienţă în domeniu. Voluntarul timişorean a dat dovadă de mult profesionalism, 
primind diplome pentru fiecare secţiune de exerciţii la care a participat. 
 Alături de aceste schimburi de experienţă, deja devenite tradiţionale, mai menţionăm 
faptul că echipa de fotbal a administraţiei locale timişorene s-a deplasat, la sfârşitul lunii mai, la 
Treviso şi Udine, unde a participat la cea de a doua ediţie a  manifestării sportive ‘‘Cupa 
Oraşelor Înfrăţite la Fotbal”. Cu această ocazie, delegaţia oficială timişoreană a avut prilejul de a 
se întâlni şi cu conducerea Poliţiei Municipale şi de a vizita cazarma care – conform propriilor 
declaraţii – este una dintre cele mai moderne din întreaga Italie. S-a convenit ca de vasta 
experienţă a poliţiştilor italieni să beneficieze şi Poliţia Comunitară din oraşul nostru. 
 
 Palermo 
 Ca o încununare a relaţiilor bilaterale existente între Timişoara şi Palermo, cele două 
consilii orăşeneşti au validat semnarea unui protocol de înfrăţire. Pentru a susţine aceste 
demersuri, în perioada 30.06.– 01.07.2005 s-a aflat în oraşul nostru o delegaţie compusă din 
înalţi demnitari şi oameni de afaceri palermitani. Cu această ocazie a avut loc şi prezentarea unui 
film de promovare a oraşului Palermo precum şi a întregii Sicilii. 
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 În luna octombrie s-a deplasat la Palermo o delegaţie a administraţiei locale timişorene, 
pentru semnarea protocolului de înfrăţire. În acest context au avut loc discuţii referitoare la 
direcţiile de colaborare, prioritare fiind restaurarea obiectivelor istorice şi organizarea nou 
înfiinţatei poliţii comunitare. 
 
 UNGARIA 
 
 Szeged 
 În perioada 1.04.-3.04.2005, oraşul Szeged din Ungaria a organizat ‘‘Târgul de Turism”, 
la care municipiul Timişoara a participat  cu 2 reprezentanţi şi cu un stand cu materiale 
informative şi produse specifice de  promovare a turismului din Timişoara şi din zona Banatului. 
 Cu prilejul ‘‘Zilelor oraşului Szeged”, oraşul înfrăţit maghiar a organizat o serie de  
manifestări culturale şi sportive la care au participat reprezentanţi ai municipiului Timişoara, 
după cum urmează: 

- în perioada 18. 05.-21.05.2005, a fost organizat un ‘‘Festival de Desene şi Picturi”, la 
care au participat cu lucrări 15 elevi de la Liceul de Arte Plastice şi 15 elevi de la Liceul de 
Arhitectură ‘‘Ion Mincu”; Cu acest prilej au fost premiaţi 2 elevi de la Liceul de Arte Plastice şi 
3 elevi de la Liceul de Arhitectură ‘‘Ion Mincu”; 

- în perioada 21.05.-22.05.2005, a fost organizat ‘‘Festivalul Sportiv al Oraşelor 
Înfrăţite”; Timişoara a fost reprezentată de numeroşi sportivi care au participat la competiţii de 
înot, baschet, fotbal şi tenis de masă; 

- în perioada 21.05.-22.05.2005, a fost organizat ‘‘Târgul de pe Pod”, eveniment la 
care municipiul Timişoara a participat cu doi reprezentanţi şi cu un stand cu materiale 
informative şi produse specifice de promovare a potenţialului turistic din zona; 

- în perioada 21.05.-22.05.2005, au fost organizate diverse acţiuni destinate tineretului, 
la care au participat 5 reprezentanţi din municipiul nostru. 
 În perioada 10.06.-11.06.2005, reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara şi funcţionari din Primărie s-au deplasat la Szeged pentru a participa la un schimb de 
experienţă cu omologii lor. Cu această ocazie a avut loc o şedinţă comună a consiliilor locale şi 
au fost semnate o ‘‘Declaraţie comună de cooperare” şi un ‘‘Acord de cooperare în domeniul 
turismului”. 
 În perioada 2.08.-4.08.2005, cu ocazia ‘‘Zilei Timişoarei”, a fost prezentă în oraş o 
delegaţie din oraşul Szeged compusă din: dl. István Lauer, consilier, membru al Comisiei de 
Finanţe – şef de delegaţie, dl. Sándor Szabó, şef de cabinet al primarului, dl. Kornél Nagy, de la 
Departmentul de Resurse Umane, dl. Gábor Ács, de la Departmentul de Resurse Umane, dl. 
Zoltán Petrik, dl. Balázs Zádori şi dl. János Dudás.  Delegaţia a participat  la turneul de fotbal 
organizat cu această ocazie. 
 
 UNIUNEA SERBIA ŞI MUNTENEGRU 
 
 Novi Sad 
 Urmare a bunelor relaţii existente, cu prilejul sărbătoririi Zilei Timişoarei, în acest an a 
fost semnat un ‘‘Protocol de Înfrăţire şi Colaborare” între cele două oraşe prietene: Timişoara şi 
Novi Sad. Cu această ocazie, o parte din membrii delegaţiei au participat la Cupa de fotbal a 
Oraşelor Înfrăţite, eveniment care se intenţionează a fi repetat şi în anii ce vor urma. 
 
 Colaborari cu alte oraşe şi organizaţii 
 
 EUROCITIES 
 
 Reţeaua EUROCITIES este o organizaţie neguvernamentală europeană, la care 
Municipiul Timişoara a aderat în calitate de membru asociat în anul 2000. Reţeaua are sediul la 
Bruxelles şi este compusă din 95 de oraşe metropolă, care provin din 26 de state europene. 
Eurocities facilitează cooperarea şi diversele schimburi între oraşele membre, promovează 
proiecte europene transnaţionale - facilitând coordonarea şi asigurând acces la finanţare 
europeană - cu o problematică vastă, pe teme economice, sociale, culturale, de mediu etc. şi, face 
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lobby pe lângă instituţiile Uniunii Europene şi guvernele naţionale pentru influenţarea politicilor 
care afectează oraşele. 
În acest cadru, în cursul anului 2005 au fost demarate procedurile de aderare a municipiului 
Timişoara la ‘‘Carta Europeană pentru Siguranţă Rutieră”, iniţiată de către Comisia Europeană. 
Oraşele semnatare ale Cartei se angajează să îmbunătăţească siguranţa rutieră prin dezvoltarea şi 
implementarea unor măsuri specifice în domeniu la nivel european. 
 
 Strasbourg 
 „Clubul de la Strasbourg”, la care Municipiul Timişoara a aderat în anul 2003, constituie 
o asociere a principalelor oraşe din statele recent integrate în Uniunea Europeană, precum şi a 
celor în curs de integrare şi oraşul Strasbourg, din Franţa, capitala parlamentară a Europei Unite. 
Clubul a fost creat la iniţiativa oraşului Strasbourg şi vizează promovarea şi întărirea  legăturilor 
dintre oraşele membre ale Clubului prin iniţiative de cooperare descentralizată concretizate prin 
schimburi culturale, economice, ştiinţifice şi universitare. 
 În acest context, în perioada 09.05. – 11.05.2005,  dl. primar Gheorghe Ciuhandu a 
participat la cea de-a 3-a întâlnire a primarilor din oraşele membre ale Clubului de la Strasbourg, 
care a avut ca principal obiectiv evaluarea acţiunilor şi proiectelor derulate în cadrul Clubului. 
Cu ocazia acestei întâlniri a fost organizată şi o expoziţie cu fotografii reprezentative din oraşele 
membre ale Clubului. 
 În perioada 01.07 – 30.09.2005, dl. Hadrien Gras, artist plastic din oraşul Strasbourg, a 
efectuat la Timişoara un stagiu de practică în cadrul proiectului de schimburi culturale ‘‘Crearea 
de burse pentru artiştii plastici din cadrul Clubului de la Strasbourg”. Stagiul s-a încheiat cu o 
expoziţie a lucrărilor realizate de artist pe perioada şederii în Timişoara. 
 În perioada 01.09. – 30.11.2005, dl. Ciprian Bodea, artist plastic din Timişoara, a efectuat 
la Strasbourg un stagiu de practică în cadrul proiectului de schimburi culturale ‘‘Crearea de 
burse pentru artiştii plastici din cadrul Clubului de la Strasbourg”. Stagiul s-a încheiat cu o 
expoziţie a lucrărilor realizate de artist în perioada şederii în Strasbourg. 
 
 BALCINET – REŢEAUA ORAŞELOR BALCANICE 
 
 BALCINET - Reţeaua Oraşelor Balcanice, constituie o asociere a celor mai importante 
oraşe ale Peninsulei Balcanice, la care Municipiul Timişoara a aderat în anul 2001. Domeniile  
de cooperare stabilite în cadrul reţelei sunt: administraţie locală, mediu, infrastructură, dezvoltare 
urbană, educaţie, transport, social, cultural, dezvoltare economică, comerţ, sănătate, cercetare şi 
dezvoltare tehnologică, energie şi industrie, telecomunicaţii şi informatică. 
În acest context, în perioada 30.09. – 02.10.2005, dl primar Gheorghe Ciuhandu şi dl. viceprimar 
Adrian Orza, au participat la Craiova la  ‘‘A 6-a  Întâlnire Internaţională de Prietenie şi 
Cooperare a Primarilor din Marile Oraşe Balcanice”.  
  
 Budapesta, Ungaria 
 În perioada 17.03.-18.03.2005, a fost semnată la Budapesta o Declaraţie de intenţie 
pentru încheierea ‘‘Alianţei oraşelor care au în componenţă un cartier Iosefin” – ‘‘Alliance of 
Iosef Cities”. Oraşele semnatare ale declaraţiei sunt: Budapesta, Viena, Timişoara şi Praga. 
Alianţa are ca scop colaborarea între oraşele şi cartierele semnatare prin: schimburi de experienţă 
între instituţii, organizaţii civile şi cetăţeni, schimburi culturale, realizarea de proiecte cu 
finanţare europeană în parteneriat etc. 
 
 Milano-Lecco, Italia 
 În domeniul arhitecturii a fost inaugurată o nouă direcţie de colaborare, cea cu Facultatea 
de Arhitectură din Lecco, din cadrul Universităţii Politehnice din Milano. 
În perioada 10.09.-24.09.2005, la Lecco a avut loc un Workshop de proiectare cu caracter bienal. 
 Cu această ocazie, pentru o perioadă de două săptămâni s-au întâlnit cercetători, 
profesionişti, profesori din toată lumea, aceştia abordând o temă de proiectare reală, definită de 
comun acord cu actori instituţionali, administraţii şi structuri de guvernare. 
 La sugestia domnului Guido Podesta - Şeful Comitetului Parlamentar Mixt Uniunea 
Europeană-România, oraşul ales pentru tema de proiectare din acest an a fost Timişoara. La acest 
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workshop a participat şi o studentă a Facultăţii de Arhitectură din oraşul nostru. Ceremonia 
oficială de inaugurare a workshopului a avut loc în  data de 12.09.2005 şi a fost marcată printr-o 
videoconferinţă ce a unit centrele universitare din cele două ţări. În data de 13.09.2005 a avut loc 
şi o prezentare oficială a aspectelor urbanistice din oraşul de pe Bega. Ceremonia de închiderea a 
proiectului a avut loc în data de 24.09.2005. 
 Rezultatele workshopului derulat în luna septembrie la Lecco au fost prezentate la 
Timişoara în data de 19 noiembrie, în cadrul evenimentului intitulat ‘‘Infrastructuri pentru 
mobilitate în oraşul contemporan”. Delegaţia a fost condusă de domnul Guido Podesta’, 
Parlamentar European, Şeful Comitetului Parlamentar Mixt Uniunea Europeană-România. 
Din delegaţie au mai făcut parte următoarele persoane: Prof. Massimo Tadi, Prof. Frank 
Nolesini, Asistent arh. Nadia Meroni, toate acestea desfăsurându-şi activitatea la Universitatea 
Politehnică din Milano, Facultatea de Arhitectură din Lecco. 
Din partea română, la eveniment au participat reprezentanţi ai administraţiei locale timişorene, 
profesori universitari, arhitecţi, constructori, studenţi, ziarişti, persoane interesate. 
Întreaga conferinţă a fost transmisă live pe situl web al Primăriei Municipiului Timişoara. 
 
 Veneţia, Italia 
 Coordonarea de către Regiunea Veneto a proiectului ‘‘MIGREST – Managementul 
Fluxurilor Migratorii şi Rolul Funcţionarilor de Responsabili cu probleme de Migraţii" 
cofinanţat de către Comisia Europeană, la care municipalitatea timişoreană a fost partener. 
În cadrul acestui proiect, administraţia locală a oferit informaţii cu privire la situaţia migraţiilor 
în zona Timişoarei, atât din punct de vedere statistic, cât şi din cel al prevederilor legislative 
interne şi internaţionale, în vigoare pe suprafaţa României. 
Informaţii suplimentare despre proiect şi modul de derulare al acestuia puteţi găsi la adresa 
www.migrest.net. 
 

J. Delegaţii străine 
 

 În cursul anului 2005, au fost derulate  pregătiri pentru primirea unui număr de 156 de 
delegaţii străine, care au vizitat Primăria Municipiului Timişoara, după cum urmează: 

- Vizita de lucru a reprezentanţilor societăţii germane I.B.D./G.T.Z., condusă de dl. 
Jochen Gauly - pentru discuţii cu privire la reabilitarea centrului istoric al Timişoarei – 
28.01.2005 -09.02.2005 

- Vizita de lucru a domnului Jens Hennig reprezentant al Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KFW) - Institutul de Credit pentru Reconstrucţie din Germania, efectuată în 
perioada  07.02.- 08.02. 2005 în cadrul implementării proiectului “Piaţa de Gros Timişoara”; Cu 
acest prilej a avut loc o întâlnire cu membri ai Unităţii de Implementare a Proiectului, echipa de 
proiectare de la Universitatea Politehnica Timişoara, reprezentanţi ai S.C. Pieţe S.A. precum şi ai 
consultanţilor din Bucureşti 

- Delegaţie a reprezentanţilor AFC Consultants Bucureşti condusă de dl. Hans Peter 
SAUER şi a doamnei Viorica Dragomirescu, reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru 
Intreprinderi Mici şi Mijlocii pentru Cooperaţie, în cadrul implementării proiectului “Piaţa de 
Gros Timişoara”- 08.02.2005 

- Delegaţie din oraşul Karlsruhe, din Germania, condusă de viceprimarul oraşului 
Karlsruhe, dl. Ullrich  Eidenmuller, compusă din: dl. Volker Steck, coordonatorul proiectului 
Karlsruhe - “Capitala Culturală a Europei în 2010”, reprezentanţi ai Direcţiei pentru Cultură din 
Primăria Karlsruhe, alţi reprezentanţi ai societăţii civile din Germania - Berlin, Heidelberg, 
Karlsruhe – 08.02.2005  

- Delegaţie mixtă din oraşele Novi Sad - Uniunea Serbia şi Muntenegru, Pecs - 
Ungaria şi Krasnodar – Rusia, compusă din experţi din domeniul culturii, sociologiei, 
administraţiei publice şi urbanismului, în vederea participării la Seminarul internaţional cu tema: 
“Scrisoarea Europeană pentru Oraşul european al secolului 21” - 08.02.2005  

- Delegaţie de reprezentanţi ai Primăriei din Karlsruhe, Germania, condusă de dl. ing. 
Harald  Ringler din cadrul  Direcţiei Urbanism - pentru discuţii referitoare la implementarea 
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proiectului ‘‘Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din 
Timişoara” – 21.02. - 23.02.2005 

- Delegaţie a Consulatului General al Uniunii Serbia şi Muntenegru la Timişoara, 
condusă de domnul Consul General Milos Uscebrka – 25.02.2005  

- Delegaţie de reprezentanţi ai Protecţiei civile din Treviso şi respectiv Spilimbergo, 
Italia. Membrii delegaţiei au participat la exerciţiul de protecţie civilă şi la expoziţia de tehnică 
de profil, ce au avut loc cu ocazia Zilei Protecţiei Civile – 25.02 – 01.03.2005 

- Delegaţie din Chişinău  - 25.03.2005 
- Delegaţie de reprezentanţi ai  KfW – compusă din: d-na. Verena Pfeiffer, d-na. 

Johanna Kotowski, experţi – în vederea  evaluării oportunităţii lansării unui program de 
reabilitare a clădirilor din cartierele istorice ale Timişoarei. Au avut loc întâlniri cu responsabili 
din Primăria Municipiului Timişoara implicaţi în proiectul de reabilitare a clădirilor istorice şi cu 
reprezentanţi ai FALT, ai Ordinului Arhitecţilor, ai Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu 
Cultural Naţional Timiş, ai agenţiilor imobiliare din Timişoara şi ai instituţiilor bancare în 
vederea derulării unor discuţii privind legislaţia, proiecte locale în domeniu, instrumente 
financiare de pe piaţa bancară românească privind creditele imobiliare – 07.04.-08.04.2005 

- Delegaţie a reprezentanţilor firmei ‘‘Sigest” din Italia, specializată în probleme de 
trafic şi mobilitate urbană. Membrii delegaţiei au fost însoţiţi de către dl. Francesco Catania,  
Consulul General al Italiei la Timişoara; au avut loc discuţii referitoare la o potenţială colaborare 
în domeniu – 12.04.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi Primăriei din oraşul Zrenjanin, Uniunea Serbia şi 
Muntenegru, condusă de dl. Goran  Knezevic-primar şi compusă din: dl. Dragan  Vujovic, d-na 
Biljana  Jovanovic şi dl. Bojan Ljutic, de la Departamentul  de Planificare Strategică; obiectivul 
delegaţiei a fost identificarea unor modalităţi concrete de colaborare între Incubatorul de Afaceri 
din Timişoara şi cel din Zrenjanin - 18.04.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai Ambasadei Peru la Bucureşti, condusă de domnul  
Ambasador Elard Escala – pentru discuţii privind viitoare schimburi culturale şi întâlniri cu 
mediul de afaceri timişorean – 15.04. – 18.04.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai oraşului Belgrad, Uniunea Serbia şi Muntenegru, 
compusă din: dl. Zeljko Ozegovici, preşedintele municipalităţii din Belgradul Nou; dl. 
Spomenka Ciric, Vicepreşedinte; dl. Darko Misic, Consilier local; dl. Djodje Popac; dl. Nebojsa 
Radinovic, de la Primăria din Belgrad, dl. Srdjan  Malijkovic, Managerul Agenţiei Locale de 
Dezvoltare Economică, d-na Jelena Bojovic, dl. Mihajlo Pavicevic, din partea IRI (International 
Republican Institute) - pentru un schimb de experienţă. Au fost prezentate proiecte de dezvoltare 
derulate de municipalitate şi proiecte de informatizare: GIS, infochioşcuri, sistemul de plată a 
taxelor prin internet, sistemul informatic din sala de consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara. 
S-a vizitat Call Center-ul P.M.T. - 14 .04.2005   

- Delegaţie de reprezentanţi ai Ambasadei Japoniei la Bucureşti, condusă de domnul 
Ambasador Naotoshi Sugiuchi – pentru prezentarea proiectelor Japoniei derulate în România în 
domeniul infrastructurii  şi cunoaşterea oportunităţilor de investiţii din Timişoara - 13 .04. 2005   

- Delegaţie din oraşul italian Treviso, în vederea organizării Turneului de Fotbal de la 
Udine şi Treviso de la sfârşitul lunii mai  - 29.04. 2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai Ambasadei Olandei la Bucureşti, condusă de domnul 
Ambasador Pieter Jan Wolthers – 05.05.2005 

- Delegaţie a societăţii ‘‘BRD – Société Générale, filiala Sogelease”, condusă de dl. 
Alain Pfeiffer, director mari întreprinderi, cu ocazia inaugurării noilor autobuze  - 05.05.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai AFC Consultants International, condusă de dl. Peter 
Sauer – în cadrul implementării proiectului Piaţa de Gros – 09.05. 2005 

- Delegaţie a reprezentanţilor societăţii ‘‘Karl  Heinz Dietrich”, condusă de dl.  Hans  
Dietrich – 09.05. 2005  

- Delegaţie din S.U.A. – în vederea organizării unor discuţii cu experţi din S.U.A. şi 
din România privind implicarea  societăţii civile şi a mass-mediei în reforma justiţiei – 
12.05.2005 

- Delegaţie compusă din reprezentanţi ai domeniului medical austriac împreună cu 
reprezentanţi ai Universităţii de Medicină şi Farmacie din Timişoara cu ocazia unui seminar 
internaţional organizat la Timişoara – 12.05.2005 
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- Delegaţie din Germania, condusă de dl. Otto Schätzel, membru al Guvernului 
Landului Rheinland-Pfalz, compusă din: dl. Edwin Schrank, preşedintele Asociaţiei 
Producătorilor de Vin din Rheinland-Pfalz, dl. Georg Binder, cercetător la Centrul de Cercetare 
Viticolă şi Horticolă din Rheinland-Pfalz pentru prospectarea industriei viticole din zona 
Banatului, a posibilităţilor de investiţie în acest domeniu în condiţiile integrării României în 
Uniunea Europeană şi a necesităţii alinierii la standardele calitative europene – 13.05.2005 

- Delegaţie compusă din Baroneasa Emma Nicholson şi doamna Mona Muscă, 
Ministrul Culturii -  cu ocazia deschiderii celei de-a 30-a ediţii a ‘‘Festivalului Timişoara 
Muzicală” - 13.05.2005 

- Delegaţie din Germania, condusă de dl. Gunther Krichbaum, membru al 
Bundestagului – 16.05. 2005 

- Delegaţie de la Institutul ‘‘Goethe” din Bucureşti cu privire  la promovarea culturii 
germane în România – 17.05.2005 

- Delegaţie condusă din dl. Varujan  Pambuccian, Preşedintele Comisiei pentru 
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor - 17.05.2005 

- Delegaţie compusă din dl. Zsolt Nagy, Ministrul Comunicaţiilor şi Tehnologiei 
Informaţiei, dl. Varujan Pambuccian, Preşedintele Comisiei pentru Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor,  dl.  Toró Tiberiu, deputat UDMR de Timiş, dl. 
Dan Bedros, director Alcatel - pentru prezentarea GIS-lui, a sistemului de plată a taxelor şi 
impozitelor pe Internet şi funcţionarea Infokiosch-urilor – 18.05.2005 

- Delegaţie din Irlanda, condusă de dna Veronica  Cronin, reprezentant al ‘‘Alaymont 
International Ltd.” – 19.05.2005 

- Delegaţie a firmei ‘‘Siemens Automotive”, condusă de dl. Stratmann  Jörg, director - 
19.05.2005 

- Delegaţie germană, compusă din: dl. George Cristodorescu, reprezentant al 
IBD/GTZ– Programul Guvernului German de Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de 
Muncă în România, dl. Christin Maier, reprezentantul Ambasadei Germaniei la Bucureşti, dna 
Ute Sonnen - expert, dna Lisa Hoeser - reprezentant al G.T.Z. Germania, dl. Heinrich Drilling- 
reprezentant al Ministerului Federal pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare, dl. Daniel 
Coşniţă, reprezentant al IBD/GTZ - pentru evaluarea stadiului de implementare a proiectelor 
româno-germane ‘‘Piaţa de Gros Timişoara” şi ‘‘Reabilitarea prudentă şi revitalizarea 
economică a cartierelor istorice din Timişoara” – 20.05. – 21.05.2005. Delegaţia a fost însoţită 
de  dl. Rolf Maruhn, Consulul Germaniei la Timişoara şi dl. Thomas Heilmayer, viceconsulul 
Germaniei la Timişoara 

- Delegaţie din Franţa, compusă din: dl. Patrick Guillot, director al Agenţiei ‘‘Ile de 
France - C2A Informatique”, dl. Pierre Boulet, conferenţiar şi director responsabil cu instruirea  
la ‘‘Institutul Universitar de Tehnologie”, dl. Florin Breaban, profesor universitar la 
Universitatea Artois, însoţită de  dl. Lucian - Mircea Rusnac, decan al Facultăţii de Chimie 
Industrială şi Inginerie a Mediului – 20.05.2005 

- Delegaţie din Franţa şi Italia, condusă de dl. Eric Viard, inginer de sistem la 
‘‘Galeone  Technologies” şi dl. Salvatore  Iannolino, manager la aceeaşi societate - 20.05.2005 

- Delegaţie a reprezentanţilor AFC Consultants International Bucureşti condusă de dl 
Peter Sauer, în vederea implementării proiectului Piaţa de Gros Timişoara - 20.05.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai oraşului Udine, Italia, condusă de dl. Sandro  Bianco, 
asesor pentru activităţi de recreere, sportive, vănătoare şi pescuit şi dl. Claudio Sandruvi, asesor 
pentru politici comunitare – au avut loc discuţii referitoare la propunerea de înfrăţire cu 
provincia Udine din Italia - 20.05.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai postului de radio MDR şi ai televiziunii ZDF din 
Germania – 24.05.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai Ambasadei Republicii Coreea la Bucureşti, condusă de 
domnul Ambasador Kim Dae-Sik, însoţită de domnul Consul Taeho Choi - pentru discuţii 
privind posibilităţile demarării unor investiţii în Timişoara – 26.05.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai firmei ”Siemens Automotive”, condusă de dl. 
Stratmann  Jörg, director - 26.05.2005 
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- Delegaţie de reprezentanţi ai asociaţiei ‘‘Eurobiker” din Germania, condusă de d-na 
dr. Susanne Kastner, vicepreşedinte al Bundestagului German – pentru a face o donaţie 
Spitalului Clinic de Copii “Louis Ţurcanu” - 26.05.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai Asociaţiei de Prietenie Franco-Română (Nice, Alpes-
Maritimes – Timişoara, Timiş) din Franţa, condusă de dl. Jean Parigi, preşedinte – 27.05.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai firmei „Mercedes Benz” din  Turcia, condusă de dl. 
Unan  Ergun, - 27.05.2005 

- Delegaţie din Belgia, condusă de dl. Herquin  François, reprezentant al „Canal Ctv” 
din oraşul Namur - 27.05.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai Guvernului Cataloniei, din Spania, condusă de dl. F. 
Xavier Climent  I  Morato, manager pentru Zona Europa – 31.05.2005  

- Delegaţie de reprezentanţi ai Universităţii din Milano - Facultatea de Arhitectură din 
Lecco, Italia, condusă de dl. Massimo Tadi – 31.05.–01.06.2005 

- Delegaţie de investitori din Austria, compusă din: dl. Daniel O. Banica şi dl. Florian 
Zekely, reprezentanţi ai „Realitas Investments S.R.L.” – pentru discuţii privind “Cazarma U”- 
02.06. 2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai Clubului „Rotary International”, compusă din: dl. Joe 
Toska, dl. Jun Kinoshita, d-na. Phyllis Jane Nusz, d-na Kathleen Ennis – 2005 Centennial Group 
Study Exchange Team - 02.06. 2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai „BCFM Development Hamburg”, compusă din: dl. Jorg  
Gutknecht, dl. Holger Susewind, consultanţi pentru Piaţa de Gros însoţiţi de reprezentanţi ai 
Universităţii „Politehnica” Timişoara, dl. Radu Băncilă, dl. Atilla  Földvari, dl. Edward Petzek – 
în contextul implementării  proiectului Piaţa de Gros – 06.06.2005 

- Delegaţie din Elveţia şi Austria, compusă din: dl. Jürg  Klarer, director la 
‘‘Aequilibrium Consulting GmbH” Elveţia, dl. Clemens Rainer, manager de proiect la ‘‘ 
Denkstatt”şi dl. Werner Gargitter, manager  la „Denkstatt”  Austria – pentru demararea 
proiectului ‘‘Ecoprofit” – 07.06. 2005 

- Delegaţie a reprezentanţilor Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
compusă din d-na Sue Goeransson şi dl. Amaury  de  Lannoy – 13.06.2005  

- Delegaţie a reprezentanţilor Ambasadei Spaniei la Bucureşti, condusă de domnul 
Ambasador Pablo Garcia Berdoy – 14.06.2005 

- Delegaţie a reprezentanţilor Ministerului Integrării Europene, condusă de dl. Istvan 
Csutak, Secretar de Stat - 14.06.2005 

- Delegaţie a societăţilor ‘‘Honold & Dietrich” din Germania, compusă din dl. Heiner 
Mathias Honold, dl. Karl  Heinz Dietrich şi dl. Hanns Dietrich – 17.06.2005 

- Delegaţie din Franţa, condusă de dl. Yves-Michel  Riols, jurnalist francez de la 
publicaţia “l’Expansion” – 21.06.2005 

- Delegaţie din Uniunea Serbia şi Muntenegru, condusă de Preşedintele Republicii 
Serbia şi Muntenegru, dl. Boris Tadic –  au avut loc întâlniri cu autorităţile locale şi judeţene – 
24.06. 2005 

- Delegaţie a reprezentanţilor Ministerului Economiei şi Comerţului, condusă de dl. 
Ministru Ioan Codruţ Sereş – pentru participare la Forumul de Afaceri Româno-Sârb – 24.0.6. 
2005 

- Delegaţie a reprezentanţilor Ambasadei Marii Britanii la Bucureşti, condusă de 
domnul Ambasador Quinton Quayle – 27.06.2005 

- Delegaţie a reprezentanţilor AFC Consultants International, condusă de dl. Peter 
Sauer – în contextul implementării  proiectului Piaţa de Gros – 28.06.2005 

- Delegaţie din Palermo, Italia, condusă de dl. Diego Cammarata, Primarul oraşului 
Palermo şi Deputat în Parlamentul Italian. Din delegaţie au mai făcut parte următoarele 
persoane: dl. Francesco Musotto, Preşedintele Administraţiei Provinciei Palermo; dl. Salvatore 
Cuffaro, Preşedintele Regiunii Sicilia; dl. Francesco Cascio, Vicepreşedintele Regiunii Sicilia; 
dl. Fabio Granata, Asesor regional pentru turism; dl. Agostino Porretto, Director regional al 
Asesoratului pentru turism; dl. Dario Falzone, Viceprimar al oraşului Palermo; dl. Salvatore  
Sammartano, Asesor pentru turism în cadrul Provinciei Palermo şi Preşedinte al Societăţii de 
turism; dl. Salvatore Gullo, Primarul oraşului Monreale; dl. Luigi Vallone, Primar în Prizzi şi 
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Preşedinte al Patto Alto Belice Corleonese; dl. Gaetano Carammano, Primar în Piana degli 
Albenesi; oameni de afaceri şi jurnalişti italieni – 30.06. – 01.07.2005 

- Delegaţie a reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Externe al României, condusă de 
dl. Ministru Mihai Răzvan Ungureanu - 30.06.2005 

- Delegaţie ministerială din Ungaria, condusă de dl. Ferenc Somogyi, Ministrul 
Afacerilor de Externe al Ungariei - 30.06.2005 

- Delegaţie a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, condusă de dl. 
Thomas Maier, director pentru Infrastructură Municipală & Mediu şi dl. Amaury  de  Lannoy, 
bancher asociat - Infrastructură Municipală & Mediu  - 01.07.2005 

- Delegaţie din Germania, condusă de dl. Hans-Peter Kemper, Deputat al Guvernului 
Federal pentru Problemele Imigranţilor de Origine Germană şi Minorităţi Naţionale în Germania 
– 06. 07.2005 

- Delegaţie a reprezentanţilor Ambasadei Olandei la Bucureşti, cu prilejul decernării  
E.S. Ambasadorul Olandei la Bucureşti a „Diplomei de Cetăţean de Onoare al Oraşului”– 
07.07.2005 

- Delegaţie franceză, condusă de dl. Claude Faure, preşedinte al „FM Holding” şi dl. 
Didier Navel, manager de proiect  la „FM Logistic” – 08.07.2005 

- Delegaţia a reprezentanţilor firmei „S.C. OCE Software S.R.L.”, societate care 
activează în domeniul tiparului digital profesional – în vederea discutării unor posibile investiţii 
– 12.07. 2005 

- Delegaţie a reprezentanţilor firmei de construcţii  „Bilfinger/Berger”,  din Austria – 
în vederea discutării unor posibile investiţii în Timişoara – 12.07.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai GTZ din Germania şi Uniunea Serbia şi Muntenegru, 
compusă din: dl. Christoph Steinacher, dl. Hans-Ulrich Mohl, dl. Branko Begovic, dl. Nebojsa 
Bozinovic, dl. Srdjan Dujovic, dl. Vladan Popovic şi dl. Jochen Gauly – 14.07.2005  

- Delegaţie de reprezentanţi ai Ambasadei Franţei la Bucureşti, condusă de domnul 
Ambasador Hervé Bolot – 15.07.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai Şcolii „Waldorf” din Karlsruhe, Germania – 18.07.2005 
- Delegaţie de reprezentanţi ai  Primăriei din Szeged, Ungaria, condusă de dl. 

viceprimar Nagy Sandor - cu ocazia lansării proiectului în Timişoara  „Info-terminale cu ecran 
tactil în Szeged” - 19.07.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai „Cercului de Prietenie Karlsruhe-Timişoara”, din 
Germania – 27.07.2005 

-  Delegaţie de reprezentanţi ai firmei ‘‘Interconsulting”, din Germania, condusă de 
dl.Reinhard Immisch şi dl.Wilhem Deistler – 29.07.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai Primăriei din  Szeged, Ungaria, condusă de: dl. István 
Lauer, consilier, membru al Comisiei de Finanţe – cu prilejul evenimentelor închinate  „Zilei 
Timişoarei” – 02.08. – 04.08.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai Primăriei din oraşul Novi Sad, Uniunea Serbia şi 
Muntenegru, condusă de d-na  Maja Gojkovic, Primar. Din delegaţie au mai făcut parte 
următoarele persoane: d-na Bojana Petrovic, Şef Departament Protocol, dl. Bojan Radojevic, 
Şeful Comitetului Cooperare Internaţională, dl. Darko Arnaut, dl. Branko Novakovic, Şeful 
Administraţiei Orăşeneşti pentru Sport, precum şi următorii funcţionari din cadrul Adunării 
Orăşeneşti din Novi Sad: Miroslav Kecman, Zoran Rikanovic, Branko Jojic, Dusan Dragojevic, 
Dusan Vojvodic, Manojlo Radinovic, Stevan Eror, Dragan Sekulic; Acestia din urmă au 
participat şi la Cupa de fotbal a Oraşelor Înfrăţire, organizată în cadrul manifestărilor dedicate 
Zilei Timişoarei – 02.08. – 04.08.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai Primăriei din Gera, Germania, condusă de dl. Ralf 
Rauch, primarul oraşului Gera cu ocazia Zilei Timişoarei – 02.08. – 04.08.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai oraşului Udine, Italia, condusă de dl. Sandro Bianco, 
Asesor provincial pentru sport şi activităţi de recreere; Membrii delegaţiei au participat la Cupa 
de fotbal a Oraşelor Înfrăţite, organizată în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Timişoarei. Din 
delegaţie au mai făcut parte dl. Claudio Sandruvi, Asesor provincial pentru politici comunitare; 
dl. Ermenegildo Toso, Consilier provincial; precum şi următorii jucători: Simone Bianco, 
Giovanni Zufferli, Luca Gariup, Giampaolo Venturini, Federico Mamolo, Saverio Paciulli, 
Alessandro Gavin - 02.08. – 04.08.2005 
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- Delegaţie a reprezentaţilor Consulatului General al Republicii Federale Germania la 
Timisoara, condusă de domnul Consul  Rolf Maruhn - cu ocazia Zilei Timişoarei – 03.08.2005 

- Delegaţie a reprezentaţilor Consulatului Austriei la Timişoara, condusă de domnul 
Consul onorific Vasile Onofrei - cu ocazia Zilei Timişoarei – 03.08.2005 

- Delegaţie a reprezentaţilor Consulatului General al Italiei la Timişoara, condusă de 
domnul Consul General Francesco Catania - cu ocazia Zilei Timişoarei – 03.08.2005 

- Delegaţie a reprezentaţilor Consulatului Uniunii Serbia şi Muntenegru la Timişoara, 
condusă de domnul Consul General Milos Uscebrka - cu ocazia Zilei Timişoarei – 03.08.2005 

- Delegaţie a reprezentaţilor Consulatului Regatul Ţărilor din Jos la Timişoara, 
condusă de domnul Consul onorific Marius Popa - cu ocazia Zilei Timişoarei – 03.08.2005 

- Delegaţie a reprezentaţilor Centrului Cultural Francez din Timişoara, condusă de dl. 
Stéphane  Ré, director - cu ocazia Zilei Timişoarei – 03.08.2005 

- Delegaţie din oraşul Faenza, Italia. Obiectivul acesteia a constat în realizarea de 
fotografii ale oraşului Timişoara, în vederea tipăririi unui album foto bilingv ce va prezenta – 
alături de imagini ale oraşului nostru, aşa cum au fost ele percepute de către fotograful italian dl. 
Omero Rossi – şi imagini ale oraşului Faenza văzute prin aparatul fotografic al fotografului 
timişorean dl. Marcel Neag – 02.08. - 06.08.2005 

- Delegaţie a reprezentaţilor firmei  „Willy Kreutz”, din Germania, compusă din: dl. 
Rainer H. Bosky, director; dl. Arno Kreutz, director; dl. Christoph  Kreutz, Dipl.-Ing.-LIPP 
Kunststofftechnik – 04.08. 2005 

- Delegaţie de redactori de la  „What, Where, When Publications”, condusă de dl. 
Virgil Maxim, manager adjunct de vânzări – 05.08.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai firmelor ‘‘Honold” şi ‘‘SC  Karl  Heinz Dietrich 
Romania SRL” – 05.08.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai GTZ  din Belgrad, Uniunea Serbia şi Muntenegru 
condusă de dl. Wolfgang Limbert, coordonator de programe – 05.08.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai firmei „Kasil Trading&Project”, din Polonia, condusă 
de dl. Otti Rim - în vederea discutării unor posibile investiţii în Timişoara – 08.08.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai firmei de consultanţă „Romair Consulting LTD.”, 
compusă din  dl. Mircea Dedu, şi dl. Cristian Popa-Dumitru - 08.08.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai firmei „LTHD”, condusă de dl. Theodor Lăzărescu, 
manager general - 08.08.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi a firmei „Deutche Börse Systems AG”, din Germania, 
condusă de d-na  Brandusa  Massion - 08.08.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai firmei „Vidfoss”, din Danemarca, condusă de dl. Jacob  
Holm  Pedersen, însoţiţi de un reprezentant al Ambasadei Danemarcei la Bucureşti – pentru 
prezentarea unor oportunităţi de afaceri şi vizită la Parcul Industrial Freidorf – 10.08.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai firmei „Züblin AG”, din Germania, condusă de dl. 
Hans-Reinhardt Benning, manager de proiect – 16.08.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai firmei „Schneider and Partner”, condusă de dl. B.J. 
Batscheider - 16.08.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai Asociaţiei de Prietenie Franco-Română (Nice, Alpes-
Maritimes – Timişoara, Timiş) din Franţa, condusă de dl. Jean Parigi, preşedinte – 18.08.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai Primăriei din Palermo, Italia, condusă de dl. Rino 
Canzoneri, purtător de cuvânt, având ca scop pregătirea vizitei la Timişoara a primarului oraşului 
Palermo – 22.08.2005 

- Delegaţie a reprezentanţilor firmei „Swarovski Group”, compusă din dl. Nigel Baber, 
director-internaţional de vânzări, dl. Alexander Bujacker, director şi dl. Meir Wagner – 
24.08.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai KfW, compusă din dl. Jens Henning şi dl. dr. Glaubitt, 
în contextul implementării proiectului Piaţa de Gros – 24.08.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi din oraşul Palermo, Italia, compusă din dl. Diego 
Cammarata - primar şi dl. Rino Canzoneri - purtător de cuvânt – 26.08.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai firmei „Continental”, condusă de dl. Kleinbrod, director 
general – 31.08.2005 
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- Delegaţie de reprezentanţi ai firmei „Siemens Automotive”, condusă de dl. 
Stratmann  Jörg, director – 05.09.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai firmei „Ebel” - 05.09.2005 
- Delegaţie de investitori din Israel - 05.09.2005 
- Reprezentanţi ai Delegaţiei Comisiei Europene, condusă de dl. Alexis Gressier, 

manager responsabil ISPA şi dl. Onno Simons, şeful departamentului politică&economie – în 
vederea participării la o dezbatere pe tema accesării de fonduri ISPA pentru domeniul de 
transport public urban – 07.09.2005 

- Reprezentanţi ai Delegaţiei Comisiei Europene – pentru verificarea proiectelor cu 
fonduri ISPA/mediu /derulate de către „Aquatim” – 08.09.2005 

- Delegaţie a reprezentanţilor Ambasadei Statelor Unite ale Amercii la Bucureti, 
condusă de dl. Robert  Balázs din cadrul Serviciului Comercial - 08.09.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai firmei „Siemens Automotive” – 13.09.2005 
- Delegaţie de reprezentanţi ai oraşului Ylivieska, Finlanda, compusă dintr-un grup de 

20 de tineri, în cadrul proiectului “Pro North-East 2005”, însoţită de reprezentanţi ai Asociaţiei 
PRO IMPACT 21 Timişoara – 14.09.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai  firmei „Deltrian International”, din Belgia, condusă de 
dl. Jürgen Alexius, asistent preşedinte executiv – pentru a cunoaşte posibilităţile şi condiţiile de 
investire în Parcul Industrial Freidorf - 14.09.2005 

- Delegaţie de jurnalişti ai publicaţiei „Springer”, din Germania – 15.09.2005 
- Delegaţie din Israel, condusă de dl. Holender - 15.09.2005 
- Delegaţie de reprezentanţi ai firmelor „Palziv” şi „Foamotive”, din Israel, condusă de 

dl. Meir Langer şi dl. Ariel Grosman, manageri generali la cele două firme – în vederea discutării 
unor posibile investiţii – 20.09.2005  

- Delegaţie de reprezentanţi ai firmei „Züblin”, condusă de dl. Peter Steinhagen, 
manager de filială - 20.09.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai firmei „Delamode Romania”, condusă de dl. Sandu 
Grigore,  director – 21.09.2005 

- Delegaţie de consultanţi din Austria, compusă din dl. Clemens Rainer, manager de 
proiect la Denkstatt Umweltberatung GmbH şi dl. Martin Sauermann, consultant al firmei 
Denkstatt Umweltberatung GmbH – în vederea derulării proiectului Ecoprofit – 21.09. – 
22.09.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai Ambasadei Uniunii Serbia şi Muntenegru la Bucureşti 
şi ai Consulatului Uniunii Serbia şi Muntenegru la Timişoara, condusă de E.S. dl. Ambasador 
Dusan Crnogorcevic şi de dl. Consul General Milos Uscebrka – 26.09.2005 

- Delegaţie a reprezentanţilor firmei „Lemna International Inc. Infrastructure and 
Financing”, condusă de dl. Michael Koalska, director vânzări şi marketing – 27.09.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai firmei „Froehling & Robertson, INC” - Servicii pentru 
Mediul Inconjurător, condusă de dl. Jeffrey M. Hudson, director servicii pentru mediul 
înconjurător - 27.09.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai Ambasadei Statelor Unite ale Amercii la Bucureti, 
condusă de dl. Robert  Balázs de la Serviciului Comercial - 27.09.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai firmei „Dexia Kommunalkredit Romania”, condusă de 
d-na Roxana Lazăr - 27.09.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai firmei „Schubert & Franzke” din Austria, compusă din 
dl. Carl Georg Dabala, manager de vânzări, dl. Josef Scheibenreif, director general şi d-na Kinga 
Moritz, asistent manager – 28.09. – 29.09.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai firmei „Willy Kreutz”, condusă de dl. Rainer H. Bosky, 
director - 29.09.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai firmei „Lipp Kunststofftechnik Gmbh & Co. KG”, 
condusă de dl. Gerd Höhna - 29.09.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai AFC Consultants International Bucureşti, condusă de 
dl. Peter Sauer - proiect manager – în vederea derulării proiectului Piaţa de Gros Timişoara - 
29.09.2005 
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- Delegaţie de reprezentanţi ai societăţii „CISI S.p.a.”, din Verona, Italia, compusă din 
dl. Ennio Vaccari şi dl. Claudio Bellani – în vederea discutării unor posibile investiţii – 03.10. -
05.10.2005 

- Delegaţie de investitori din Cehia, compusă din dl. Petr Šorm, director financiar şi 
membru al comitetului director şi dl.ing. Jaromir Černy, director tehnic, de la firma ‘‘Obchodni 
Tiskarny, A.S.”; dl. Petr Ryska, director al firmei „SPGROUP, A.S.” – în vederea discutării unor 
posibile investiţii în oraş şi pentru a vizita Parcul Industrial Freidorf - 05.10.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi de la „Grazer Stadtwerke AG” - întreprindere de 
gospodărire comunală, din oraşul Graz, Austria, compusă din: dl. Wolfgang Messner, dl. 
Wolfgang Malik, dl. Klaus Zausinger; însoţiţi de dl. Peter Schlemmer de la firma „Energie Graz” 
şi d-na Claudia Mihaela Cutuş, director  la „Intertrust Consulting SRL” – 10.10.2005 

- Delegaţie din Italia, condusă de dl. Franco Aloisio, Director al Serviciului APEL – 
11.10.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai Ambasadei Austriei la Bucureşti, condusă de d-na 
Kruger - 11.10.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai firmei „Ivenio Austria”  - 12.10.2005 
- Delegaţie de reprezentanţi ai Băncii Mondiale  - 12.10.2005 
- Delegaţie a de reprezentanţi ai firmei „Brose Technik für Automobile”, condusă de 

dl. André Holzhausen – 17.10.2005 
- Delegaţie de reprezentanţi ai „Commerzbank”, compusă din: dl. Martin 

Breckhaimer, vice preşedinte la  departmentul financiar internaţional pentru comerţ, dl. Guy De 
Roeck, şeful biroului de reprezentare; însoţiţi de dl. Michael Koalska, director de vânzări şi 
marketing, la „Lemna International Inc. Infrastructure and Financing” - 20.10.2005 

- Delegaţie de consultanţi din Austria, compusă din: dl.Clemens Rainer, manager de 
proiect în cadrul firmei „Denkstatt Umweltberatung GmbH”, dl. Martin Sauermann, reprezentant 
al aceleiaşi firme, dl. Jürg  Klarer de la ‘‘Aequilibrum Consulting Elveţia” şi d-na Szilvia 
Gondar, de la „Denkstatt Umweltberatung GmbH Budapesta” – în vederea derulării proiectului 
„Ecoprofit” – 20.10.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai administraţiei locale din Ucraina şi Republica Moldova, 
compusă din: primarii a două oraşe din Ucraina, funcţionari din administraţia regiunii Ivano-
Frankivsk, reprezentanţi ai administraţiei locale din Ucraina şi Republica Moldova, consilieri 
locali, directori şi funcţionari din cadrul Primăriei Chişinău,  în cadrul programului regional 
„Construcţia unei guvernări locale deschise”, derulat sub coordonarea Centrului Euroregional 
pentru Democraţie – 24.10.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai Asociaţiei de Prietenie Franco-Română (Nice, Alpes-
Maritimes – Timişoara, Timiş) din Franţa, condusă de dl. Jean Parigi, preşedinte – 25.10.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai administraţiei locale din Palermo, Italia, condusă de dl. 
Rino Canzoneri - purtător de cuvânt la Primăria Palermo. Au avut loc discuţii privind posibile 
colaborări în domeniul restaurării imobiliare şi cel al Poliţiei Municipale – 26.10.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai firmei „Warimpex Finanz-und Beteiligungs Ag – 
Wien”, din Austria, condusă de dl. dr. Alexander Jurkowitsch  - 27.10.2005 

- Delegaţie de investitori din Italia, însoţiţi de doamna prof. Viorica Bălteanu de la 
Universitatea de Vest Timişoara - 27.10.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai Consulatului General al Uniunii Serbia şi Muntenegru, 
condusă de domnul Consul General Milos Uscebrka - 27.10.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai firmei „Bouygues Romania S.R.L.” – în vederea 
participării la şedinţa de negociere  din cadrul proiectului de parteneriat public privat „Spital 
Clinic Municipal Timişoara” – 31.10.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
condusă de dl. James Hyslop, vice preşedinte – 02.11.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai Ambasadei Ţărilor de Jos, condusă de domnul 
Ambasador Jaap L. Werner – 04.11.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai Institutului Cultural European, în vederea iniţierii 
demersurilor necesare privind  integrarea municipiului Timişoara, în cadrul „Itinerariului 
Cultural de Parcuri şi Grădini al Consiliului Europei” – 10.11.2005  
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- Delegaţie din oraşul Treviso, Italia, compusă din: dl. Luigi Manzan, Secretar General 
al Primăriei din Treviso şi dl. Loris Colmaor, Asesor al Provinciei Treviso – pentru a conveni 
asupra colaborării în domeniul poliţiei comunitare şi în domeniul sportiv (fotbal) – 11.11.2005  

- Delegaţie din oraşul Faenza, Italia, condusă de dl. Francesco Pasi, reprezentantul 
Primăriei Faenza în cadrul Consiliulului Director al Asociaţiei Casa Faenza. Cu această ocazie 
au avut loc şi discuţii cu administraţia locală timişoreană referitoare la colaborarea dintre cele 
două oraşe, în vederea tipăririi albumului fotografic realizat de către Marcel Neag (Timişoara) şi 
Omero Rossi (Faenza) – 14.11. – 19.11.2005 

- Delegaţie a reprezentanţilor firmei „Lemna International Inc. Infrastructure and 
Financing”, condusă de dl. Michael Koalska, director vânzări şi marketing – 14.11.2005 

- Delegaţie de consultanţi de la „Aequilibrum Consulting Elveţia” condusă de dl. Jürg  
Klarer – în vederea derulării proiectului „Ecoprofit” – 14.11. – 17.11.2005 

- Delegaţia de reprezentanţi ai Ambasadei Japoniei la Bucureşti, condusă de domnul 
Ambasador Naotoshi Sugiuchi – 15.11.2005  

- Delegaţie de cadre didactice de la Universitatea Politehnică din Milano Italia, 
compusă din prof. Massimo Tadi, prof. Frank Nolesini, asistent arh. Nadia Meroni cu prilejul 
conferinţei „Infrastructuri pentru mobilitate în oraşul contemporan”. Delegaţia a fost condusă de 
dl. Guido Podesta’, Parlamentar European, Şeful Comitetului Parlamentar Mixt Uniunea 
Europeană-România. – 18.11. -19.11.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai firmei „Lemna International Inc. Infrastructure and 
Financing”, condusă de dl. Michael Koalska, director vânzări şi marketing – 21.11.2005  

- Delegaţie a reprezentanţilor Ambasadei Italiei la Bucureşti, condusă de domnul dl. 
Ambasador Daniele Mancini – 23.11.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai serviciului „APEL” din Italia  compusă din d-na 
Francesca Gori, secretar general şi dl. Franco Aloisio, director, cu ocazia organizării în  
Timişoara a Seminarului APEL. Delegaţia a fost însoţită dl. Francesco Catania, Consulul 
General al Italiei.- 28.11.2005 

- Delegaţie de reprezentanţi ai oraşului Treviso, Italia, condusă de dl. Loris Colmaor, 
Şeful Protecţie Civile – în vederea  dezvoltării relaţiilor de colaborare pentru viitorul an – 30.11. 
– 03. 12.2005  

- Delegaţie de reprezentanţi ai IBD/GTZ, Germania, condusă de dl. Jochen Gauly, în 
cadrul implementării proiectului „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor 
istorice din Timişoara” – 07.12.-09.12.2005  

- Delegaţie de reprezentanţi ai firmei „Siemens Automotive”- 15 decembrie 2005  
 

K. Deplasări în străinătate 
 
În cursul anului 2005, au fost pregătite deplasările în străinătate pentru un număr de 19 

delegaţii, după cum urmează: 
 
Nr. 
Crt. 

Deplasări Perioada 

1. Deplasarea la Berlin – Germania a d-nei Aurelia Junie - Şef  Serviciu
Dezvoltare Integrare Europeană, în vederea participării la Târgul
„Săptămâna-Verde”, în contextul implementării proiectului „Piaţa de Gros
Timişoara” 

19.01.- 24.01. 
2005 

2. Deplasarea la Budapesta, Ungaria a unei delegaţii compusă din domnul
Viceprimar Adrian Orza şi domnul Secretar Ioan Cojocari, în vederea
semnării - împreună cu primarii oraşelor Viena-Budapesta-Praga-
Timişoara- a Declaraţiei de intenţie în vederea încheierii Acordului de
cooperare între aceste oraşe, denumit „Alianţa Josef Cities” 

17.03.-18.03. 
2005 

3. Deplasarea la Szeged, Ungaria a domnişoarei consilier Blanca Bîtcă
pentru a reprezenta Timişoara, împreună cu Infocentrul Turistic la „Târgul
de Turism din Szeged” 

01.04.-03.04. 
2005 

4. Deplasarea la Karlstadt – Suedia, a doamnei Aurelia Junie - Şef Serviciu 04.04.-06.04. 
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Dezvoltare Integrare Europeană, în vederea participării la întâlnirea
partenerilor din proiectul CLOE (Clusters Linked Over Europe) 

2005 

5. Deplasarea la Nisa – Franţa, a d-nei Aurelia Junie - Şef  Serviciu
Dezvoltare şi  Integrare Europeană, în vederea participării la „Congresul
Uniunii Mondiale a Pieţelor de Gros”, în contextul implementării
proiectului „Piaţa de Gros Timişoara” 

27.04.-30.04. 
2005 

6. Deplasarea la Primăria din Szeged, Ungaria, a unei delegaţii  din cadrul
Serviciului Dezvoltare şi Integrare Europeană ,  în contextul elaborării
unor „proiecte în oglindă” împreună cu Primăria din Szeged în cadrul
programului „INTERREG” 

04.05.2005 

7. Deplasarea domnului Primar Gheorghe Ciuhandu la Strasbourg – Franţa
în vederea participării la cea de-a 3-a Întâlnire a Primarilor din cadrul
‘‘Clubului de la Strasbourg” 

09.05.-12.05. 
2005 

8. Deplasarea unei delegaţii condusă de domnul Ioan Cojocari - Secretar al
Primăriei Timişoara la manifestările prilejuite de ‘‘Ziua Oraşului Szeged”,
Ungaria: „Târgul de pe Pod”, „Campionatul Sportiv al Oraşelor Înfrăţite”
şi „Tineretul şi relaţiile între oraşele înfrăţite” 

20.05.-22.05. 
2005 

9. Deplasarea domnului Primar Gheorghe Ciuhandu la Belgrad, Uniunea
Serbia şi Muntenegru pentru a participa în cadrul Reuniunii Anuale
BERD la „Masa Rotundă a Primarilor” - forum organizat pentru
discutarea oportunităţilor de atragere a investiţiilor prin intermediul unei
sistematizări urbane eficiente în contextul dezvoltării durabile. 

23.05.2005 

10. Deplasarea domnului viceprimar Adrian Orza în oraşul înfrăţit Faenza din
Italia în vederea participării la manifestarea culturală ‘‘Maratonul de 100
km Florenţa-Faenza” 

25.05.-31.05. 
2005 

11. Deplasarea la Primăria din  Szeged, Ungaria, a unei delegaţii din partea
Primăriei Timişoara, condusă de domnul Primar Gheorghe Ciuhandu,
delegaţie formată din consilieri locali şi angajaţi ai primăriei, în scopul
efectuării unui schimb de experienţă 

10.06.-11.06. 
2005 

12. Deplasarea la Primăria din Novi Sad, Uniunea Serbia şi Muntenegru, a
unei delegaţii condusă de domnul Primar Gheorghe Ciuhandu, pentru
continuarea discuţiilor privind Proiectul de Acord de Cooperare dintre
cele două oraşe 

18.06.2005 

13. Deplasarea domnului Primar Gheorghe Ciuhandu la Viena, Austria,
pentru participarea la festivitatea prilejuită de donarea unui tramvai istoric
pentru „Muzeul Tramvaielor din Timişoara şi Tram-Club Banat”; Cu
acest prilej au avut loc discuţii cu reprezentanţii firmei Siemens cu privire
la posibilităţile de implementare în Timişoara a unui concept modern de
transport public 

15.06.-17.06. 
2005 

14. Deplasarea la Primăria şi la Biroul de Informare Turistică din Szeged,
Ungaria a unei delegaţii compusă din Aurelia Junie, Blanca Bîtcă şi Delia
Zupcău.– consilier la Serviciu Informatizare şi E-comunicare, cu ocazia
lansării proiectului „Info-terminale cu ecran tactil în Szeged”, iniţiat  în
parteneriat cu oraşul înfrăţit Timişoara 

11.07.2005 

15. Deplasarea la Belgrad, Uniunea Serbia şi Muntenegru a domnului Dan
Robescu – Şef Serviciu Banca de Date Urbane la „Conferinţa pentru
Managementul Terenurilor şi GIS (Sistemul Geografic Informatizat) 

07.09.-08.09. 
2005 

16. Deplasarea la Karlsruhe, Germania, a d-nei Aurelia Junie - Şef  Serviciu
Dezvoltare şi Integrare Europeană, în vederea participării la întâlnirea
partenerilor din proiectul CLOE (Clusters Linked Over Europe) 

03.10.-06.10. 
2005 

17. Deplasarea la Palermo – Italia, a domnului Primar Gheorghe Ciuhandu, a
domnului Ioan Cojocari – Secretar al Primăriei Timişoara şi a unor
consilieri locali în vederea semnării Protocolului de Înfrăţire între
Municipiul Timişoara şi oraşul Palermo. 

06.10.-09.10. 
2005 

18. Deplasarea la München, Germania, a d-nei Aurelia Junie - Şef  Serviciu 10.10.-15.10. 
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Dezvoltare şi Integrare Europeană, în vederea participării la workshop-ul
în domeniul imobiliar ‘‘Expo-Real” şi la Stuttgart pentru vizitarea unor
centre de  tehnologie informaţională, incubatoare de afaceri, în vederea
îmbogăţirii experienţei pozitive a oraşului Timişoara demarate în acest
domeniu. 

2005 

19. Deplasarea domnişoarei consilier Blanca Bîtcă la Szeged, Ungaria,în
vederea participării la expoziţia şi conferinţa tematica „Turism –
Călătorii” din manifestare realizată în cadrul proiectului „Aici şi dincolo
de Uniunea Europeană” prin programul PHARE CBC 2003 

20.10.-22.10. 
2005 

 
L. Alte activităţi 
 
- Întocmirea de documentaţii aferente consultării şi colaborării cu partenerii la 

proiectul “Strategia de Dezvoltare Economică şi Socială a Zonei Timişoara”; 
- Corespondenţă cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate în scopul 

colaborării în activităţile desfăşurate; 
- Pregătirea tuturor mapelor de prezentare a municipiului în vederea promovării 

economice a acestuia, cu prilejul vizitelor efectuate de către delegaţii străine care doresc să 
disemineze investitorilor interesaţi, informaţii utile dezvoltării unor afaceri în Timişoara; 

- Corespondenţă şi informaţii privind oportunităţile de afaceri în Timişoara; 
- Organizarea unor activităţi de protocol;  
- Traducerea corespondenţei străine a Primarului precum şi traducerea de materiale în 

cadrul proiectelor derulate pe parcursul acestei perioade (acorduri, contracte, anexe, referate, 
documentaţii şi altele). 

 
  

4. PRINCIPALELE OBIECTIVE PENTRU ANUL 2006 
 

- Finalizarea construcţiei şi darea în folosinţă a Pieţei de Gros Timişoara; 
- Derularea şi finalizarea proiectului ‘‘ECOprofit” – Consulting Program for CP 

(Cleaner Production) în Timişoara including CP Assessment County Hospital Timiş no. 1” de 
către Primăria Municipiului Timişoara în parteneriat cu Spitalul Judeţean Timiş şi în colaborare 
cu Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Timiş; 

- Implementarea în continuare  în colaborare cu IBD/GTZ a proiectului ‘‘Reabilitarea 
prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara”; 

- Identificarea şi amenajarea unui nou sediu pentru “Centrul de Informare Turistică” şi 
coordonarea activităţii viitoare; 

- Iniţierea şi derularea de activităţi în vederea promovării municipiului Timişoara 
(programe, evenimente, expoziţii, prezentări, publicaţii etc); 

- Identificarea unor noi domenii de colaborare cu oraşele înfrăţite. 
 


