
SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ 
 
 

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

1. STRUCTURA SERVICIULUI 
Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană funcţionează în subordinea directă a 

Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu. Şeful serviciului este d-na 
arhitect Aurelia Junie. Structura serviciului a rezultat în urma fuzionării în anul 2003 a Serviciului 
Programe şi Strategii cu Serviciul Cooperare Internaţională, care 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. În anul 2006, în 
structura serviciului a fost făcută o nouă modificare, prin H.C.L. nr. 89/28.03.2006 privind 
modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii al aparatului propriu de specialitate 
al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în cadrul serviciului fiind înfiinţate următoarele 
birouri: 

- Biroul Cooperare Internă şi Internaţională; 
- Biroul Programe Europene; 
- Compartimentul Infocentrul Turistic. 

 
 

2. COMPONENŢA SERVICIULUI 
Prin organigramă, serviciul are prevăzut un număr total de 34 posturi, după cum urmează: 
- Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană: 12 posturi de execuţie, funcţionari 

publici de diferite specialităţi şi 1 post de conducere, funcţionar public; 
- Biroul Cooperare Internă şi Internaţională: 7 posturi de execuţie, funcţionari publici de 

diferite specialităţi, 1 post de conducere, funcţionar public şi 1 post de personal contractual; 
- Biroul Programe Europene: 8 posturi de execuţie, funcţionari publici de diferite 

specialităţi şi 1 post de conducere, funcţionar public; 
- Compartimentul Infocentrul Turistic: 3 posturi de personal contractual. 
Din numărul total de posturi, 15 posturi sunt vacante. 

 
 

3. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI 
 
SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ: 
a) elaborează, monitorizează şi evaluează strategia de dezvoltare locală; 
b) întocmeşte studii şi analize vizând dezvoltarea socială, culturală şi economică locală; 
c) iniţiază şi implementează proiecte/programe vizând dezvoltarea locală; 
d) iniţiază şi menţine parteneriate publice şi public/private în vederea stimulării 

dezvoltării locale; 
e) iniţiază şi implementează acţiuni vizând promovarea economică locală; 
f) acţionează pentru atragerea de investiţii străine; 
g) asigură cooperarea cu compartimentul similar din cadrul Primăriei din Karlsruhe în 

cadrul Biroului de Promovare Economică al Municipiului Timişoara din Karlsruhe; 
h) asigură contactul permanent cu Delegaţia Comisiei Uniunii Europene din Bucureşti 

şi/sau alte instituţii europene; 
i) propune Primarului iniţierea de Proiecte de Hotărâre a Consiliului Local şi Dispoziţii 

necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice; 
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j) realizează planul de investiţii al Serviciului Dezvoltare şi Integrare Europeană şi a 
birourilor din subordine; 

k) şeful serviciului coordonează şi verifică activitatea birourilor şi compartimentului 
aflate în subordinea sa. 

 
BIROUL COOPERARE INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ: 
a) asigură relaţiile de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara cu alte primării din 

ţară; 
b) asigură relaţiile de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara cu alte autorităţi 

publice de la nivel judeţean sau central, precum şi cu alte instituţii publice; 
c) asigură relaţiile de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara cu oraşele înfrăţite; 
d) asigură relaţiile de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara cu alte oraşe din 

Europa şi din lume; 
e) asigură relaţiile de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara cu reţele sau 

organizaţii internaţionale (de ex: Eurocities, Balcinet, Clubul de la Strasburg); 
f) asigură relaţia cu minoritatea rromă; 
g) asigură activitatea de protocol din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; 
h) propune Primarului iniţierea de proiecte de Hotărâre a Consiliului Local şi Dispoziţii 

necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice. 
 
 

BIROUL PROGRAME EUROPENE: 
a) identifică programe europene adecvate pentru accesarea de fonduri în vederea 

implementării proiectelor locale prioritare; 
b) asigură, prin forţe proprii şi/sau prin contractare documentaţiile necesare în vederea 

întocmirii cererilor de finanţare; 
c) monitorizează implementarea proiectelor internaţionale aprobate spre finanţare, în 

colaborare cu celelalte departamente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, după caz, asigură 
şi managementul de proiect; 

d) urmăreşte gestionarea corectă a resursele financiare aferente programelor/proiectelor 
coordonate; 

e) propune Primarului iniţierea de proiecte de Hotărâre a Consiliului Local şi Dispoziţii 
necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice; 

f) şeful biroului coordonează şi verifică activitatea compartimentului Infocentrul Turistic 
aflat în subordinea sa. 
 
 

COMPARTIMENTUL INFOCENTRUL TURISTIC: 
a) asigură managementul turistic al Municipiului Timişoara, în colaborare cu asociaţiile 

de turism locale şi cu agenţi economici cu activităţi specifice acestui domeniu; 
b) asigură informarea turiştilor privind atracţiile şi oportunităţile locale ale municipiului; 
c) asigură promovarea turistică a Timişoarei în ţară şi în străinătate; 
d) cooperează cu infocentre similare din ţară şi străinătate. 

 
 

4. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2006 
Pe parcursul anului 2006, principalele activităţi derulate au fost următoarele: 

 
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PROMOVATE 
- Hotărârea nr. 20 din 31.01.2006 pentru aprobarea Raportului privind stadiul 

negocierilor a condiţiilor de realizare a proiectului de parteneriat public-privat "Spitalul Clinic 
Municipal Timişoara"; 
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- Hotărârea nr. 21 din 31.06.2006 privind aprobarea implementării proiectului 
"Reabilitarea prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara"de către 
Primăria Municipiului Timişoara în colaborare cu Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) şi oraşele înfrăţite Gera şi Karlsruhe; 

- Hotărârea nr. 34 din 31.01.2006 privind alocarea sumei de 36.500 RON în vederea 
participării Consiliului Local al Municipiului Timişoara la organizarea unui eveniment dedicat 
Municipiului Timişoara la Viena, Austria; 

- Hotărârea nr. 55 din 28.02.2006 privind aprobarea achitării taxei de membru al 
asociaţiei Eurocities pentru anul 2006; 

- Hotărârea nr. 229 din 27.06.2006 privind înfiinţarea Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului şi de Urbanism; 

- Hotărârea nr. 309 din 27.06.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
"Reabilitarea Pieţei Iosefin", Str. I. Văcărescu; 

- Hotărârea nr. 323 din 25.07.2006 privind aprobarea concesiunii şi a Contractului de 
Concesiune încheiat între Municipiul Timişoara şi S.C. Pieţe S.A. pentru Piaţa de Gros Timişoara; 

- Hotărârea nr. 376 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Contractul de 
Concesiune încheiat între Municipiul Timişoara şi S.C. Pieţe S.A. pentru Piaţa de Gros Timişoara; 

- Hotărârea nr. 392 din 26.09.2006 privind acceptarea donaţiei primite din partea Crucii 
Roşii Bayern din Augsburg, Germania; 

- Hotărârea nr. 421 din 26.09.2006 privind aprobarea amplasării unei plăci 
comemorative referitoare la fostul primar al Timişoarei, Dr. Carol Küttel; 

- Hotărârea nr. 427 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 34/31.01.2006 
privind alocarea sumei de 36.500 RON în vederea participării Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara la organizarea unui eveniment dedicat Timişoarei, la Viena, în Austria; 

- Hotărârea nr. 484 din 31.10.2006 privind promovarea turismului municipal şi regional. 
 

DISPOZIŢII ALE PRIMARULUI PROMOVATE 
- Dispoziţia nr. 1881 din 06.07.2006 privind constituirea comisiei de recepţie la 

terminarea lucrărilor pentru lucrarea "Construirea şi amenajarea Pieţei de Gros din Timişoara"; 
- Dispoziţia nr. 2126 din 17.08.2006 privind constituirea comisiei de evaluare şi 

inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea 
mandatului sau funcţiei; 

- Dispoziţia nr. 2434 din 05.10.2006 privind programul de lucru şi programul cu 
publicul în cadrul Centrului de Informare Turistică Timişoara; 

- Dispoziţia nr. 2501 din 16.10.2006 privind numirea Grupului de Lucru pentru 
Reabilitarea Urbană Timişoara. 
 

PROGRAME ŞI PROIECTE IMPLEMENTATE 
I. În anul 2006, a demarat implementarea proiectului "Reabilitarea prudentă şi 

revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara" - componenta asistenţă tehnică. 
Proiectul este finanţat printr-un credit nerambursabil în valoare de 2,2 milioane euro, oferit de către 
Guvernul German şi beneficiază de asistenţă tehnică de specialitate din partea Deutsche 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ).  
Principalele obiective preconizate în cadrul componentei de asistenţă tehnică a proiectului sunt 
următoarele: 

a. înfiinţarea Centrului de Coordonare pentru Reabilitare Urbană Timişoara (CRUT); 
b. identificarea programelor de finanţare adecvate pentru reabilitarea clădirilor, a 

infrastructurii tehnice şi a spaţiului public şi elaborarea de proiecte finanţabile pentru lucrări de 
reabilitare; 

c. sensibilizarea locuitorilor din cartierele istorice privind tehnicile de reabilitare 
adecvate; 
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d. elaborarea ofertei de consultanţă în vederea asigurării dezvoltării durabile a cartierelor 
istorice; 

e. realizarea unui concept unitar privind reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică 
a cartierelor istorice din Timişoara. 

Principalele activităţi derulate în cadrul proiectului în acest an au fost: 
− aprobarea colaborării Primăriei Municipiului Timişoara cu GTZ şi cu oraşele înfrăţite 

Gera şi Karlsruhe, din Germania, în vederea implementării proiectului, prin H.C.L. nr. 
21/31.01.2006; 

− constituirea "Centrului de Coordonare pentru Reabilitarea Urbană din 
Timişoara"(CRUT), având în componenţă 6 angajaţi permanenţi (3 funcţionari publici cuprinşi în 
organigrama Primăriei Municipiului Timişoara şi 3 angajaţi prin contract direct cu GTZ, cu salarii 
suportate din fonduri ale Guvernului German), prin H.C.L. nr. 89/28.03.2006 privind modificarea şi 
aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara. Sediul CRUT a fost stabilit la parterul clădirii din Str. Ştefan cel 
Mare, nr. 2. CRUT coordonează activitatea de reabilitare şi revitalizare economică a cartierelor 
istorice din Timişoara, oferind sprijin şi consultanţă gratuită tuturor cetăţenilor interesaţi în procesul 
corect de reabilitare urbană prudentă; 

− delimitarea zonelor prioritare de intervenţie şi identificarea măsurilor de intervenţie în 
următorii cinci ani, realizate în colaborare cu CRUT, pentru trei dintre cartierele istorice ale 
municipiului: Cetate, Iosefin şi Fabric; 

− numirea, prin Dispoziţia Primarului nr. 2501/16.10.2006 a grupului de lucru, format 
din reprezentanţi ai: Primăriei Municipiului Timişoara, GTZ, Ordinului Arhitecţilor - Filiala Timiş, 
Facultăţii de Arhitectură, diverselor ONG-uri, Federaţiei Asociaţiilor de Locatari şi Camerei de 
Comerţ, Industrie şi Agricultură din Timişoara. Scopul principal al Grupului de lucru a fost 
elaborarea "Conceptului integrat de măsuri pentru reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a 
cartierelor istorice din Timişoara"; 

− elaborarea "Conceptului integrat de măsuri pentru reabilitarea prudentă şi revitalizarea 
economică a cartierelor istorice din Timişoara", în colaborare cu CRUT şi Grupul de lucru; acesta a 
fost supus dezbaterii publice şi aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara în ianuarie 
2007; 

− organizarea a 2 cursuri de calificare, în colaborare cu Fundaţia Româno-Germană din 
Timişoara şi cu sprijinul Camerei de Meserii Rheinhessen, la care au participat 35 de meseriaşi şi 
22 de arhitecţi; 

− identificarea mai multor programe de finanţare: un credit al KfW - Banca Germană 
pentru Dezvoltare, fonduri europene şi un grant al GTZ demonstrativ; 

− sensibilizarea locuitorilor privind tehnicile de reabilitare adecvate; au fost elaborate 
mai multe materiale informative: "Informaţii generale despre proiect", "Informaţii pentru 
proprietari" şi "Paşi importanţi pentru o consiliere reuşită" şi presa, televiziunea şi radioul au 
prezentat informaţii despre activităţile proiectului, consultanţa tehnică gratuită şi cursurile 
organizate; 

− acordarea de consultanţă gratuită pentru proprietari şi asociaţiile de proprietari în 
vederea asigurării dezvoltării durabile a cartierelor istorice: în anul 2006, 12 asociaţii de proprietari 
au beneficiat de un raport de consiliere finalizat şi de prezentarea acestuia, 9 asociaţii de proprietari 
au beneficiat de câte un raport de consultanţă finalizat şi 16 rapoarte de consiliere sunt în lucru. 

 
II. În anul 2006, a continuat implementarea şi a fost finalizat proiectul privind construirea 

şi amenajarea "Pieţei de Gros Timişoara", în colaborare cu KfW - Institutul de Credit pentru 
Reconstrucţie al Germaniei. 

Principalele activităţi derulate în cadrul proiectului în acest an au fost: 
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− continuarea şi amplificarea lucrărilor de construire şi amenajare a Pieţei de către 
executantul lucrărilor - firmele timişorene S.C. Drumco S.A, împreună cu S.C. A&D Profial 
Company S.R.L; 

− finalizarea lucrărilor de execuţie a construcţiilor, dotarea cu echipamente şi utilaje, la 
data de 31 iulie 2006; 

− aprobarea prin Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Timişoara nr. 
323/25.07.2006 a Contractului de Concesiune, încheiat între Municipiul Timişoara şi S.C. Pieţe 
S.A. pentru Piaţa de Gros Timişoara; 

− recepţionarea lucrărilor executate, la data de 2 august 2006; 
− semnarea, la data de 3 august 2006, a Contractului de Concesiune prin care Piaţa de 

Gros a fost predată în vederea punerii în funcţiune şi administrării de către S.C. Pieţe S. A. 
Timişoara; 

− deschiderea oficială a activităţilor în Piaţa de Gros "Mega Fresh"din Str. Ovidiu Balea, 
la data de 14 septembrie 2006; 

− adoptarea, prin Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Timişoara nr. 
376/26.09.2006, a Actului Adiţional nr. 1 la Contractul de Concesiune încheiat între Municipiul 
Timişoara şi S.C. Pieţe S.A. pentru Piaţa de Gros Timişoara, în conformitate cu modificarea 
propusă de către KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau, cofinanţatorul german al proiectului. 

Costul total de construcţie, echipare şi dotare al Pieţei de Gros este de 3.158.000,91 euro 
(fără TVA) din care 2.556.459,41 euro reprezintă credit nerambursabil. 

Piaţa de gros "Mega Fresh" a fost realizată cu costuri mai mici decât cele preconizate în 
devizul estimativ. Primăria Municipiului Timişoara a solicitat şi obţinut aprobarea KfW pentru a 
utiliza sumele economisite pentru achiziţionarea de utilaje suplimentare (cântar auto, preso-
container pentru resturi menajere). 

În prezent, gradul de ocupare al Pieţei de Gros "Mega Fresh" este de 100%, aceasta 
desfăşurând o activitate de calitate, în folosul cetăţenilor din municipiu şi din zonă. 
 

III. În perioada ianuarie - decembrie 2006, Primăria Municipiul Timişoara a implementat 
proiectul EcoProfit. Proiectul a fost finanţat printr-un credit nerambursabil în valoare de 195.259 
euro, oferit de Agenţia de Dezvoltare a Austriei din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al 
Austriei şi a beneficiat de asistenţă tehnică din partea firmei de consultanţă Denkstatt din Viena, 
Austria. Proiectul a avut ca scop consilierea firmelor româneşti pentru dezvoltarea abilităţilor 
manageriale în vederea creşterii competitivităţii acestora pe piaţa internaţională în contextul 
integrării României în Uniunea Europeană. Prin implementarea "metodei EcoProfit" (producţie 
curată) s-a urmărit diminuarea costurilor indirecte şi reducerea poluării (reducerea deşeurilor). 
Beneficiarii direcţi ai proiectului au fost: 15 companii locale din sectorul textilelor, alimentaţiei şi 
serviciilor publice (care au beneficiat de consultanţă) şi 25 de consultanţi instruiţi în cadrul unor 
seminarii de perfecţionare (metoda EcoProfit).  

Beneficiarul celei de-a doua componente a proiectului EcoProfit a fost Spitalul de 
Ortopedie – Casa Austria şi aceasta a constat în implementarea unui sistem de management al 
deşeurilor spitaliceşti. 
 

IV. În anul 2006, a fost implementat şi finalizat proiectul "Info - terminale cu ecran tactil 
în Szeged", proiect finanţat în cadrul programului PHARE Cooperare Transfrontalieră şi iniţiat de 
Primăria oraşului Szeged în parteneriat cu Primăria Municipiului Timişoara. Lansarea proiectului a 
avut loc la Szeged, la data de 11 iulie 2005 şi la Timişoara, la data de 19 iulie 2005, iar prezentarea 
primelor rezultate concrete ale acestui proiect a avut loc la data de 26 iunie 2006, la Szeged. În 
cadrul acestui proiect, Centrul de Informare Turistică din Szeged, pe baza experienţei anterioare a 
Municipiului Timişoara a realizat o reţea de info-chioşcuri, care au fost amplasate în cele mai 
circulate puncte ale oraşului Szeged şi care conţin o bogată bază de date despre oraşele Szeged şi 
Timişoara. 
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Aceeaşi baza de date este accesibilă şi pe info-chioşcurile din reţeaua municipală de 
centre de informare a cetăţenilor din Timişoara. 
 

V. În anul 2006, au fost iniţiate şi s-au implementat diverse proiecte având ca scop 
promovarea turistică a Municipiului Timişoara şi a Regiunii Banat, prin Infocentrul Turistic din 
Timişoara, fiind editate diverse materiale promoţionale (hărţi turistice, pliante, fluturaşi, etc.), care 
au fost distribuite la sediul centrului şi la diferite alte evenimente (târguri şi expoziţii de turism). 

Infocentrul Turistic din Timişoara a fost înfiinţat în contextul programului de cooperare 
dintre Primăria Municipiului Timişoara şi IBD/GTZ – Programul de Dezvoltare Economică şi 
Ocuparea Forţei de Muncă al Germaniei. Deoarece în anul 2005, Infocentrul Turistic din Timişoara 
a rămas fără sediu în urma retrocedării imobilului fostului proprietar, s-au făcut demersuri pentru 
identificarea unui alt spaţiu şi amenajarea acestuia în vederea funcţionării în condiţii optime. 

De la începutul anului 2006, Infocentrul Turistic al Municipiului Timişoara funcţionează 
într-un nou sediu, situat pe str. Alba Iulia, nr. 2. 
 

VI. În anul 2006, a fost derulat proiectul "Liguria Balcani", proiect privind cooperarea 
pentru dezvoltarea competitivităţii serviciilor publice. Proiectul a fost finanţat din fonduri ale 
Guvernului Italian şi a avut ca scop transferul de experienţă şi instruirea personalului din 
companiile şi instituţiile publice care gestionează servicii publice. Partenerii externi ai acestui 
proiect au fost oraşele: Timişoara, din România; Sofia, din Bulgaria; Gras, din Bosnia Herzegovina 
şi Tirana, din Albania. 

 
Colaborarea cu Timişoara a vizat serviciile publice în domeniile: reabilitarea clădirilor 

istorice, salubritate, transport public şi alimentarea cu apă potabilă. În acest context, au avut loc 
schimburi de experienţă între specialişti din Timişoara şi omologi din Genova, Italia. Astfel: 

- în perioada 5-9 martie 2006, o delegaţie compusă din reprezentanţi ai Primăriei 
Municipiului Timişoara (Serviciul de Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană şi Serviciul Mediu 
Urban) şi reprezentanţi ai unor regii din subordine (Regia Autonomă de Transport şi Regia 
"Aquatim") au efectuat o vizită de lucru la Genova; 

- în perioada 19-21 iunie 2006, o delegaţie a societăţii Arte Genova - Societatea 
Regională Teritorială pentru Construcţii din Genova a fost prezentă la Timişoara pentru semnarea 
Protocolului de colaborare între Primăria Municipiului Timişoara şi Arte Genova;  

- în data de 27 iulie 2006, la Timişoara, a fost organizat un seminar privind metodele de 
reabilitare şi restaurare a faţadelor şi clădirilor istorice folosite în Genova, susţinut de dl. Giordano 
Bertela, reprezentantul societăţii Arte Genova, la care au participat reprezentanţi ai: Primăriei 
Municipiului Timişoara, Facultăţii de Arhitectură, Ordinului Arhitecţilor - Filiala Timiş, 
constructori, etc. În cadrul cursului au fost prezentate cazuri speciale privind modul de remediere a 
aspectelor de ordin structural, precum şi partea arhitectonică, monumentală. 
 

VII. În contextul derulării programelor multianuale PHARE Cooperare Transfrontalieră, 
România-Ungaria, în data de 4 aprilie 2006, a fost prezentă la Timişoara o delegaţie a Agenţiei 
Naţionale pentru Dezvoltare Regională - VATI, din Ungaria, compusă din: d-na Kalapati 
Magdolna, şef birou regional şi dl. Szathmary Istvan, manager de program, pentru discuţii privind 
posibilitatea acordării de asistenţă tehnică Municipiului Timişoarei. Au fost identificate 
posibilităţile de cooperare transfrontalieră în diferite domenii de interes comun. 
 

VIII. În colaborare cu Primăria oraşului Palermo, din Italia, au fost elaborate şi depuse 
spre finanţare din fonduri ale Guvernului Regional din Sicilia şi din fonduri ale Guvernului Italian, 
două proiecte privind reabilitarea clădirilor istorice. Primul proiect vizează realizarea de 
regulamente urbane de reabilitare şi intervenţii în Zona Cetate şi în Zona Fabric. Cel de-al doilea 
proiect prevede realizarea hărţii informatice tridimensionale a zonei Pieţei Victoria, în vederea 

 6



vizualizării posibilelor intervenţii privind reabilitarea clădirilor istorice. Proiectele aşteaptă să fie 
evaluate spre a fi finanţate. 
 

IX. A continuat implementarea proiectului CLOE (Clusters Link Over Europe), proiect 
iniţiat de Primăria oraşului Karlsruhe, din Germania, derulat în colaborare cu oraşele: Timişoara, 
din România; Linz, din Austria; Lyon, din Franţa; Tartu, din Estonia; Wermland, din Suedia; 
Kaliningrad, din Rusia; Nottingham, din Marea Britanie şi finanţat din fonduri ale Uniunii 
Europene în cadrul programului INTERREG IIIC. Obiectivul proiectului este întărirea relaţiilor 
între clustere similare din regiuni cu interese comune (regiuni prietene) pentru a iniţia procese şi 
metodologii privind realizarea de reţele de clustere, în vederea dezvoltării oportunităţilor de afaceri 
pentru întreprinderile componente ale acestor clustere. 

În acest context, în anul 2006, a fost realizat şi editat un Ghid practic pentru dezvoltarea 
şi managementul clusterelor. 

Implementarea proiectului va continua şi în anul 2007. 
 

PROMOVARE ECONOMICĂ 
I. În anul 2006, a continuat derularea unui program amplu - axat pe 3 componente 

principale - în vederea promovării economice a municipiului Timişoara în Euroregiune şi în Europa, 
după cum urmează: 

− elaborarea, editarea şi multiplicarea de materiale promoţionale: broşuri, compact-
discuri, pliante, afişe etc; 

− campanii de presă pentru promovarea mediului de afaceri şi a facilităţilor locale 
(conferinţe de presă organizate cu regularitate, interviuri la radio şi televiziune, articole de 
promovare publicate în reviste de prestigiu ca: "Bild", "Business Magazine", "Giornale di Sicilia", 
"Le Figaro", "le Monde", "les Echos", "Le Point", presa locală şi centrală); 

− reprezentarea municipalităţii la târguri, expoziţii, conferinţe şi seminarii internaţionale 
de profil în oraşe europene (Exporeal Munchen – Germania; Szeged şi Budapesta – Ungaria; Graz 
şi Viena  – Austria; Podgorica – Muntenegru; Genova şi Faenza –Italia; Mulhouse – Franţa; 
Bucureşti, Mangalia etc.). 
 

II. S-a asigurat asistenţă şi consiliere potenţialilor investitori străini în vederea atragerii 
acestora; în acest sens au fost transmise (prin e-mail, telefon, corespondenţă) informaţii generale 
solicitate privind mediul de afaceri local (oportunităţi, facilităţi, forţă de muncă disponibilă, costuri 
de producţie estimate, şomaj, alte informaţii solicitate), au fost organizate întâlniri şi prezentări, au 
fost facilitate întâlniri cu reprezentanţii altor instituţii, la cererea investitorilor, s-a asigurat sprijin 
pentru obţinerea diverselor informaţii, autorizaţii sau avize eliberate de direcţii/servicii din cadrul 
primăriei sau de companiile din subordine. În anul 2006, au avut loc peste 80 de întâlniri cu oameni 
de afaceri străini. 
 

III. Au continuat activităţile privind promovarea turismului: 
− elaborarea de materiale de promovare (harta cu trasee pietonale, colaborare pentru 

realizarea albumului "Welcome to Timişoara", colaborare pentru realizarea hărţii oficiale a 
Timişoarei, achiziţionarea/comercializarea de materiale promoţionale la Infocentrul Turistic etc.); 

− participarea la cele mai importante târguri şi expoziţii de profil (Târgul internaţional 
de turism de la Berlin, Târgul de turism de la Bucureşti, Expoziţia de turism de la Szeged etc.). 
 

EXPOZIŢII ŞI EVENIMENTE ORGANIZATE  
I. În perioada 2-4 iunie 2006, cu ocazia "Zilei Italiei", a fost organizat un concert în Sala 

Lira a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, concertul fiind susţinut de trei muzicieni din 
Milano, Italia, "I solişti di Milano": dl. Ferdinando Antonelli, vioară; dl. Guido Fichtner, chitară şi 
mandolină şi dl. Sergio Scappini. 
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II. În perioada 1-4 august 2006, cu ocazia "Zilei Timişoarei"a fost organizată o serie de 

manifestări culturale la care au participat delegaţii din mai multe oraşe înfrăţite: 
- o delegaţie oficială din oraşul înfrăţit Novi Sad, din Serbia; 
- un grup de copii din oraşul înfrăţit Novi Sad, din Serbia a participat la Turneul de 

fotbal pentru adulţi şi copii; 
- o delegaţie din oraşul înfrăţit Treviso. 

 
III. În data de 15 august 2006, a fost organizată o festivitate în cadrul căreia doamnei Dr. 

Raichart Sussanne, reprezentanta Crucii Roşii, filiala Wangen Allgan i-a fost oferită Diploma de 
Excelenţă pentru serviciile deosebite aduse Timişoarei. 
 

IV. În data de 5 septembrie 2006, a avut loc deschiderea oficială a Infocentrului Turistic 
din Timişoara, în noul sediu de pe Str. Alba Iulia nr. 2, ocazie cu care a fost prezentată Expoziţia de 
fotografie "Porţile Timişoarei", realizată de domnul Walther Konschitzky. 
 

V. În data de 14 septembrie 2006, cu ocazia deschiderii oficiale a "Pieţei de Gros 
Timişoara"a fost organizat un eveniment cultural popular cu acces liber pentru cetăţenii oraşului. La 
eveniment au participat, la invitaţia d-lui Primar Gheorghe Ciuhandu, pe lângă reprezentanţi ai 
autorităţilor publice locale şi centrale, reprezentanţi ai Consulatului German la Timişoara şi o 
delegaţie din Germania compusă din: dl. Rudolf Hennes, reprezentantul Kredinstalt für 
Wiederaufbau; dl. Peter Sauer şi dl. Michael Lendle, reprezentanţii AfC Consultants; dl. Jorg 
Gutknecht, reprezentantul BFCM Development Hamburg; dl. Detlev Bötcher, reprezentantul GTZ 
Bonn şi dl. Wienfried Senker, reprezentantul IBD-GTZ Bucureşti. 
 

VI. În data de 18 septembrie 2006, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului 
Timişoara a avut loc lansarea Albumului "Welcome to Timişoara", realizat de Primăria 
Municipiului Timişoara în colaborare cu Editura Cristal Publishing Group, cu această ocazie fiind 
aniversaţi şi cei 10 ani de existenţă a revistei "Timişoara What, Where, When". 
 

VII. În perioada 18 octombrie – 3 noiembrie 2006, la invitaţia Institutului Cultural 
Central European şi cu sprijinul Ambasadei României la Budapesta, Primăria Municipiului 
Timişoara a realizat la Budapesta, în Ungaria, Expoziţia "Timişoara – European Openings". 
Evenimentul a creat posibilitatea afirmării potenţialului multicultural şi turistic al oraşului şi al 
zonei Timişoara şi a inclus o expoziţie de artă, un concert de jazz şi prezentări ale realităţilor 
culturale şi economice ale Timişoarei. Această expoziţie s-a dorit o reproducere a expoziţiei care a 
fost organizată, în perioada 7-11 noiembrie 2005, la Parlamentul European de la Bruxelles cu 
sprijinul Misiunii României de pe lângă Uniunea Europeană. 
 

SEMINARII, SIMPOZIOANE ŞI CONFERINŢE ORGANIZATE 
I. În data de 16 februarie 2006, a fost organizat, împreună cu Societatea Germană pentru 

Cooperare Tehnică (GTZ), un seminar de lansare a proiectului "Renovarea prudentă a cartierelor 
istorice în vederea dezvoltării durabile şi a revitalizării economice a oraşului Timişoara"- 
componenta tehnică. Scopul acestui seminar a fost informarea partenerilor asupra conţinutului şi 
modului de derulare a proiectului. La seminar au participat: dl. Konrad Steinbrecht, şeful 
departamentului de Planificare Urbană din oraşul înfrăţit Gera, din Germania; dl. prof. Matthias 
Pfeifer, decanul Facultăţii de Arhitectură din oraşul înfrăţit Karlsruhe, din Germania; dl. Herbert 
Wolz şi dl. Michael Fritz, de la Departamentul de Reabilitare Urbană din cadrul Primăriei oraşului 
Karlsruhe; dl. Ştefan Mildner, reprezentantul GTZ Sibiu şi coordonatorul proiectului de reabilitare a 
oraşului Sibiu; dl. Michael Engel, membru în proiectul Sibiu; dl. Jochen Gauly, reprezentantul GTZ 
Timişoara şi coordonatorul proiectului de reabilitare a oraşului Timişoara; d-na Gabi Mersch, 
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membru în proiectul Timişoara; d-na Astrid Heck, reprezentanta GTZ Germania şi membru al 
proiectului Timişoara şi d-na Elisabeth Hoeser, reprezentanta GTZ Germania. 
 

II. În perioada 31 martie – 2 aprilie 2006, cu ocazia împlinirii a "50 de ani de la prima 
emisie a Televiziunii Române", Primăria Municipiului Timişoara, în colaborare Televiziunea 
Română, a organizat o serie de evenimente culturale de mare amploare, în Piaţa Victoriei. 
 

III. În data de 24 mai, a fost organizat, în colaborare cu ICE - Institutul Italian pentru 
Comerţ Exterior şi sub patronajul Ministerului Italian al Activităţilor Productive, un seminar de 
formare profesională intitulat "Creativitate şi inovaţie în afaceri". Seminarul a fost susţinut de 
experţi italieni în domeniu, iar beneficiari au fost 52 de participanţi - funcţionari din primărie şi 
reprezentanţi ai diferitelor firme din oraş. 
 

IV. În perioada 12-14 iunie 2006, a fost organizată, împreună cu grupul de presă Forum 
Invest, Conferinţa intitulată "Afaceri europene, leadership şi dezvoltare durabilă în Euroregiunea 
Timişoara – Arad – Szeged – Novi Sad". Conferinţa şi-a propus să evidenţieze "modelul 
Timişoara", prin ilustrarea investiţiilor majore şi a cazurilor de succes, să atragă atenţia asupra 
oportunităţilor de afaceri, asupra dezvoltării mijloacelor de cooperare regională între ţările Uniunii 
Europene şi cele candidate la aderare şi să promoveze interesele economice ale companiilor 
multinaţionale în regiune. La această conferinţă, pe lângă numeroşi reprezentanţi ai oamenilor de 
afaceri şi ai băncilor, din ţară şi străinătate, a participat dl. Ralf Rauch, primarul oraşului înfrăţit 
Gera, din Germania. 

Cu acelaşi prilej, a fost organizat, în colaborare cu Forum Invest, seminarul internaţional 
cu tema "Planuri de urbanism şi corelarea cu piaţa imobiliară". În cadrul acestui seminar, a fost 
prezentă şi o delegaţie din Italia, condusă de dl. Massimo Tadi, profesor universitar la Universitatea 
Politehnică din Milano, care a prezentat un studiu de caz având ca temă: "Planuri de dezvoltare 
urbană a Timişoarei". D-na Aurelia Junie a prezentat Strategia de Dezvoltare a Zonei Timişoara. 
 

V. În data de 27 iulie 2006, în cadrul proiectului "Liguria Balcani"a fost organizat un 
seminar privind metodele de reabilitare şi restaurare a faţadelor şi clădirilor istorice folosite în 
Genova, susţinut de dl. Giordano Bertela, reprezentantul societăţii Arte Genova, la care au 
participat reprezentanţi ai: Primăriei Municipiului Timişoara, Facultăţii de Arhitectură, Ordinului 
Arhitecţilor - Filiala Timiş, constructori etc. În cadrul cursului au fost prezentate cazuri speciale 
privind modul de remediere a aspectelor de ordin structural, precum şi partea arhitectonică, 
monumentală. 
 

VI. În perioada 23–25 octombrie 2006, în Sala de Consiliu a Primăriei a fost organizată, 
împreună cu Institutul Kaizen Global, Conferinţa Internaţională "Drumul spre obţinerea 
performanţei de clasă mondială prin managementul îmbunătăţirii continue". La acest eveniment au 
participat: dl. Masaaki Imai, fondatorul Institutul Kaizen Global; dl. Euclides Coimbra, director 
Operaţii, Institutul Kaizen Global; dl. Carsten Otto, director Dezvoltare Europa de Est, Institutul 
Kaizen Germania şi dl. Radu Demetrescoux, consultant, Institutul Kaizen Franţa.  
În data de 25 octombrie 2006, pentru consilierii locali ai Municipiului Timişoara, a fost organizat 
seminarul "Kaizen - Managementul Îmbunătăţirii Continue în Administraţia Publică". Cu acest 
prilej, în după-amiaza aceleiaşi zile, domnul Masaaki Imai şi-a lansat cartea "Gemba Kaisen – o 
abordare practică, cu costuri reduse a managementului". 
 

VII. În perioada 6-11 noiembrie 2006, conform tradiţiei, împreună cu Asociaţia Generală 
a Inginerilor din România - Filiala Timiş şi alte instituţii reprezentative ale oraşului precum: 
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara, Universitatea Politehnică Timişoara şi 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, a fost organizată "Săptămâna 
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Calităţii Timişorene". Această manifestare s-a aflat la cea de-a VI-a ediţie şi a făcut parte din 
campania pentru promovarea calităţii în toate domeniile de activitate în vederea aderării României 
la Uniunea Europeană. Acţiunea s-a înscris în programul general de implementare, în parteneriat 
public-privat, a Conceptului Strategic de Dezvoltare Economică şi Socială a Zonei Timişoara, 
Direcţia 2, Obiectivul 1, Sub-obiectivul 2, care stipulează: "Asigurarea competitivităţii produselor 
zonei pe pieţe europene, afirmarea "mărcii timişorene"ca expresie a nivelului calitativ ridicat al 
activităţilor economico-sociale ale zonei". La acest eveniment au fost invitaţi să participe 
reprezentanţi ai instituţiilor şi asociaţiilor care au fost implicate în procesul de îmbunătăţire a 
calităţii vieţii locuitorilor Zonei Timişoara. 
 

PARTICIPARE LA SEMINARII, CONFERINŢE, SIMPOZIOANE ŞI TÂRGURI 
I. În perioada 5-8 martie 2006, dl. primar Gheorghe Ciuhandu a participat la Conferinţa 

"România - Austria – Europa", de la Viena, organizată de Forumul European Alpbach.  
II. În perioada 18-19 martie 2006, dl. Silviu Sarafolean, consilier local, a participat la 

întâlnirea "Alianţei Oraşelor care au în componenţă un cartier Iosefin"de la Budapesta, din Ungaria. 
III. În perioada 20–21 mai 2006, Infocentrul Turistic din Timişoara a participat cu stand 

de prezentare la "Târgul de pe pod", cu ocazia "Zilelor oraşului Szeged". 
IV. În perioada 5-7 iulie 2006, d-na Aurelia Junie a participat la Podgorica, în 

Muntenegru, la prima întâlnire a Asociaţiei Oraşelor Multietnice din Sud-Estul Europei – Philia, 
întâlnire desfăşurată sub sloganul "Autoguvernare Locală şi Regională la Standarde Europene - 
Experienţe, Probleme şi Perspective ale Cooperării în Sud-Estul Europei". 

V. În data de 5 octombrie 2006, mai mulţi funcţionari din cadrul Serviciului Dezvoltare 
Locală şi Integrare Europeană au participat la "Info-days – lansare locală", organizat de Biroul 
Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, în cadrul programului de Vecinătate 
România – Serbia 2004-2006. 

 
VI. În data de 31 octombrie 2006, s-a participat la cea de-a IV-a ediţie a Forumului 

Regional Anual de Inovare, cu titlul "Rolul investiţiilor străine în dezvoltarea economică regională". 
VII. În perioada 22-24 octombrie 2006, dl. primar Gheorghe Ciuhandu şi d-na Aurelia 

Junie, Şefa Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană, au participat la cea de-a 9-a ediţie 
a "Târgului Expo-Real"de la München, din Germania. Acest târg este cel mai renumit târg 
internaţional de imobiliare din Europa, iar pentru participarea la eveniment s-a colaborat cu 
IBD/GTZ. 

VIII. În data de 9 noiembrie 2006, mai mulţi funcţionari din cadrul Serviciului 
Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană au participat la "Info-days – partener search forum", 
organizat de Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, în cadrul programului 
de Vecinătate România – Serbia 2004-2006. 

IX. În data de 21 noiembrie 2006, mai mulţi funcţionari din cadrul Serviciului 
Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană au participat la "Info-days – ateliere de lucru", organizat 
de Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, în cadrul programului de 
Vecinătate România – Serbia 2004-2006. 
 

ACŢIUNI DE COOPERARE CU ORAŞELE ÎNFRĂŢITE 
În prezent, Municipiul Timişoara este înfrăţit cu 10 oraşe din Europa: Mulhouse şi Rueil-

Malmaison din Franţa; Karlsruhe şi Gera din Germania; Faenza, Treviso şi Palermo din Italia; 
Szeged din Ungaria, Novi Sad din Serbia şi Graz din Austria. 

În baza acordurilor de înfrăţire, în cursul anului 2006, s-au desfăşurat activităţi în diverse 
domenii de activitate. 
 

FRANŢA 
MULHOUSE 
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Cu oraşul Mulhouse, în cursul anului 2006, au continuat 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. Astfel: 

- în perioada 1-9 aprilie 2006, o delegaţie a municipalităţii s-a deplasat la Mulhouse 
pentru a participa la un schimb de experienţă în domeniul social pe mai multe teme. Delegaţia a fost 
compusă din: d-na Maria Stoianov, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară; d-na 
Diana Chepeţan, consilier în cadrul Serviciului Dezvoltare şi Integrare Europeană din cadrul 
Primăriei; d-na Mihaela Buzilă-Petrescu, şeful Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei 
(DASC); dl. Radu Popa, psiholog la Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei (DASC); d-na 
Gabriela Curut, şeful Serviciului Persoane Vârstnice (DASC) şi d-na Delia Bugariu, psiholog la 
Serviciul Persoane Vârstnice (DASC); 

- în perioada 29 aprilie – 1 mai 2006, a fost prezentă la Timişoara o delegaţie din oraşul 
Mulhouse, compusă din: d-na Annette Bour, consilier municipal responsabil cu coordonarea 
consiliilor de cartier; d-na Claudine Da Silva, vice-preşedinte al Consiliului de cartier Bourtzwiller; 
d-na Axelle LEGO, membră a Consiliului de cartier Europe-Bassin-Nordfeld şi dl. Alain Steible, 
responsabil teritorial din cadrul Primăriei din Mulhouse, pentru a participa la manifestările 
organizate cu ocazia "Zilei cartierului Cetate"şi pentru a avea un schimb de experienţă cu omologii 
lor pe tema democraţiei participative şi a consiliilor de cartier; 

- în perioada 27 august – 2 septembrie 2006, o delegaţie compusă din 6 membri ai 
formaţiunii de voluntari SALVO a Serviciului Voluntari pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul 
Primăriei Municipiului Timişoara: dl. Sorin Flucsă, dl. Ivan Cosmin, dl. Călin Mihai, dl. Cosmin 
Nistor, dl. Aurel Paulescu şi dl. Helmut Szeibert, s-a deplasat la Mulhouse pentru a participa la un 
schimb de experienţă cu omologii din cadrul Asociaţiei "Pompiers Alsace Solidarité" în domeniul 
protecţiei civile, pe tema "intervenţie în mediu periculos". 

De asemenea, în anul 2006, a fost iniţiată colaborarea în două noi domenii: medical şi 
sportiv. Astfel, prin intermediul primăriilor din Timişoara şi Mulhouse: 

- au fost iniţiate primele contacte pentru o nouă colaborare între Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Victor Babeş"din Timişoara şi Centrul Spitalicesc din Mulhouse; 

- au fost iniţiate primele contacte pentru o colaborare între echipele de baschet din cele 
două oraşe: "Clubul Sportiv de Basket C.S. Elba Timişoara" şi echipa de baschet din Mulhouse "FC 
Mulhouse Basket SAOS". 
 

RUEIL-MALMAISON 
În cursul anului 2006, au fost continuate schimburile în domeniul democraţiei de 

proximitate (consiliilor de cartier). 
De asemenea, tot în anul 2006, prin intermediul primăriilor din Timişoara şi Rueil-

Malmaison, a fost iniţiată colaborarea în domeniul medical şi au fost stabilite primele contacte între 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Victor Babeş"din Timişoara şi Spitalul 
"Stell"din Rueil-Malmaison. 

 
GERMANIA 
KARLSRUHE 
În cursul anului 2006 au avut loc mai multe acţiuni în diverse domenii, după cum 

urmează: 
- în data de 10 aprilie 2006, a venit la Timişoara o delegaţie din oraşul Karlsruhe, 

condusă de dl. Tom Hoyem, consilier local, pentru a avea un schimb de experienţă cu omologii din 
Timişoara, pentru a iniţia schimburi între Şcoala Europeană din Karlsruhe şi şcoli din Timişoara şi 
pentru colaborarea cu Grădina Zoologică din Timişoara; 

- în perioada 23–25 iunie 2006, 6 sportivi canotori din Timişoara au participat la regata 
prilejuită de "Sărbătoarea Sportului"din Karlsruhe; 
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- în data de 29 iunie 2006, o delegaţie din oraşul Karlsruhe, compusă din: dl. Wilfried 
Barth şi dl. Rudolf Konzelmann, reprezentanţii Carl-Benz-Schule din Karlsruhe, a venit la 
Timişoara pentru a pune bazele unui parteneriat cu grupul Şcolar Auto din Timişoara; 

- în perioada 1–25 august 2006, 3 studenţi din Timişoara (doi de la Facultatea de 
Arhitectură din cadrul Universităţii "Politehnica"din Timişoara şi unul de la Facultatea de Litere din 
cadrul Universităţii de Vest din Timişoara) au efectuat un stagiu de practică în cadrul Primăriei 
oraşului Karlsruhe, acest stagiu înscriindu-se într-un program de colaborare pe care oraşul 
Karlsruhe îl derulează în vara fiecărui an în vederea întăririi relaţiilor dintre tinerii din oraşele 
înfrăţite; 

- în perioada 20-25 septembrie 2006, dl. primar Gheorghe Ciuhandu s-a deplasat la 
Karlsruhe pentru a participa la manifestarea "Zilele timişorenilor din Germania"; 

- în perioada 23-25 septembrie 2006, 2 sportivi din Timişoara au participat la Baden – 
Marathon de la Karlsruhe; 

- în perioada 30 decembrie – 2 ianuarie 2007, o delegaţie din oraşul înfrăţit Karlsruhe, 
din Germania, compusă din: reprezentanţii trupelor de muzică rock Creature şi Social Plastic, a fost 
prezentă la Timişoara pentru a participa la programul de Revelion organizat de Primăria 
Municipiului Timişoara şi pentru a susţine o serie de concerte în cluburi din Timişoara. Delegaţia a 
fost însoţită de doi jurnalişti de la postul de televiziune ExtraHertz: dl. Andreas Zimmermann şi dl. 
Moritz Chelius, pentru a scrie un material despre Timişoara în momentul aderării României la 
Uniunea Europeană. 
 

GERA 
În cursul anului 2006, au avut loc două acţiuni: 
- începând cu data de 20 februarie 2006, dl. Maurice Lippold, funcţionar public din 

Gera, a efectuat un stagiu de practică de 3 săptămâni în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; 
- în perioada 12-14 iunie 2006, a venit la Timişoara dl. Ralf Rauch, primarul oraşului 

Gera, pentru a participa la conferinţa organizată de grupul de presă Forum Invest, în colaborare cu 
Primăria Municipiului Timişoara, intitulată "Afaceri europene, leadership şi dezvoltare durabilă în 
Euroregiunea Timişoara – Arad – Szeged – Novi Sad". 
 

UNGARIA 
SZEGED 
În cursul anului 2006 au avut loc mai multe acţiuni în diverse domenii, după cum 

urmează: 
- în data de 6 aprilie 2006, a venit la Timişoara o delegaţie din oraşul Szeged, compusă 

din: dl. Mihaly Illes, şeful Infocentrului Turistic din Szeged şi dl. Polgár Antal, consilier în cadrul 
Primăriei din Szeged, pentru discuţii privind implementarea proiectului comun PHARE Cooperare 
Transfrontalieră "Info-terminale cu ecran tactil în Szeged"; 

- în perioada 20-21 mai 2006, o delegaţie a municipalităţii, compusă din: dna Blanca 
Bîtcă, consilier în cadrul Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană şi dna Adriana 
Deaconu, consilier în cadrul Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană, s-a deplasat în 
oraşul Szeged pentru a participa la "Târgul de Pod", eveniment anual organizat în cadrul 
"Festivalului Oraşelor Înfrăţite"cu ocazia "Zilelor Szeged-ului"; 

- în data de 26 iunie 2006, o delegaţie a municipalităţii, compusă din: dna Aurelia Junie, 
şefa Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană, dna Blanca Bîtcă, consilier în cadrul 
Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană şi dl. Flavius Boncea, consilier în cadrul 
Biroului Relaţii Publice, s-a deplasat în oraşul Szeged pentru a participa la încheierea oficială a 
proiectului în domeniul turismului "Info-terminale cu ecran tactil în Szeged", finanţat în cadrul 
programului PHARE Cooperare Transfrontalieră 2003 România – Ungaria. Proiectul s-a derulat pe 
o perioadă de 1 an (iulie 2005 – iunie 2006), iar Primăria Municipiului Timişoara a fost partener; 
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- în data de 24 august 2006, a venit la Timişoara o delegaţie din oraşul Szeged, compusă 
din: dl. Bikádi János, dna Szántó Katalin şi dl. Szabó Rudolf  pentru a discuta posibilităţile de 
colaborare cu Piaţa de Gros. 

De asemenea, în acest an, în cadrul "Declaraţiei Comune"şi a "Acordului de cooperare 
dintre Timişoara şi Szeged în domeniul turismului", semnate în anul 2005, a fost lansată o 
propunere privind sistemul de plată al parcării "Telpark". Propunerea – care este în faza de studiu - 
are ca scop încurajarea turismului reciproc şi constă în recunoaşterea reciprocă a validităţii unui 
tichet cumpărat într-unul dintre oraşe. 
 

SERBIA 
NOVI SAD 
În cursul anului 2006, au avut loc două acţiuni: 
- în perioada 1-2 februarie 2006, o delegaţie a Primăriei Municipiului Timişoara, 

condusă de dl. Secretar Ioan Cojocari s-a deplasat la Novi Sad pentru a participa la festivităţile 
organizate cu ocazia "Zilei oraşului Novi Sad"; 

- în perioada 1-4 august 2006, cu ocazia "Zilei Timişoarei", o echipă de fotbal din Novi 
Sad a participat la "Cupa oraşelor Înfrăţite". 

 
ITALIA 
FAENZA 
În cursul anului 2006, au avut loc următoarele trei acţiuni: 
- în perioada 25-27 mai, domnul primar Gheorghe Ciuhandu, împreună cu o delegaţie, 

s-a deplasat la Faenza pentru a participa la manifestările organizate cu ocazia împlinirii a 15 ani de 
la înfrăţire; 

- în perioada 27-30 iulie, dl. primar Claudio Casadio, primarul oraşului Faenza, a venit 
la Timişoara pentru a discuta despre viitoarele direcţii de colaborare şi pentru a vedea la faţa locului 
progresele înregistrate de Asociaţia Casa Faenza – centru de zi pentru copiii autişti. 

- în data de 27 iunie, o delegaţie din Faenza, compusă din dl. Francesco Pasi şi dl. 
Vittorio Maggi, membri în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei "Casa Faenza", a venit la 
Timişoara pentru a discuta probleme legate de administrarea asociaţiei. 
 

TREVISO 
Principalele acţiuni de colaborare bilaterală cu oraşul Treviso în 2006 au fost în domeniul 

protecţiei civile şi al poliţiei comunitare. Pe lângă aceste două domenii au avut loc diverse 
schimburi în domeniul sportiv şi a fost iniţiată colaborarea şi în domeniul protecţiei mediului şi al 
pieţelor de gros. În acest context, au avut loc următoarele acţiuni: 

- în perioada 12-15 ianuarie, o delegaţie din oraşul înfrăţit Treviso, din Italia, compusă 
din: dl. Stefano Conpe, reprezentantul Poliţiei Municipale din Treviso, dl. Loris Colmaor, 
responsabil cu Protecţia Civilă şi dl. Luigi Manzan, secretar general al Primăriei din Treviso, a venit 
la Timişoara pentru a se întâlni cu omologi din oraşul nostru pentru a avea discuţii privind 
colaborarea în domeniul protecţiei civile şi al poliţiei municipale; 

- în aceeaşi perioadă, 12-15 ianuarie, a avut loc un campionat de fotbal între echipa 
protecţiei civile din Treviso şi cea a Primăriei Municipiului Timişoara; 

- în perioada 23-26 februarie 2006, o delegaţie din oraşul Treviso, compusă din: dl. 
Stefano Piasentin, preşedintele Asociaţiei Voluntarilor de Protecţie Civilă din Treviso; dl. Loris 
Colmaor, responsabil Protecţie Civilă şi d-nii Franco Dal Bo, Gianni De Zuani, Massimo Dalmoro 
şi Salvatore Fontanarosa, voluntari din cadrul asociaţiei, a fost prezentă în Timişoara pentru a 
participa la "Ziua Protecţiei Civile"din România;

- în perioada 31 martie – 3 aprilie, 3 voluntari din cadrul formaţiunii de voluntari 
SALVO a Serviciului Voluntari pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Municipiului 
Timişoara au participat la un exerciţiu internaţional de protecţie civilă la Treviso; 
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- în data de 1 mai, la Băile Herculane a avut loc un exerciţiu comun de protecţie civilă, 
la care au participat voluntari din oraşele Treviso şi Timişoara; 

- în luna iunie, a avut loc la Treviso "Cupa oraşelor înfrăţite", eveniment sportiv la care 
a participat şi o echipă a Primăriei Municipiului Timişoara; 

- în perioada 2-4 august, cu ocazia "Zilei Timişoarei", o delegaţie din Treviso, compusă 
din: dl. Loschi Roberto, consilier local şi preşedinte al Treviso Mercati, ca reprezentant al Primăriei; 
dl. Salmaso Danilo, comandantul Poliţiei Locale a Primăriei din Treviso; dl. Mazzon Roberto, 
comisar în cadrul Poliţiei Locale Treviso; dl. Stecca Paolo, vicecomisar în cadrul Poliţiei Locale 
Treviso; dl. Principe Stefano, angajat ATER; dl. Volembini Romano, angajat ATER; dl. Colmaor 
Loris,  responsabil operativ al Asociaţiei Voluntarilor de Protecţie Civilă; dl. Foffano Christian, 
voluntar Protecţia Civilă; dl. Luise Fabio, voluntar Protecţia Civilă; dl. Zanata Erich, voluntar 
Protecţia Civilă, a fost prezentă la Timişoara pentru a lua parte la manifestările organizate şi pentru 
a avea diverse schimburi cu omologii. Astfel, cu această ocazie:

- a fost organizat returul turneului de fotbal "Cupa oraşelor înfrăţite", la care au 
participat echipe ale primăriilor din oraşele înfrăţite;

- a fost inaugurată Piaţa de Gros din Timişoara, eveniment la care a participat dl. 
Roberto Loschi, consilier local şi preşedinte al Treviso Mercati, ocazie cu care au fost puse bazele 
colaborării în acest domeniu; 

- au fost puse bazele colaborării în domeniul protecţiei mediului, cu Asociaţia Fiume 
Sile din Treviso; 

- reprezentanţii Poliţiei Municipale din Treviso s-au întâlnit cu omologii lor de la 
Timişoara. 

 
PALERMO 
Principalele acţiuni de colaborare bilaterală cu oraşul Palermo în 2006 au fost în 

domeniul: restaurării clădirilor istorice (pe tema modalităţilor de intervenţie), poliţiei comunitare, 
educaţional şi economic, după cum urmează: 

- în perioada 27-30 aprilie 2006, o delegaţie din oraşul Palermo, compusă din: dl. 
Serafino Di Peri, comandantul adjunct al Poliţiei Municipale din Palermo; dl. Giuseppe Cosentino, 
arhitect responsabil cu Departamentul de restaurare al Asesoratului pentru centrul istoric din partea 
Primăriei Palermo; dl. Rosario Bondi, arhitect expert în proiectare şi în căutarea finanţărilor 
necesare pentru restaurare la Primăria Palermo; dl. Rino Canzoneri, şeful biroului de presă al 
Primăriei Palermo şi mai mulţi reprezentanţi ai filialei din Palermo a Asociaţiei Naţionale a 
Constructorilor – ANCE: dl. Ugo Argiroffi, preşedintele ANCE şi reprezentant al societăţii COCI; 
dl. Giuseppe Di Giovanna, membru al conducerii ANCE şi preşedinte adjunct al societăţii Faber; d-
na Maria Giuseppa Pollara, membră a consiliului director al ANCE şi titular al societăţii Polla 
Costruzioni, dl. Rosario Barranco, jurist al ANCE şi d-na Daniela Fiorenza, jurist al ANCE, a fost 
prezentă la Timişoara pentru un schimb de experienţă şi discuţii privind proiectul de reabilitare a 
clădirilor istorice din Timişoara, colaborarea cu poliţia comunitară şi cunoaşterea posibilităţilor de 
investiţii din oraşul nostru; 

- în perioada 12-13 octombrie, o delegaţie din oraşul Palermo, compusă din: d-na 
Caromia Marianna, reprezentanta d-lui Primar Diego Cammarata; dl. Arh. Dr. Tripodi, preşedinte 
Institutul Tehnic A. Volta; dl. L. Farina, profesor de electronică şi energii alternative, dl. P. Crimi, 
geolog ambientalist; dl. S. Pampalone, director sector tehnic Provincia Palermo; dl. G. Mercorillo, 
tehnician pe probleme de energie şi 3 studenţi în an terminal, a fost prezentă la Timişoara pentru 
iniţierea colaborării cu mai multe licee din Timişoara. Vizita delegaţiei a fost pregătită în colaborare 
cu dl. Gennaro Montanaro, reprezentantul Consulatului Italian la Timişoara. Cu ocazia vizitei, au 
fost semnate protocoale de colaborare cu Liceul C. D. Loga şi Liceul Energetic şi o scrisoare de 
intenţie cu privire la susţinerea unui proiect educaţional pe tema protecţiei mediului; 
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- în data de 20 octombrie, o delegaţie din oraşul Palermo, condusă de dl. Serafino di 
Peri, comandantul adjunct al Poliţiei Municipale din Palermo, a fost prezentă la Timişoara pentru un 
schimb de experienţă cu reprezentanţii Poliţiei Comunitare din Timişoara. 
 

AUSTRIA  
GRAZ  
În cursul anului 2006, Municipiul Timişoara au fost revigorate relaţiile de înfrăţire cu 

oraşul Graz din Austria, care datează din anul 1987. În acest scop, în perioada 7-8 martie 2006, dl. 
domnul primar Gheorghe Ciuhandu s-a deplasat la Graz pentru a discuta posibilităţile de colaborare 
dintre oraşe. Au fost stabilite mai multe domenii de interes reciproc, cum ar fi reabilitarea clădirilor 
istorice, dezvoltarea economică, cultură şi administraţie publică locală. 
 

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 lobby pe lângă 
instituţiile Uniunii Europene şi guvernele naţionale pentru influenţarea politicilor care afectează 
oraşele. 

 
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 perioada 3-6 noiembrie 2006, o delegaţie a Primăriei Municipiului Timişoara, compusă 
din dl. viceprimar Adrian Orza, d-na Aurelia Junie, şeful Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare 
Europeană şi d-ra Violeta Mihalache, consilier în cadrul Serviciului Informatizare şi e-Comunicare, 
s-a deplasat la Ankara, în Turcia, pentru a participa la întâlnirea anuală a primarilor din cadrul 
Asociaţiei Oraşelor Balcanice – BALCINET: "A 7-a Întâlnire Internaţională de Prietenie şi 
Cooperare a Primarilor din Marile Oraşe Balcanice". 
 

CLUBUL DE LA STRASBOURG 
STRASBOURG - FRANŢA 
"Clubul de la Strasbourg", la care Municipiul Timişoara a aderat în anul 2003, constituie 

o asociere a principalelor oraşe din statele care au aderat recent la Uniunea Europeană, precum şi a 
celor în curs de aderare 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 cadrul "Clubului de la Strasbourg", în cursul anului 2006, au avut loc câteva acţiuni, 
după cum urmează: 

- în perioada 2-7 mai 2006, a venit la Timişoara, dna Edith Dekyndt, artist plastic şi 
responsabil de atelier la ESAD – Şcoala Superioară de Arte Decorative din Strasbourg, în calitate de 
reprezentantă a ESAD şi s-a întâlnit cu reprezentanţii Facultăţii de Arte Frumoase din Timişoara şi 
cu alţi responsabili culturali din oraş pentru a identifica posibilităţile de colaborare; 
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- în perioada 23-27 noiembrie 2006, cu ocazia ediţiei anuale a târgului de artă 
contemporană ST’ART de la Strasbourg, Primăria din Strasbourg a organizat o expoziţie colectivă 
cu lucrările artiştilor care au luat parte la proiectul de schimburi culturale "Crearea de burse pentru 
artiştii plastici din cadrul "Clubului de la Strasbourg", care s-a derulat în cursul anului 2005; 

- la sfârşitul anului 2006, a fost iniţiat Proiectul "Support for cities", în cadrul 
Programului european URBACT, care are ca scop transferul de competenţe de la oraşele membre 
ale Uniunii Europene către oraşele din noile ţări membre (printre care se numără România şi 
Bulgaria, devenite membre la data de 1 ianuarie 2007) în materie de strategii şi proiecte urbane 
integrate în cadrul Programelor Operaţionale organizate în următorul ciclu de Fonduri Structurale. 

 
ALLIANCE OF IOSZEF CITIES 
BUDAPESTA – CARTIERUL IOSZEFVAROS - UNGARIA 
"ALLIANCE OF IOSZEF CITIES"- "Alianţa oraşelor care au în componenţă un cartier 

Iosefin"este o asociere a oraşelor care au în componenţă un cartier Iosefin: Budapesta, Viena, 
Timişoara şi Praga, care a fost creată în anul 2005. 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.  
În cursul anului 2006, au avut loca următoarele acţiuni: 

- în perioada 18-19 martie 2006, dl. Silviu Sarafolean, consilier municipal, s-a deplasat 
la Budapesta pentru a participa la întâlnirea anuală a "Alianţei oraşelor care au în componenţă un 
cartier Iosefin"şi la tradiţionalul "Bal Jozsef". La întâlnire au mai participat şi reprezentanţi ai 
oraşelor Viena şi Praga. Cu această ocazie, s-a discutat posibilitatea iniţierii unor schimburi 
culturale între oraşele Timişoara, Budapesta şi Viena şi s-a propus vizita la Timişoara a unei 
delegaţii de reprezentanţi ai oraşelor Budapesta şi Viena pentru aprofundarea discuţiilor şi stabilirea 
unor  proiecte concrete de colaborare; 

- în perioada 17-24 iulie 2006, o delegaţie, compusă din: 15 copii şi 2 profesori 
însoţitori de la Şcoala Generală nr. 21 "Vicenţiu Babeş"şi d-na Adriana Deaconu, consilier în cadrul 
Serviciului Integrare Europeană din Primăria Municipiului Timişoara, a participat la programul "I 
am a European citizen", program organizat de cartierul "Józsefváros"din Budapesta în cadrul 
cooperării care există între oraşele semnatare ale "Alianţei oraşelor care au în componenţă un cartier 
Iosefin"şi în cadrul căruia au mai participat delegaţii din Ungaria, Austria, Slovacia şi Bulgaria. 
 

BUDAPESTA 
De asemenea, la Budapesta, în 2006, a fost organizată o expoziţie, organizarea acesteia 

necesitând o serie de deplasări, după cum urmează: 
- în data de 24 iunie 2006, d-na Aurelia Junie, şefa Serviciului Dezvoltare Locală şi 

Integrare Europeană, s-a deplasat la Budapesta pentru a identifica un spaţiu pentru organizarea unei 
expoziţii pe teme culturale; 

- în data de 29 septembrie 2006, o delegaţie a Primăriei Municipiului Timişoara, 
compusă din: d-na Aurelia Junie, şefa Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană şi d-ra 
Violeta Mihalache, consilier în cadrul Serviciului Informatizare şi e-Comunicare, s-a deplasat la 
Budapesta pentru a discuta cu reprezentanţii Institutului Cultural Central European detaliile de 
organizare ale expoziţiei pe teme culturale; 

- în perioada 18 octombrie – 3 noiembrie 2006, la sediul Institutului Cultural Central 
European din Budapesta a fost organizat un "eveniment cultural dedicat Municipiului Timişoara"şi 
o expoziţie; 

- în perioada 18-19 octombrie 2006, cu ocazia inaugurării expoziţiei, s-a deplasat la 
Budapesta o delegaţie a Primăriei Municipiului Timişoara, compusă din: dl. primar Gheorghe 
Ciuhandu, d-na Rodica Vlad, consilier municipal, d-na Adriana Blaj, consilier municipal, d-na 
Lelica Crişan, consilier municipal, d-na Smarannda Popa Radovan, consilier municipal, dl. Vasi 
Călin, consilier municipal, dl. Sorin Karagena, consilier municipal, d-na Aurelia Junie, şefa 
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Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană, d-na Lavinia Simion, consilier în cadrul 
Biroului Relaţii Publice, d-ra Violeta Mihalache, consilier în cadrul Serviciului Informatizare şi e-
Comunicare, precum şi artişti plastici expozanţi, muzicieni şi ziarişti. 
 

TORINO 
În anul 2007, va avea loc la Torino, Olimpiada Sporturilor Universitare, eveniment 

cunoscut sub denumirea de Universiadă. În vederea popularizării evenimentului, Regiunea 
Piemonte a colaborat cu Primăria oraşului Torino, Provincia Torino, Comitetul de organizare al 
Universiadei Torino 2007, Politehnica din Torino, Universitatea din Torino şi cea din Piemont-ul 
Oriental, precum şi cu Primăria Municipiului Timişoara. Oraşului Timisoara i-a revenit cinstea de a 
fi fost ales - alături de alte importante oraşe europene, dintre care amintim: Budapesta, Berlin, 
Praga, Cracovia, Bruxelles, Grenoble, Valencia, Barcelona şi Lubjana - să promoveze acest 
important eveniment internaţional. 

Pentru pregătirea evenimentului, o delegaţie din oraşul Torino a fost prezentă în 
Timişoara, în perioada 18-25 octombrie 2006. Acţiunea de promovare de la Timişoara a avut loc pe 
parcursul întregii săptămâni, punctul culminant reprezentându-l organizarea în Piaţa Unirii a unei 
discoteci în aer liber. La eveniment au participat peste 500 de persoane, în majoritate studenţi. 
Datorită numărului mare de participanţi, acesta a fost considerat un adevărat succes. 
 

SERBIA 
În perioada 23-25 martie 2006, la iniţiativa GTZ Serbia o delegaţie din Serbia, compusă 

din: dl. Goran Knezevic, primarul oraşului Zrenjanin; dl. Branislav Bugarski, reprezentant al VIP 
Fund, CEO; dl. Istvan Pastor, secretar al Adunării Provinciale Voivodina pentru Privatizare şi 
IMM-uri; d-na Vita Latinovic, manager de proiect de la GTZ/WBF; dl.Wolfgang Limbert din partea 
GTZ Serbia a vizitat Timişoara. Scopul acestei vizite a fost iniţierea unei colaborări între oraşe din 
Serbia şi Timişoara pentru transfer de experienţă în domeniul dezvoltării economice locale: proiecte 
dezvoltate şi iniţiative locale. Se doreşte replicarea "modelului Timişoara"– considerat exemplu de 
succes privind revigorarea economică prin iniţiative locale. 
 

DELEGAŢII STRĂINE 
În cursul anului 2006, au fost făcute pregătiri şi organizată primirea a 113 de delegaţii 

străine, care au vizitat Primăria Municipiului Timişoara, după cum urmează: 

1. Delegaţie guvernamentală din China, condusă de d-na Sofia Hu, director 
executiv la Rocen Busines Consulting Co. Ltd. şi dl. John Yu, 
reprezentantul China Dalian International Cooperation (Group) Holdings 
Ltd. - pentru discuţii privind oportunităţile de colaborare economică 

09.01.2006 

2. Delegaţie a firmei de consultanţă Denkstatt din Viena, Austria, compusă 
din dl. Willibald Kaltenbrunner, dl. Martin Sauermann, dl. Zsombor 
Ferjancsik şi dl. Werner Gargitter - pentru derularea proiectului EcoProfit 

10-12.01.2006 

3. Delegaţie din oraşul înfrăţit Treviso, din Italia, compusă din: dl. Stefano 
Conpe, reprezentantul Poliţiei Municipale din Treviso, dl. Loris Colmaor, 
responsabil cu Protecţia Civilă, dl. Luigi Manzan, secretar general al 
Primăriei din Treviso. Aceştia s-au întâlnit cu reprezentanţi ai Protecţiei 
Civile şi ai Poliţiei Municipale - pentru discuţii privind colaborarea dintre 
oraşe în domeniul protecţiei civile şi al poliţiei municipale 

12-15.01.2006 

4. Delegaţie a firmei de consultanţă Denkstatt din Viena, Austria, compusă 
din: dl. Willibald Kaltenbrunner şi dl. Martin Sauermann - pentru 
derularea proiectului EcoProfit 

16-20.01.2006 

5. Delegaţie din Germania, condusă de dl. Jochan Gauly, reprezentantul 
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit – GTZ Germania 
- pentru implementarea proiectului "Reabilitarea Prudentă şi 

16 – 18.01.2006 
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Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara" 
6. Delegaţie a Ambasadei S.U.A. la Bucureşti, condusă de dl. Ambasador 

Nicholas F. Taubman - pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare 
18.01.2006 

7. Delegaţie din Germania, condusă de dl. Robert Schmidt şi dl. Joachim 
Eichinger, experţi - pentru discuţii privind problemele de alimentare cu 
apă şi gestionarea apelor uzate 

25.01.2006 

8. Delegaţie a companiei IBM, compusă din: dl. Patrice Knight, 
vicepreşedinte, dl. Louis Feretti, director şi d-na Claudia Wendrich, de la 
departamentul de resurse umane - pentru discuţii privind posibilităţile de 
investiţii 

07.02.2006 

9. Delegaţie din Germania, compusă din: dl. Theilen şi alţi reprezentanţi ai 
firmei de consultanţă pe probleme de mediu, Dr. Theilen und Partner 
Consulting, împreună cu dl. Rolf Maruhn, Consulul General al Germaniei 
la Timişoara - pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare 

07.02.2006 

10. Delegaţie din partea GTZ Germania, compusă din: dl. Konrad 
Steinbrecht, dl. prof. Mathias Pfeifer, dl. Herbert Wolz, dl. Michael Fritz, 
dl. Steffen Mildner, dl. Michael Engel, dl. Jochen Gauly, d-na Gabi 
Mersch, d-na Astrid Hech şi d-na Elisabeth Hoeser - pentru participarea 
la un seminar organizat de Primăria Municipiului Timişoara 

15-17.02.2006 

11. Delegaţie din Luxemburg, condusă de dl. Michel Thomas-Penette, 
directorul Institutului European al Itinerariilor Culturale - pentru 
demararea proiectului de reamenajare şi integrare în circuitul european a 
parcurilor din Timişoara şi pentru discuţii privind includerea Timişoarei 
în rândul marilor oraşe europene din punct de vedere al spaţiilor verzi 

24.02.2006 

12. Delegaţie a Ambasadei Tunisiei la Bucureşti, condusă de d-na 
Ambasador Samia Arbi - pentru discuţii privind posibilităţile de 
colaborare 

20.02.2006 

13. Delegaţie a firmei de consultanţă Denkstatt din Viena, Austria, compusă 
din dl. Willibald Kaltenbrunner, dl. Martin Sauermann şi dl. Zsombor 
Ferjancsik - pentru derularea proiectului EcoProfit 

21-24.02.2006 

14. Delegaţie a firmei Takenaka Europe, din Japonia, condusă de dl. Naoya 
Ueno, manager marketing şi dl. Dragoş Molner, arhitect - pentru discuţii 
privind posibilităţile de investiţii 

22.02.2006 

15. Delegaţie din oraşul înfrăţit Treviso, din Italia, compusă din: dl. Stefano 
Piasentin, preşedintele Asociaţiei Voluntarilor de Protecţie Civilă din 
Treviso; dl. Loris Colmaor, responsabil Protecţie Civilă şi d-nii Franco  
Dal Bo, Gianni De Zuani, Massimo Dalmoro, Salvatore 
Fontanarosa, voluntari în cadrul asociaţiei - pentru a participa la "Ziua 
Protecţiei Civile"din România

23-26.02.2006 

16. Delegaţie din Germania, compusă din: dl. H. Peter Sauer şi dl. Ulrich 
März, reprezentanţi ai firmei A.F.C Consultants International - pentru 
implementarea proiectului Piaţa de Gros Timişoara 

02-03.03.2006 

17. Delegaţie din Austria, compusă din dl. W. Pichler, manager la DFE 
Handels and Planung Gmbh şi dl. W. Muskat, responsabil cu proiectele 
de mediu - pentru discuţii privind depozitarea deşeurilor 

09.03.2006 

18. Delegaţie din partea GTZ Germania, condusă de dl. Jochen Gauly şi dl. 
Steffen Mildner - în contextul implementării proiectului "Renovarea 
prudentă a cartierelor istorice în vederea dezvoltării durabile şi a 
revitalizării economice a oraşului Timişoara" 

14-15.03.2006 
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19. Delegaţie din Serbia, compusă din: dl. Goran Knezevic, primarul oraşului 
Zrenjanin; dl. Branislav Bugarski, reprezentant al VIP Fund, CEO; dl. 
Istvan Pastor, secretar al Adunării Provinciale Voivodina pentru 
Privatizare şi IMM-uri; d-na Vita Latinovic, manager de proiect de la 
GTZ/WBF; dl. Wolfgang Limbert din partea GTZ Serbia - pentru un 
schimb de experienţă cu Primăria Municipiului Timişoara şi alte instituţii 
din oraş 

23-25.03.2006 

20. Delegaţie din Franţa, dl. Patrick Bertolani, directorul firmei Securmatique 
şi reprezentant al firmei Bosch Security Systems - pentru instalarea 
sistemului de teleasistenţă şi instruirea personalului responsabil cu 
gestionarea sistemului 

27-30.03.2006 

21. Delegaţie a membrilor echipei de implementare a proiectului "Renovarea 
prudentă a cartierelor istorice în vedere dezvoltării durabile şi a 
revitalizării economice a oraşului Timişoara"din cadrul GTZ Germania, 
împreună cu reprezentanţi ai oraşului înfrăţit Gera, din Germania, 
compusă din: d-na Christin Maier, şefa secţiei de cooperare economică 
din cadrul Ambasadei Germaniei; dl. Jochen Gauly, dl. Markus Lang şi 
d-na Gabi Mersch, reprezentanţii GTZ Germania şi dl. Konrad 
Steinbrecht şi dl. Manfred Kaniss, reprezentanţii oraşului înfrăţit Gera 

28-30.03.2006 

22. Delegaţie a firmei de consultanţă Denkstatt din Viena, Austria, compusă 
din dl. Willibald Kaltenbrunner, dl. Martin Sauermann şi dl. Zsombor 
Ferjancsik - pentru derularea proiectului EcoProfit 

28-31.03.2006 

23. Delegaţie a Guvernului Germaniei, compusă din 6 oficialităţi, condusă de 
dl. Leo Kreutz, director în Ministerul Federal German pentru Cooperare 
Economică şi Dezvoltare - în contextul implementării proiectului 
"Renovarea prudentă a cartierelor istorice în vederea dezvoltării durabile 
şi a revitalizării economice a oraşului Timişoara" 

30-31.03. 2006 

24. Delegaţie a Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională - VATI, din 
Ungaria, compusă din: d-na Kalapati Magdolna, şef birou regional şi dl. 
Szathmary Istvan, manager de program - pentru discuţii privind asistenţa 
tehnică acordată pentru programele multianuale şi programele Phare de 
cooperare transfrontalieră 

04.04.2006 

25. Delegaţie din Szeged, Ungaria compusă din compusă din: dl. Mihaly 
Illes, şeful Infocentrului Turistic din Szeged şi dl. Polgár Antal, consilier 
în cadrul Primăriei din Szeged – pentru discuţii privind implementarea 
proiectului comun Phare de cooperare transfrontalieră "Info-terminale cu 
ecran tactil în Szeged" 

06.04.2006 

26. Delegaţie din oraşul înfrăţit Karlsruhe, din Germania, condusă de dl. Tom 
Hoyem, consilier local – pentru discuţii cu omologii din Timişoara, 
pentru iniţierea unor schimburi între Şcoala Europeană din Karlsruhe şi 
şcoli din Timişoara şi pentru colaborarea cu Grădina Zoologică din 
Timişoara 

10.04.2006 

27. Delegaţie din Serbia, compusă din: d-na Ljiljana Milovanovic, 
reprezentanta Agenţiei Naţionale pentru Muncă; d-na Marijana Semic, 
reprezentanta Ministerului Muncii; dl. Branislav Savic, consultant al 
UNDP şi dl. Wolfgang Limbert, reprezentant al GTZ Serbia – pentru 
colaborare în domeniul incubatoarelor de afaceri  

18-20.04.2006 

28. Delegaţie din Germania, compusă din reprezentanţi ai Parlamentului 
European: dl. Harmut Nassauer, preşedintele grupului parlamentar 
european CDU/CSU; dl. Markus Ferber, co-preşedintele grupului 
parlamentar european CDU/CSU; dl. Michael Ebner, membru al 

24.04.2006 
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Parlamentului European; dl. Alfred Gomolka, membru al Parlamentului 
European; dl. Bernd Posselt, membru al Parlamentului European şi d-na 
Nicole Wirtz, referent al grupului parlamentar european CDU/CSU 

29. Delegaţie din oraşul înfrăţit Palermo, din Italia, compusă din: dl. Serafino 
Di Peri, comandantul adjunct al Poliţiei Municipale din Palermo; dl. 
Giuseppe Cosentino, arhitect responsabil cu Departamentul de restaurare 
al Asesoratului pentru centrul istoric din partea Primăriei Palermo; dl. 
Rosario Bondi’, arhitect expert în proiectare şi în căutarea finanţărilor 
necesare pentru restaurare la Primăria Palermo; dl. Rino Canzoneri, şeful 
biroului de presă al Primăriei Palermo şi mai mulţi reprezentanţi ai filialei 
din Palermo a Asociaţiei Naţionale a Constructorilor – ANCE: dl. Ugo 
Argiroffi, preşedintele ANCE şi reprezentant al societăţii COCI; dl. 
Giuseppe Di Giovanna, membru al conducerii ANCE şi preşedinte 
adjunct al societăţii Faber; d-na Maria Giuseppa Pollara, membră a 
consiliului director al ANCE şi titular al societăţii Polla Costruzioni; dl. 
Rosario Barranco, jurist al ANCE şi d-na Daniela Fiorenza, jurist al 
ANCE - pentru discuţii privind proiectul de reabilitare a clădirilor istorice 
din Timişoara şi colaborarea în domeniul poliţiei comunitare 

27 – 30.04.2006 

30. Delegatie din oraşul înfrăţit Mulhouse, din Franţa, compusă din: d-na 
Annette Bour, consilier municipal responsabil cu coordonarea consiliilor 
de cartier; d-na Claudine Da Silva, vice-preşedinte al Consiliului de 
cartier Bourtzwiller; d-na Axelle LEGO, membră a Consiliului de cartier 
Europe-Bassin-Nordfeld; dl. Alain Steible, responsabil teritorial din 
cadrul Primăriei din Mulhouse şi dl. Christian Burger - pentru a participa 
la manifestările organizate cu ocazia "Zilei cartierului Cetate"şi pentru a 
avea un schimb de experienţă cu omologii pe tema democraţiei 
participative şi a consiliilor de cartier 

29.04-01.05.2006 

31. Delegaţie a firmei de consultanţă Denkstatt din Viena, Austria, compusă 
din dl. Willibald Kaltenbrunner, dl. Martin Sauermann şi dl. Zsombor 
Ferjancsik – pentru derularea proiectului EcoProfit 

02-05.05.2006 

32. Delegaţie din Austria, din partea Asociaţiei Administraţiilor Locale din 
Austria, compusă din 34 de persoane, reprezentanţi ai administraţiilor 
locale din Austria – pentru cunoaşterea posibilităţilor de colaborare în 
domeniul turismului, economiei, culturii şi dezvoltării infrastructurii 
locale 

07-09.05.2006 

33. Delegaţie din Germania, compusă din: dl. Karsten Kilian, dl. Oscar von 
Maltzan şi dl. Klaus Glaubit, reprezentanţii Institutului de Creditare 
pentru Reconstrucţie al Germaniei – KfW, precum şi  dl. Peter Sauer, 
însoţit de d-na Astrid Nechifor, reprezentanţi ai firmei AFC Consultance 
International – pentru evaluarea stadiului de implementare a proiectului 
Pieţei de Gros Timişoara 

10.05.2006 

34. Delegaţie din Italia, compusă din: dl. Ferdinando Pastore, directorul 
Institutului Italian de Comerţ Exterior de la Bucureşti – ICE; dl. 
Francesco Catania, Consulul Italiei la Timişoara; dl. Silviu Lugojan, 
reprezentant ICE Timişoara şi dl. Mauro De Bona, profesor – pentru 
organizarea Seminarului de formare profesională "Creativitate şi inovaţie 
în afaceri" 

24.05.2006 

35. Delegaţie din Germania, condusă de Alfred Pfaller, reprezentant al 
Fundaţiei Fiedrich Ebert şi dl. Harald Berwanger, şi compusă din trei 
deputaţi germani, membri ai Bundestag-ului 

24.05.2006 
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36. Delegaţie a firmei de consultanţă Denkstatt din Viena, Austria, compusă 
din dl. Willibald Kaltenbrunner, dl. Martin Sauermann şi dl. Zsombor 
Ferjancsik - pentru derularea proiectului EcoProfit  

29.05-02.06.2006 

37. Delegaţie din Germania, condusă de dl. Leo Kreutz, director al 
Programului de Transformare pentru Europa Centrală, de Est, de Sud-Est, 
Turcia şi Iran din cadrul Ministerului Federal German al Cooperării 
Economice şi Dezvoltării – BMZ şi compusă din: dl. Heinrich Drilling, 
specialist pentru Europa de Est din cadrul Ministerului Federal German al 
Cooperării Economice şi Dezvoltării; dl. Anton Wirth, director 
departamente Europa, Caucaz şi Asia Centrală din cadrul Societăţii 
Germane de Cooperare Tehnică – GTZ GmbH; d-na Elisabeth Hőser, 
specialist pentru Europa de Est din cadrul GTZ GmbH; dl. Oskar von 
Maltzan, director regional din cadrul Institutului de Creditare pentru 
Reconstrucţie al Germaniei – KfW; d-na Ute Sonnen, manager de proiect 
pentru Europa Centrală şi de Est din cadrul Senior Experten Services - 
SES; dl. Wienfried Senker, coordonator de program din cadrul Societăţii 
Tehnice de Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă în 
România - GTZ şi dl. Jochen Gauly, reprezentant al GTZ şi coodonator al 
proiectului privind reabilitarea cartierelor istorice din Timişoara - pentru 
discutarea stadiului proiectelor comune în derulare 

30-31.05.2006 

38. Vizita d-lui Hans-Jorg Bullinger, preşedintele institutului Fraunhofer-
Gesellschaft - în vederea unei posibile colaborări trilaterale cu 
Universitatea Politehnica Timişoara şi Primăria Municipiului Timişoara 
pentru elaborarea unui concept de îmbunătăţire a traficului municipal 

31.05.2006 
 

39. Delegaţie din Germania, condusă de dl. Karl Vogele, consilier judeţean al 
Landului Augsburg din Bayern şi compusă din 11 persoane - pentru 
discuţii privind posibilităţile de cooperare 

02.06.2006 

40. Delegaţie de muzicieni din Milano, Italia "I solisti di Milano": dl. 
Ferdinando Antonelli, vioară; dl. Guido Fichtner, chitară şi mandolină şi 
dl. Sergio Scappini, acordeon de concert – pentru a susţine un concert cu 
ocazia Zilei Italiei 

02-04.06.2006 

41. Delegaţie din partea Primăriei oraşului Vârşeţ, din Serbia - pentru discuţii 
legate de colaborarea cu oraşul nostru în vederea scrierii de proiecte 
PHARE Cooperare Transfrontalieră Romania-Serbia 

08.06.2006 
 

42. Delegaţie din Italia, condusă de dl. Massimo Tadi, profesor universitar la 
Universitatea Politehnică din Milano - cu ocazia seminarului internaţional 
având ca tematică "Planuri de urbanism şi corelarea cu piaţa 
imobiliară"în cadrul căruia a prezentat un studiu de caz "Planuri de 
dezvoltare urbană a Timişoarei" 

12.-14.06. 2006  
 

43. Vizita ambasadorului Mexicului la Timişoara, dl. Luis Alberto Barrero 
Stahl - în scopul identificării domeniilor de colaborare economică şi 
pentru a îmbunătăţi schimburile dintre Mexic şi România 

15.06. 2006 
 

44. Delegaţie din partea firmei belgiene Besix, însoţită de Alteţa Sa 
Principele Radu de Hohenzollern-Veringen – pentru a se implica în 
atragerea de fonduri structurale împreună cu partenerii români 

19.06.2006 

45. Delegaţie din partea societăţii A.R.T.E. Genova, compusă din dl. 
Giordano Bertela, dl. Franco Aprile, dl. Stefano Spinalli şi dl. Francesco 
Caso - în vederea semnării unui protocol de colaborare  

19-21.06.2006 

46. Delegaţie din Faenza, compusă din dl. Francesco Pasi şi dl. Vittorio 
Maggi, membri în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei "Casa 
Faenza"- pentru a discuta probleme legate de administrarea asociaţiei 

27.06.2006 
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47. Delegaţie din Karlsruhe, compusă din: dl. Wilfried Barth şi dl. Rudolf 
Konzelmann, reprezentanţii Carl-Benz-Schule Karlsruhe - pentru 
realizarea unui parteneriat cu grupul Şcolar Auto Timişoara 

29.06.2006  
 

48. Vizita d-nei Christin Maier, ataşat comercial pe lângă ambasada 
Germaniei şi a d-lui Consul Rolf Maruhn - pentru discuţii privind 
posibilităţile de colaborare 

30.06. 2006  
 

49. Vizita reprezentantului firmei Siemens Austria, dl. Piescu - pentru 
discuţii privind posibilităţile de investiţii în Timişoara 

04.07. 2006  
 

50. Vizita d-lui Reimer, reprezentantul asociatului german al societăţii Retim 
- pentru discuţii privind programele societăţii 

05.07.2006  
 

51. Vizita dlui Hans Heirich Rieser, geograf german, autor a mai multor 
monografii despre oraşul Timişoara şi regiunea Banat 

06.07.2006 

52.  Delegaţie din Serbia, compusă din: dl. Florian Gheorghe, preşedintele 
Agenţiei Naţionale pentru Sport; dl. Lucian Vasiliu, consilier personal al 
preşedintelui ANS; dl. Emanuel Fantaneanu, ofiţer de presă ANS; dl. 
Aleksander Sostar, director al Departamentului Sport din cadrul 
Ministerului Educaţiei şi Sportului din Serbia; dl. Dragan Atanasov; d-na 
Ana Kosovac şi dl. Milos Uscebrka, Consulul General al Serbiei la 
Timişoara - pentru semnarea Acordului Bilateral de Cooperare în Plan 
Sportiv între România şi Serbia 

11-12.07.2006 

53. Delegaţie din Genova, condusă de dl. Giordano Bertala - pentru 
organizarea unui curs de restaurare a faţadelor şi clădirilor istorice 

18 – 20.07. 2006. 

54. Vizita reprezentanţilor firmei Baumax - pentru discuţii privind 
posibilităţile de investiţii în Timişoara 

24.07.2006  
 

55. Vizita reprezentanţilor firmei Fich Raiting - pentru discuţii privind 
posibilităţile de investiţii în Timişoara 

25.07.2006  
 

56. Delegaţie din Germania, reprezentanţii KfW - pentru discuţii privind 
proiectele de colaborare în curs 

26.07.2006  
 

57. Delegaţie din partea societăţii ARTE Genova, condusă de dl. Giordano 
Bertela - pentru susţinerea unui curs de formare profesională 

27.07.2006 

58.  Delegaţie oficială din Faenza, condusă de dl Claudio Casadio, primarul 
oraşului Faenza şi compusă din: d-na Paola Leonardi, dl. Francesco Pasi, 
dl. Vittorio Maggi şi dl. Franco Piancastelli - cu ocazia aniversării a 5 ani 
de activitate a Asociaţiei Casa Faenza 

27 – 30.07.2006. 

59. Delegaţie oficială din Udine, condusă de dl. Sandro Bianco, fost asesor al 
Provinciei Udine - cu ocazia "Zilei Timişoarei" 

01-04.08.2006  
 

60. Delegaţie din Novi Sad, Serbia, compusă din: d-na Danica Vignjević, 
membru în Consiliul Local; dl. Milimir Kovačević, membru în Consiliul 
Local şi dl. Živan Antić (delegaţia oficială), precum şi 10 membri ai 
echipei de fotbal seniori, 4 membri ai echipei de fotbal juniori, 4 
însoţitori şi 9 copii - cu ocazia "Zilei Timişoarei"şi a Turneului de fotbal 
pentru adulţi şi copii organizat cu această ocazie 

01-04.08.2006  
 

61.  Delegaţie din Treviso, condusă de dl. Loschi Roberto, consilier local şi 
preşedinte al Treviso Mercati şi compusă din: dl. Loschi Roberto, 
consilier local şi preşedinte al Treviso Mercati, ca reprezentant al 
Primăriei; dl. Salmaso Danilo, comandantul Poliţiei Locale a Primăriei 
din Treviso; dl. Mazzon Roberto, comisar în cadrul Poliţiei Locale 
Treviso; dl. Stecca Paolo, vicecomisar în cadrul Poliţiei Locale Treviso; 
dl. Principe Stefano, angajat ATER; dl. Volembini Romano, angajat 
ATER; dl. Colmaor Loris, responsabil operativ al Asociaţiei Voluntarilor 
de Protecţie Civilă; dl. Foffano Christian, voluntar Protecţia Civilă; dl. 

02 – 04.08.2006 
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Luise Fabio, voluntar Protecţia Civilă; dl. Zanata Erich, voluntar 
Protecţia Civilă - cu ocazia "Zilei Timişoarei"- cu ocazia "Zilei 
Timişoarei" 

62.  Vizita d-nei Raichart Sussanne, reprezentanta Crucii Roşii, filiala 
Wangen Allgan - pentru primirea diplomei de excelenţă pentru serviciile 
deosebite aduse Timişoarei 

15.08. 2006  
 

63. Vizita dlui Olav Kongsvoll, reprezentant al Grenland music produktion şi 
managerul trupei Roy Martin - în cadrul programului "Mica Vienă" 

18.08.2006  
 

64. Delegaţie din Iordania - pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare 22.08.2006  
65. Delegaţie din Germania, d-na Rotaker, reprezentanta KfW - pentru 

discuţii în cadrul proiectului de reabilitare a centrului istoric din 
Timişoara 

22-23.08.2006  
 

66.  Delegaţie din oraşul înfrăţit Szeged, din Ungaria, compusă din: dl. 
Bikádi János, dna Szántó Katalin, directorul Pieţei de Gros din Szeged şi 
dl. Szabó Rudolf - pentru discuţii privind colaborarea între Pieţele de 
Gros 

24.08. 2006  
 

67.  Delegaţie din Ungaria, compusă din: dl. Máriaföldy Miklós, dl. Jarolics 
Béla, director de programe şi reprezentanţii firmei IHLET - pentru 
discuţii privind posibilităţile de colaborare 

04.09.2006  
 

68. Vizita d-lui Remmert Alfred Heinrich, reprezentantul firmei Siemens 
Austria - pentru discuţii privind posibilităţile de investiţii 

05.09.2006  
 

69.  Delegaţie din Germania, compusă din: dl Hennes Rudolf, reprezentantul 
KFW; dl. Jörg Gutknecht, reprezentantul BCFM Development Hamburg, 
precum şi alte personalităţi din cadrul Guvernului Român şi parlamentari 
- cu ocazia finalizării lucrărilor de construcţii la proiectul Piaţa de Gros şi 
deschiderea oficială a pieţei 

13-14.09.2006  
 

70. Delegaţie a Ambasadei Elveţiei la Bucureşti, compusă din: dl. Jean-
Claude Richard, ambasadorul Elveţiei la Bucureşti şi d-na Dominique 
Peter, consilier al Ambasadei Elveţiei la Bucureşti, precum şi mai mulţi 
reprezentanţi ai firmelor elveţiene membre ale Camerei de Comerţ 
Elveţiene – pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare şi de 
investiţii 

18.09. 2006  
 

71. Delegaţie din Perugia, compusă din: dl. Riccardo Fioriti şi dl. Bruno 
Palazzetti - pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare 

19.09. 2006  
 

72. Delegaţie a GTZ, compusă din: dl. Matthias Grunwald, reprezentant al 
GTZ; d-na Arh. Astrid Heck, GTZ Project şi dl. Markus Lang - pentru 
discuţii privind colaborarea existentă 

26.09.2006  

73. Delegaţie din Austria, compusă din reprezentanţi ai Denkstatt - pentru 
susţinerea seminariilor programate şi a acorda consultanţă în cadrul 
proiectul EcoProfit 

26.09.2006  
 

74. Vizita d-lui David Sweet, coordonator al NSRF România, director 
general pentru politica regională – pentru discuţii privind posibilităţile de 
colaborare 

27.09.2006  
 

75. Vizita d-lui Riccardo Lombardo, reprezentantul Regiunii Piemont Italia, 
de la Departamentul de Comunicare şi Marketing - pentru discuţii privind 
posibilităţile de colaborare în domeniul cultural şi educaţional 

28.09.2006  
 

76. Vizita d-lui Istvan M. Kuttel, strănepotul lui Carol Kuttel, fost primar al 
Timişoarei - pentru ceremonia de dezvelire a plăcii comemorative 

29.09.2006  
 

77.  Vizita d-lui Norbert Kartmann, preşedintele Parlamentului Landului 
Hessen şi a d-lui Hartmut Nassauer, membru al Parlamentului European 

03.10.2006  
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78. Delegaţie a Ambasadei Olandei la Bucureşti, condusă de dl. Ambasador 
Jaap Werner – pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare 

09.10.2006 

79. Vizita d-lui Alexander Lüchinger, reprezentantul firmei Factor 
Consulting & Management şi a d-nei Ana – Maria Copuzeanu, 
reprezentanta firmei Trapec S.A. Bucureşti - pentru discuţii privind 
oportunităţile de afaceri în Timişoara 

11.10.2006 

80. Delegaţie din San Marino - pentru cunoaşterea posibilităţilor de investiţii 
în domeniul imobiliar 

11.10.2006 

81. Vizita d-lui Roger Tropéano, preşedintele Asociaţiei culturale "Les 
Rencontres"din Paris, Franţa - pentru discuţii privind o viitoare 
colaborare 

12.10.2006 

82. Delegaţie a Consulatului General al Italiei la Timişoara, condusă de dl. 
Manlio Giuffrida, noul Consul General 

12.10.2006 

83. Delegaţie din oraşul înfrăţit Palermo, din Italia, condusă de d-na Caromia 
Marianna, reprezentanta dlui Primar Diego Cammarata şi compusă din: 
dl. Tripodi, preşedinte Institutul Tehnic A. Volta; dl. L. Farina, profesor 
de electronică şi energii alternative, dl. P. Crimi, geolog ambientalist; dl. 
S. Pampalone, director sector tehnic Provincia Palermo; dl. G. 
Mercorillo, tehnician pe probleme de energie şi 3 studenţi în an terminal - 
pentru iniţierea colaborării cu mai multe licee din Timişoara 

12-13.10.2006 

84. Delegaţie din Germania, condusă de dl. Alois Riehl, ministrul Economiei 
Landului Hessen 

13.10.2006  
 

85. Delegaţie din Austria, în cadrul proiectului EcoProfit - pentru decernarea 
diplomelor EcoProfit 

17.10.2006  
 

86. Delegaţie din Israel, condusă de dl. Itzhac Covaliu, consultant - pentru a 
cunoaşte posibilităţile de investiţii în Timişoara şi pentru a identifica 
proiecte de colaborare de interes comun 

17.10.2006 

87. Delegaţie din Spania, compusă din reprezentanţii firmei Rio Fisa: dl. 
Fernando Sanchez, d-na Ana Garcia şi dl. Javier Alvarez  - pentru discuţii 
privind posibilităţile de investiţii 

17.10.2006 

88. Delegaţie din oraşul înfrăţit Palermo, din Italia, condusă de dl. Serafino di 
Peri, comandantul adjunct al Poliţiei Municipale din Palermo - pentru 
discuţii cu reprezentanţii Poliţiei Comunitare din Timişoara 

20.10.2006 

89. Delegaţie a Institutului Naţional Italian de Comerţ Exterior de la 
Bucureşti, condusă de dl. Michele Scuotto, director - pentru discuţii 
privind posibilităţile de colaborare 

20.10.2006 

90. Delegaţie din oraşul Torino, din Italia - pentru pregătirea Olimpiadei 
Sporturilor Universitare, care va avea loc în 2007, eveniment la 
popularizarea căruia colaborează şi Municipiul Timişoara 

18 - 25.10.2006 

91. Delegaţia a Ambasadei Suediei la Bucureşti, condusă de dl. Mats Åberg, 
Ambasadorul Suediei la Bucureşti şi dl. Hans Anderson, ministru - pentru 
discuţii privind posibilităţile de colaborare 

25.10.2006 

92. Vizita d-lui Frank Schramm, reprezentant CS Facility Management şi a 
d-lui Joachim Manz, reprezentant Interclinica Service Management - 
pentru discuţii privind colaborarea în cadrul proiectului "Spitalul 
Municipal Timişoara" 

02.11.2006 

93. Vizita reprezentantului firmei Denkstatt, din Viena - pentru discuţii 
privind proiectul EcoProfit  

07.11.2006 

94. Delegaţie din Coreea, condusă de dl. Chung Hong Key, director 
internaţional – pentru discuţii privind organizarea unui seminar 

02.11.2006 

95. Delegaţie din Germania, condusă de dl. Rolf Maruhn, Consulul 02.11.2006 
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Republicii Federale Germania la Timişoara – pentru discuţii privind 
posibilităţile de investiţii 

96. Vizita d-lui Frank Schramm, CS Facility Management şi a d-lui Joachim 
Manz-Interclinica Service Management - pentru colaborare în cadrul 
proiectului "Spitalul Municipal Timişoara" 

02.11.2006 

97. Vizita d-lui Jörg Gutknecht, reprezentantul firmei de consultanţă BCFM 
Development, Hamburg - în vederea finalizării proiectului "Piaţa de 
Gros"Timişoara 

07.11.2006 

98. Vizita d-lui Jochan Winberg, reprezentatul firmei Habia Cable AB - 
pentru a cunoaşte posibilităţile de investiţii din Timişoara 

08.11.2006 

99. Delegaţie din Germania, reprezentanţii firmei Haas Strahlcenter din 
Karlsruhe: dl. Hans Moser, dl. Richard Moser şi dl. Peter Haas - pentru a 
cunoaşte posibilităţile de investiţii din Timişoara 

08.11.2006 

100. Delegaţie a Ambasadei Rusiei la Bucureşti, condusă de dl. Alecsandr 
Ciurilin, Ambasadorului Rusiei la Bucureşti, pentru discuţii privind 
posibilităţile de colaborare 

09.11.2006 

101. Delegaţie a Ambasadei Japoniei la Bucureşti, condusă de dl. Ambasador 
Kanji Tsushima - pentru discuţii referitoare la posibilităţile unor 
colaborări viitoare şi evoluţia lucrărilor construcţiei şoselei de centură a 
Timişoarei 

11.11.2006 

102.  Delegaţie din Germania, condusă de d-na Susanne Kastner, vice-
preşedinta Bundestag-ului - cu ocazia deschiderii oficiale a Pietei de Gros 
din Timişoara 

14.11.2006 

103. Vizita d-lui Helmut Schott şi a d-lui Marian Lazurca, reprezentanţi ai 
Interbusiness Promotion and Consulting SRL – Partner Bombardier Light 
Rail Vehicles Viena-Austria pentru România - pentru discuţii privind 
posibilităţile de investiţii 

20.11.2006 

104. Vizita d-lui Unal Ergun, reprezentantul firmei Autocom Rental and 
Leasing SRL - pentru discuţii referitoare la ultimele noutăţi în domeniul 
producţiei automotive 

21.11.2006 

105. Delegaţie a BERD, pentru semnarea acordului de finanţare Colterm – 
BERD, reprezentate de dl. Ioan Piţurcă şi dl. Thomas Maier, la care a 
participat şi dl. Marius Popa, Consulul Onorific al Regatului Ţărilor de 
Jos la Timişoara 

23.11.2006 

106.  Delegaţia din Austria, reprezentanţii firmei Iorom - pentru discuţii 
privind posibilităţile de investiţii 

24.11.2006 

107.  Delegaţie din Coreea - pentru discuţii privind posibilităţile de investiţii 24.11.2006 
108.  Delegaţie din Norvegia - pentru discuţii privind posibilităţile de 

investiţii  
24.11.2006 

109.  Vizita d-lui Robin Barnett, Ambasadorul Marii Britanii în România, 
însoţit de dl. Andy Garth, şeful secţiei de dezvoltare a comerţului şi de d-
na Violeta Patru, consilierul comercial - pentru discuţii privind 
posibilităţile de colaborare 

29.11.2006 

110.  Vizita d-lui James Rosapepe, fostul ambasador al SUA în România 29.11.2006 
111.  Delegaţie a Ambasadei Tunisiei, condusă de d-na Ambasador Salona 

Bahri – pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare 
29.11.2006 

112.  Vizita Ambasadorului Germaniei la Bucureşti, dl. Roland Lohkamp şi a 
Consulului General al Germaniei la Timişoara, dl.  Rolf Maruhn - pentru 
discuţii privind posibilităţile de colaborare 

18.12.2006 
 

113.  Delegaţie din oraşul înfrăţit Karlsruhe, din Germania, compusă din: 
reprezentanţii trupelor de muzică rock Creature şi Social Plastic - pentru 

30.12.2006– 
02.01.2007 
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a participa la programul de Revelion organizat de Primăria Municipiului 
Timişoara şi pentru a susţine o serie de concerte în cluburi din Timişoara, 
însoţiţi de doi jurnalişti de la postul de televiziune ExtraHertz, dl. 
Andreas Zimmermann şi dl. Moritz Chelius - pentru a scrie un material 
despre Timişoara în momentul aderării României la Uniunea Europeană 

 
DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE 
În cursul anului 2006, au fost pregătite deplasările în străinătate pentru un număr de 34 

delegaţii, după cum urmează: 
Nr. 
Crt. 

Deplasări Perioada 

1. Deplasarea d-lui Secretar Ioan Cojocari, a d-nei Olga Sablici şi a d-lui 
Vasile Paraschiv în oraşul înfrăţit Novi Sad, din Serbia, pentru a participa 
la festivităţile organizate cu ocazia "Zilei oraşului Novi Sad" 

01-02.02.2006 

2. Deplasarea d-lui viceprimar Dorel Borza la Padova, în Italia 08.02.2006 

3. Deplasarea d-lui Radu Radoslav, directorul Direcţiei Urbanism şi a d-nei
Teréz Kolozsi la Budapesta, în Ungaria 

 10.02.-
11.02.2006 

4. Deplasarea d-lui primar Gh. Ciuhandu la Viena pentru a participa la
Conferinţa "România - Austria - Europa", organizată de Forumul 
European Alpbach şi la Graz, în Austria, pentru discuţii privind
organizarea unei manifestări culturale. 

05-08.03.2006 

5. Deplasarea d-nei Aurelia Junie şi a d-lui Coraş Daniel la Genova, în Italia,
pentru a participa la un program de formare profesională 

05-09.03.2006 

6. Deplasarea d-lui Adrian Schiffbeck la Backa Topola, în Serbia, pentru a 17-18.03.2006 
participa la Conferinţa "Rolul Cetăţenilor în Democraţia Participativă" 

7. Deplasarea d-lui Silviu Sarafolean la Budapesta, în Ungaria, pentru a
participa la întâlnirea "Alianţei Oraşelor care au în componen

 
ţă un cartier 

Iosefin" 

18-19.03.2006 

8. Deplasarea unei delegaţii, compusă din: d-na Maria Stoianov, directorul 
Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară; d-na Diana Chepeţan, 
consilier în cadrul Serviciului Dezvoltare şi Integrare Europeană din 
cadrul Primăriei; d-na Mihaela Buzilă-Petrescu, şeful Serviciului pentru 
Protecţia Copilului şi Familiei (DASC); dl. Radu Popa, psiholog la 
Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei (DASC); d-na Gabriela 
Curut, şeful Serviciului Persoane Vârstnice (DASC) şi d-na Delia 
Bugariu, psiholog la Serviciul Persoane Vârstnice (DASC), la 
Mulhouse, în Franţa, pentru un schimb de experienţă cu omologii 

01-09.04.2006 

9. Deplasarea d-nei Bere-Semeredi Iudit la Szeged, în Ungaria 01.04.2006 
10. Deplasarea d-lui viceprimar Adrian Orza în Irlanda pentru a participa la 

un program de promovare a comunităţilor locale iniţiat de Ministerul 
Afacerilor Externe 

09-12.04.2006 

11. Deplasarea d-lui viceprimar Dorel Borza la Praga, în Cehia 16-19.05.2006 
12. Deplasarea d-nei Blanca Bîtcă şi a d-nei Adriana Deaconu la Szeged, în

Ungaria, pentru a participa la "Târgul de Pod", organizat cu ocazi
 

a 
"Zilelor oraşului Szeged" 

20-21.05.2006 

13. Deplasarea d-lui primar Gheorghe Ciuhandu la Faenza, în Italia, pentru a 
participa la manifestările organizate cu ocazia împlinirii a 15 ani de 
înfrăţire 

25-27.05.2006 

14. Deplasarea d-nei Iudit Bere Semeredi la Luxembourg, pentru a lua parte 20-25.05.2006 
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la manifestările prilejuite de "Săptămâna Parcurilor şi Grădinilor" 
15. Deplasarea unei delegaţii formate din: dl. viceprimar Dorel Borza, dl.

Secretar Ioan Cojocari, dl. Miuţ Nicuşor, dl. Roşca Octavian, dl. 
Simonetti Ovidiu, dl. Ciobanu Lucian, dl. Duma Marius, dl. Ghiulai 
Dumitru, dl. Chiriţescu Florin, dl. Oneţiu Marius, dl. Bere Semeredi 
Adrian şi dl. Olar Vasile la Treviso şi Udine, în Italia 

15-26.06.2006 

16. Deplasarea d-lui primar Gheorghe Ciuhandu şi d-nei Aurelia Junie, Şefa
Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană la Budapesta, î

 
n 

Ungaria, pentru discuţii privind organizarea unor manifestări culturale 

24.06.2006 

17. Deplasarea d-nei Aurelia Junie, a d-nei Blanca Bîtcă şi a d-lui Flavius
Boncea la Szeged, în Ungaria 

 26.06.2006 

18. Deplasarea d-nei Aurelia Junie la Podgorica, în Muntenegru, pentru a 05-07.07.2006 
participa la prima întâlnire a Asociaţiei Oraşelor Multietnice din Sud-
Estul Europei – Philia intitulată "Autoguvernare Locală şi Regională la 
Standarde Europene - Experienţe, Probleme şi Perspective ale Cooperării 
în Sud-Estul Europei" 

19. Deplasarea d-lui Roşca Octavian la Udine, în Italia 06-16.07.2006 
20. Deplasarea d-nei Adriana Deaconu la Budapesta, în Ungaria, în cadrul

Programului "I am an European citizen" 
 17-24.07.2006 

21. Deplasarea unei delegaţii compusă din: dl. Secretar Ioan Cojocari, dl.
Adrian Bragea, d-na Olga Sablici şi dl. Camil Peia la Zdrenjanin, în 
Serbia, cu ocazia "Zilelor Berii" 

01-02.09.2006 

22. Deplasarea d-lui Emilian Sorin Ciurariu, directorul Direcţiei Urbanism, la
Frankfurt, în Germania, pentru a participa la programul de perfec

 
ţionare 

"Cerinţe privind Infrastructura Informaţională în Administraţia Publică 
Locală" 

03-10.09.2006 

23. Deplasarea d-lui primar Gheorghe Ciuhandu la Karlsruhe, în Germania,
pentru a participa la "Zilele timişorenilor" 

22-25.09.2006 

24. Deplasarea d-lui Viceprimar Adrian Orza la Vilsbiburg, în Germania 24-27.09.2006 
25. Deplasarea d-nei Aurelia Junie şi a d-rei Violeta Mihalache la Budapesta,

în Ungaria, pentru a vizita spaţiul din cadrul Institutului Cultural Central 
European din Budapesta 

 29.09.2006 

26. Deplasarea unei delegaţii compuse din: d-na Rodica Vlad, d-na Adriana
Blaj, d-na Lelica Crişan, d-na Smaranda Popa Radovan, dl. Vasi Călin şi
dl. Sorin Karagena, d-na Aurelia Junie, d-na Lavinia Simon, d-na Violet

 

a 
Mihalache, d-na Cristina Pădurariu, dl. Ionuţ Dorobanţu, d-na Sorina 
Jecza Ianovici, d-na Irene Flamann, dl. Colin Buzoianu şi dl. Matray 
Laszlo, la Budapesta, în Ungaria 

18-19.10.2006 

27. Deplasarea d-lui primar Gheorghe Ciuhandu şi a d-nei Aurelia Junie, 
Şefa Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană la Munchen, 
în Germania, pentru a participa la a 9-a ediţie a Târgului Expo Real 

22-24.10.2006 

28. Deplasarea d-lui Viceprimar Adrian Orza la Budapesta, în Ungaria 18.10.2006 
29. Deplasarea d-lui Dumitru Andor, directorul Direcţiei Edilitare, la Köln, în

Germania 
 21-29.10.2006 

30. Deplasarea d-nei Rodica Driha la Londra, în Anglia 11-17.11.2006 
31. Deplasarea d-lui Viceprimar Adrian Orza, a d-nei Aurelia Junie, Şefa

Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană şi a d-rei Violet
 

a 
Mihalache la Ankara, în Turcia 

03-06.11.2006 

32. Deplasarea d-nei Adriana Deaconu şi a d-lui Flavius Boncea la Budapesta,
în Ungaria 

 05-07.11.2006 

 Deplasarea d-lui Sorin Ciurariu, directorul Direcţiei Urbanism şi a d-nei 03-09.12.2006 
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33. Carmen Doroghi la Berlin, Dessau şi Leipzing, în Germania, pentru a
vizita mai multe proiecte şi organizaţii din cadrul programului Urban al 
Uniunii Europene 

  

 
34. 

Deplasarea d-lui primar Gheorghe Ciuhandu şi a d-nei Aurelia Junie, Şefa
Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană, la Taichung, în 
Taiwan, în cadrul unei vizite de lucru pentru discu

 

ţii privind posibilităţile 
de colaborare dintre oraşe 

02-11.12.2006 

 
RAPORTĂRI 
- "Programul de dezvoltare economică şi socială a municipiului Timişoara", solicitat 

semestrial de către Instituţia Prefectului - Judeţului Timiş; Culegerea datelor de la toate 
compartimentele instituţiei, prelucrarea lor şi elaborarea materialului cuprinzând sarcinile asumate 
de Primăria Municipiului Timişoara; 

- Obiective şi măsuri de dezvoltare economică şi socială a municipiului Timişoara, 
solicitate anual de către Instituţia Prefectului - Judeţului Timiş; Culegerea datelor de la toate 
compartimentele instituţiei, prelucrarea lor şi elaborarea materialului cuprinzând sarcinile asumate 
de Primăria Municipiului Timişoara; 

- "Acţiuni preconizate de către municipalitate în vederea pregătirii procesului de 
integrare a României în Uniunea Europeană şi amplificarea relaţiilor externe", solicitate anual de 
către Instituţia Prefectului - 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 Primăria Municipiului Timişoara; 

- "Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă în derulare", solicitate anual de către 
Instituţia Prefectului - Judeţului Timiş; 

- "Forme de cooperare, înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării", solicitate anual 
de către Instituţia Prefectului - Judeţului Timiş; 

- Situaţia actuală a Parcului Industrial Freidorf şi evidenţa firmelor care funcţionează în 
parc, raport solicitat anual de către Instituţia Prefectului Judeţului Timiş. 
 

ALTE ACTIVITĂŢI 
- întocmirea de documentaţii aferente consultării şi colaborării cu partenerii proiectului 

"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 delegaţiile străine care doresc să 
disemineze  investitorilor interesaţi informaţii utile dezvoltării unor afaceri în Timişoara; 

- redactarea de corespondenţă şi transmiterea de informaţii cu privire la oportunităţile de 
afaceri în Timişoara; 

- redactarea corespondenţei primarului pentru străinătate, precum şi traducerea de 
materiale în cadrul proiectelor derulate pe parcursul acestei perioade (acorduri, contracte, anexe, 
referate, documentaţii etc.); 

- organizarea unor activităţi specifice de protocol. 
 
 

5. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2007 
- continuare implementării, în colaborare cu IBD/GTZ, a proiectului "Reabilitarea 

prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara"; 
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- iniţierea şi derularea de activităţi de promovare a Municipiului Timişoara prin: 
programe, proiecte, evenimente, expoziţii, prezentări, publicaţii etc; 

- atragerea de noi investiţii în Municipiul Timişoara; 
- identificarea şi iniţierea unor noi domenii de colaborare cu oraşele înfrăţite; 
- iniţierea unor noi colaborări şi realizarea unor noi înfrăţiri cu oraşe europene; 
- iniţierea şi derularea de proiecte cu finanţări externe; 
- atragerea de fonduri suplimentare pentru implementarea proiectelor de importanţă 

locală majoră; 
- promovarea turismului în Municipiul Timişoara şi în regiunea Banat. 
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