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DIRECŢIA DEZVOLTARE 
 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2007 
 

Direcţia Dezvoltare funcţionează în subordinea directă a Primarului municipiului Timişoara, 
domnul Gheorghe Ciuhandu. Activitatea direcţiei este coordonată de d-na directoare arhitect 
Aurelia Junie. 
 
1. STRUCTURA  DIRECŢIEI 
Structura direcţiei a rezultat în urma transformării în anul 2007 a Serviciului Dezvoltare Locală şi 
Integrare Europeană în Direcţia Dezvoltare, prin H.C.L. nr. 124/24.04.2007 privind modificarea şi 
aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara.  
Direcţia Dezvoltare are următoarele servicii şi birouri în structura sa: 

• Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană 
• Biroul Cooperare Internă şi Internaţională; 
• Biroul Programe Europene; 
• Serviciul Investiţii; 
• Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice; 
• Biroul Infocentrul Turistic. 

 
2. COMPONENŢA DIRECŢIEI 
Prin organigramă, direcţia are prevăzut un număr total de 60 de posturi, din care 7 posturi de 
conducere şi 53 posturi de execuţie, după cum urmează: 
- Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană: 10 posturi de execuţie, funcţionari publici de 
diferite specialităţi, 1 post de personal contractual şi 1 post de conducere, funcţionar public; 
- Biroul Cooperare Internă şi Internaţională: 7 posturi de execuţie, funcţionari publici de diferite 
specialităţi, 1 post de personal contractual şi 1 post de conducere, funcţionar public; 
- Biroul Programe Europene: 8 posturi de execuţie, funcţionari publici de diferite specialităţi şi 1 
post de conducere, funcţionar public; 
- Serviciul Investiţii: 10 posturi de execuţie, funcţionari publici de diferite specialităţi, 1 post de 
personal contractual şi 1 post de conducere, funcţionar public; 
- Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice: 8 posturi de execuţie, 
funcţionari publici de diferite specialităţi, 2 posturi de personal contractual şi 1 post de conducere, 
funcţionar public; 
- Biroul Infocentrul Turistic: 5 posturi de personal contractual şi 1 post de conducere, personal 
contractual. 
Din numărul total de posturi, 27 posturi sunt vacante. 
 
3. OBIECTUL  DE ACTIVITATE 
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. 
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h) asigură contactul permanent cu departamentele similare din cadrul Guvernului României, 
din alte instituţii sau autorităţi publice şi cu instituţiile europene. 

i) propune Primarului iniţierea de Proiecte de Hotărâre a Consiliului Local şi Dispoziţii 
necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice. 

j) elaborează propunerea de plan anual de investiţii al Serviciului Dezvoltare şi Integrare 
Europeană şi a birourilor din subordine. 

k) întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe 
anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în 
conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale 

l) întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an 
propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice; 

m) întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de 
investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru 
anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi 
justificarea cu documente a sumelor solicitate 

n) întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea 
angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau 
Serviciului Contabilitate Cheltuieli. 

o) colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; 
p) comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea 

elaborării propunerilor pentru: programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 
septembrie; programul de investiţii anual şi multianual; elaborarea şi aprobarea bugetului 
pentru anul următor;  

q) colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de 
achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate; 

r) comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de 
utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ; 

s) comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme 
informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora. 

t) are atribuţii în  procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare 
 
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 (ex, Eurocities, Balcinet, Clubul de la Strasburg) 
f) asigură activitatea de protocol din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. 
g) propune Primarului iniţierea de proiecte de Hotărâre a Consiliului Local şi Dispoziţii 

necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice. 
h) are atribuţii în  procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare 

 
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. 
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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) are atribuţii în  procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare. 
f) propune Primarului iniţierea de proiecte de Hotărâre a Consiliului Local şi Dispoziţii 

necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice.  
 
SERVICIUL INVESTIŢII 

a) elaborează pe baza planurilor de investiţii preconizate propuse de direcţiile/compartimentele 
Primăriei Municipiului Timişoara, programul general anual de investiţii al Municipiului 
Timişoara, urmărind corelarea acestora astfel încât lucrările de execuţie să fie realizate  într-
o ordine firească, fără suprapuneri şi reveniri ulterioare. 

b) supune programul general anual de investiţii al Municipiului Timişoara aprobării Primarului 
Municipiului Timişoara şi Consiliului Local al Municipiului Timişoara, anual sau ori de câte 
ori este necesară rectificarea acesteia; 

c) comunică direcţiilor/departamentelor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, 
programul general anual de investiţii aprobat. 

d) verifică documentaţiile elaborate prin grija direcţiilor/compartimentelor din cadrul Primăriei 
Municipiului Timişoara în vederea demarării procedurilor de achiziţii publice pentru 
elaborarea S.F., P.E., P.A.C., D.E, C.S, (documentaţii pentru obţinerea avizelor) şi pentru 
execuţia lucrărilor.  

e) întocmeşte documentaţiile pentru aprobarea prin H.C.L. a lucrărilor. 
f) colaborează cu Serviciul de Achiziţii Publice pentru întocmirea contractelor de prestări 

servicii, contractelor de furnizare echipamente, respectiv a contractelor de execuţie lucrări, 
precum şi a graficelor de execuţie, cu termene precise de realizare pentru toate lucrările de 
investiţii ale Municipiului Timişoara. 

g) încredinţează contractele de execuţie lucrări semnate Direcţiilor Operative/compartimentelor 
PMT, care vor nominaliza o persoană care să urmărească şi să confirme pe proprie 
răspundere execuţia lucrărilor cantitativ şi calitativ (inclusiv întocmirea actelor necesare 
privind fazele determinate, lucrări ascunse, încercări, certificate de calitate, agremente, etc.).  

h) urmăreşte respectarea termenelor de finalizare în conformitate cu Contractele de execuţie 
lucrări respectiv Contractele de prestări servicii, contractele de furnizare echipamente, 
respectiv contractele de execuţie lucrări semnate; în acest sens organizează comandamente 
periodice pentru fiecare lucrare, funcţie de importanţa acesteia.  

i) atenţionează responsabilii din cadrul direcţiilor operative/compartimentelor PMT cu privire 
la nerespectarea graficelor de lucrări şi ia măsurile necesare pentru înscrierea în termene;  

j) colaborează cu Direcţia Economică pentru asigurarea fondurilor şi a surselor de finanţare. 
k) propune componenţa comisiilor de recepţie şi o supune aprobării Primarului Municipiului 

Timişoara 
l) verifică situaţiile de lucrări şi facturile întocmite de către prestatori/furnizori şi confirmate 

de către Direcţiile Operative/compartimentele PMT din punct de vedere al încadrării în D.G. 
aprobat, contractul încheiat cu executantul şi bugetul anual. 

m) întocmeşte angajamentele de plată, pe baza recepţiilor semnate de comisia de recepţie. 
n) întocmeşte ordonanţele de plată şi le predă Serviciului Buget spre efectuarea plăţilor. 
o) reţine garanţiile de bună execuţie şi le eliberează după finalizarea lucrărilor. 
p) organizează recepţiile intermediare şi recepţie la terminarea lucrărilor. 
q) predă investiţiile finalizate direcţiilor operative/compartimentelor PMT spre administrare 

sau folosinţă, după caz. 
r) anunţă I.C. şi elaboratorul A.C. cu privire la începerea lucrărilor. 
s) achită toate comisioanele stabilite prin reglementări legale (I.C., C.S.C., O.A.R., etc.) 
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t) are atribuţii în  procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare 
 
SERVICIUL CENTRUL DE COORDONARE PENTRU REABILITAREA CARTIERELOR 
ISTORICE 

a) coordonează activităţile de reabilitare prudentă a cartierelor istorice din Timişoara; 
b) asigură cooperarea cu alte instituţii implicate în procesul de reabilitare; 
c) elaborează strategii de reabilitare şi revitalizare proprii pentru fiecare cartier istoric; 
d) delimitează şi stabileşte priorităţile pentru zonele de intervenţie; 
e) asigură consultanţă gratuită pentru locatari - proprietari şi chiriaşi; 
f) identifică surse complementare pentru finanţarea lucrărilor de execuţie (fond de reabilitare 

urbană, proiecte de finanţare naţionale şi internaţionale, parteneriate public private);  
g) întocmeşte cereri de finanţare şi documente adiţionale necesare pentru accesare de fonduri în 

cadrul unor programe internaţionale sau co-finanţări bilaterale; 
h) asigură informarea şi educarea cetăţenilor privind metodele corecte de reabilitare; 
i) asigură logistica necesară pentru instruirea specialiştilor şi a meseriaşilor implicaţi în 

procesul de reabilitare;  
j) propune Primarului iniţierea de proiecte de Hotărâre a Consiliului Local şi Dispoziţii 

necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice; 
k) asigură consilierea cetăţenilor privind finanţarea lucrărilor de reabilitare a clădirilor istorice  
l) derulează, sub coordonarea Direcţiei Economice, activităţile financiare asumate prin 

contractele de finanţare/împrumut semnate de către Primăria Municipiului Timişoara pentru 
reabilitarea clădirilor istorice. 

m) are atribuţii în  procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare 
 
BIROUL  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. 
e) urmăreşte atragerea de fonduri pentru realizarea unor măsuri vizând promovarea turismului 
f) elaborează materiale, proiecte şi programe vizând promovarea turismului 
g) are atribuţii în  procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare 

 
 
4. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2007 

 
4.1 SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ  
BIROUL COOPERARE INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 
BIROUL PROGRAME EUROPENE 
Pe parcursul anului 2007, principalele activităţi derulate de Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare 
Europeană, Biroul Cooperare Internă şi Internaţională şi Biroul Programe Europene au fost: 
 
4.1.1 HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PROMOVATE 
- HCL nr. 3/30.01.2007 privind aprobarea Conceptului Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea 
Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara; 
- HCL nr. 21/30.01.2007  privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Local al Municipiului 
Timisoara, Ministerul Integrării şi Institutul de Studii şi Proiectări Energetice S.A., conform 
Contractului de servicii - Etapa II Lot 13/Proiect 1 nr. 45207 din 15.12.2006, în vederea dezvoltării 
proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al orasului Timişoara în vederea 
dezvoltării turismului"; 
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- HCL nr. 22/30.01.2007 privind implementarea proiectelor: "Online booking info-system la 
Infocentrul Turistic Timisoara" şi "Compact disc de prezentare pentru promovarea turismului"; 
- HCL nr. 23/30.01.2007 privind participarea Municipiului Timişoara în calitate de partener la 
implementarea proiectului "Concept durabil de transport urban"; 
- HCL nr. 39/13.02.2007 privind aprobarea Contractului de Finanţare între Societatea Germană 
pentru Colaborare Tehnică (GTZ) şi Municipiul Timişoara, privind realizarea proiectului 
"Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara"- măsuri 
demonstrative; 
- HCL nr. 48/27.02.2007 privind aprobarea achitării taxei de membru al Asociatiei Eurocities pentru 
anul 2007; 
- HCL nr. 105/27.03.2007  privind alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local pentru vizita 
Consiliului Local al Municipiului Szeged la Timişoara; 
- HCL nr. 106/27.03.2007 privind aprobarea efectuării cheltuielilor în valoare de 34.000 lei în 
vederea participarii Consiliului Local al Municipiului Timişoara la organizarea unui eveniment 
dedicat Municipiului Timişoara, la Karlsruhe, în perioada 9-11 mai 2007, cu ocazia împlinirii a 15 
ani de parteneriat între Timişoara si Karlsruhe; 
- HCL nr. 154/24.04.2007  pentru aprobarea Acordului privind coordonarea sistemelor de parcare 
din oraşele Timisoara şi Szeged; 
- HCL nr. 155/24.04.2007 pentru  aprobarea Acordului privind cooperarea oraşelor Timişoara şi 
Szeged în domeniul dezvoltării locale. Cooperare între grădinile zoologice din cele două oraşe; 
- HCL nr. 286/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire clădire 
Calea Bogdăneştilor colţ cu Bv. Cetatii, Timisoara" şi realizarea unui parcaj subteran pe terenul 
care se află în incinta Grupului Şcolar de Industrie Alimentară; 
- HCL nr. 319/31.07.2007  privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Asociaţia 
Automotivest în calitate de membru fondator şi alocarea sumei de 50 RON din bugetul local pentru 
contribuţia la capitalul social al Asociaţiei Automotivest; 
- HCL nr. 361/30.10.2007 privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 cu proiectul  "Reabilitarea 
spaţiilor publice din centrul istoric al oraşului Timişoara în vederea dezvoltării turismului", 
aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul  istoric al oraşului 
Timisoara în vederea dezvoltării turismului" nr. 23800 / 45207 /5484/ 2006/3, elaborat de către 
ISPE Bucureşti în cadrul Contractului de servicii - Etapa II LOT 13 /PROIECT 1 nr. 
45207/15.12.2006; 
- HCL nr. 409/30.10.2007 privind alocarea sumei de 35.000 RON din bugetul local cu ocazia vizitei 
la Timişoara a unei delegaţii a oraşului Karlsruhe; 
- HCL nr. 418/27.11.2007 privind privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unei 
parcele de 40.000 mp, în vederea realizării unei unităţi industriale sau de servicii de logistică 
în Parcul Industrial Freidorf, Timisoara; 
- HCL nr. 443/27.11.2007 privind alocarea sumei de 15.000 lei  în vederea participării Municipiului 
Timişoara la manifestările de Crăciun organizate de Primaria din Karlsruhe, în perioada 8-14 
decembrie 2007; 
- HCL nr. 461/18.12.2007 privind aprobarea transformării juridice a societăţii S.C. IT Parc 
Management S.A. în societate cu răspundere limitată -S.R.L.; 
- HCL nr. 484/18.12.2007 privind aprobarea Studiului ‚VISION TIMIŞOARA 2030’ – suport la 
dezvoltarea unui concept durabil pentru infrastructura oraşului Timişoara’, elaborat de Primăria 
Municipiului Timişoara în colaborare cu Institutul ‚Politehnica’ Timişoara şi Institutul Fraunhofner 
IPA Stuttgart; 
- HCL nr. 510/18.12.2007 privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara şi cofinanţării proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din 
Timişoara în context regional" realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 
2004-2006. 
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4.1.2 DISPOZIŢII ALE PRIMARULUI PROMOVATE 
- Dispoziţia nr. 1881 din 24.01.2007 privind declararea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul 
unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei; 
- Dispoziţia nr. 1902 din 18.06.2007 privind constituirea comisiei de  verificare şi avizare a 
Studiului de Fezabilitate şi a Proiectului Tehnic pentru proiectul „Reabilitarea spaţiilor publice în 
centrul istoric al oraşului Timişoara în vederea dezvoltării turismului”, elaborat în cadrul  
Contractul de servicii  - Etapa II LOT 13 /PROIECT 1 nr. 45207/15.12.2006;   
- Dispoziţia nr. 2231 din 20.07.2007 (22.07.2007) privind completarea comisiei de verificare şi 
avizare a Studiului de Fezabilitate şi a Proiectului Tehnic pentru proiectul „Reabilitarea spaţiilor 
publice în centrul istoric al oraşului Timişoara în vederea dezvoltării turismului”, elaborat în cadrul 
Contractului de servicii  - Etapa II LOT 13 /PROIECT 1 nr. 45207/15.12.2006, aprobată prin 
Dispoziţia nr. 1902/18.06.2007. 
 
4.1.3 PROGRAME ŞI PROIECTE IMPLEMENTATE SAU ÎN DERULARE 

- În 2007, în colaborare cu KfW Germania (Institutul pentru reconstrucţie al Germaniei), au fost 
diversificată şi eficientizată activitatea în Piaţa de Gros Timişoara: din economiile înregistrate în 
anul precedent în execuţie, în acest an s-a solicitat şi obţinut aprobarea  KfW pentru achiziţionarea 
şi montarea unui pod basculă electronică pentru vehicule rutiere  şi a unui presocontainer pentru 
colectarea deşeurilor; echipamentele  au fost achiziţionate şi puse în funcţiune, iar în prezent 
funcţionează la parametrii preconizaţi.  
 
- În anul 2007, a continuat implementarea proiectului CLOE – Clusters Linked Over Europe – reţea 
europeană de excelenţă pentru managementul clusterelor, asociere şi promovare. Proiectul este 
iniţiat de către Primăria oraşului Karlsruhe din Germania şi este derulat în colaborare cu oraşele 
Timişoara (România), Linz (Austria), Tartu (Estonia), Värmland (Suedia), Kalinigrad (Rusia), 
Nottingham (Marea Britanie). Proiectul este finanţat din fonduri ale Uniunii Europene în cadrul 
programului INTERREG IIIC. Obiectivul general al 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 perioada decembrie 2006 - iunie 2007, a fost implementat proiectul „Support for cities” (Sprijin 
pentru oraşe), finanţat în cadrul programului european URBACT 2002-2006.  
Proiectul "Sprijin pentru oraşe" a fost un instrument al perioadei de programare URBACT 2002-
2006, prin care s-a oferit asistenţă oraşelor cu o populaţie de peste 20.000 locuitori din noile state 
membre ale Uniunii Europene, inclusiv România şi Bulgaria, în elaborarea strategiilor de dezvoltare 
urbană durabilă. Municipiul Timişoara, a fost selectat alături de alte 12 oraşe din România, să 
participe la acest proiect la care au participat în total 43 de oraşe provenind din 8 state membre ale 
Uniunii Europene. 
În acest context, în perioada 12-18 mai 2007, dl. Frank Samol, expert în elaborarea de strategii şi 
proiecte integrate de dezvoltare urbană, s-a aflat la Timişoara şi a lucrat cu reprezentanţii autorităţii 
municipale la definirea şi dezvoltarea de strategii de dezvoltare urbană durabilă, care vor fi folosite 
pentru implementarea proiectelor finanţate prin intermediul Programelor Operaţionale, în perioada 
2007-2013. 
De asemenea, în data de 18 octombrie 2007, Secretariatul Programului URBACT - autoritatea 
competentă desemnată de Comisia Europeană să gestioneze Programul URBACT la nivel european 
- a organizat la Bruxelles Conferinţa finală a proiectului, Municipiul Timişoara numărându-se 
printre cele 8 oraşe selectate - dintre cele 43 de oraşe participante la proiect – să-şi prezinte 
experienţa din cadrul proiectului.  
 
- În anul 2007, a început implementarea, împreună cu Direcţia Drumuri şi Transporturi din cadrul 
Primăriei Timişoara, proiectului „Concept durabil de transport urban” – TRANSPOWER, finanţat 
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în cadrul Programului european INTERREG şi derulat în parteneriat cu Societatea Germană pentru 
Cooperare Tehnică  (GTZ). Proiectul are ca scop realizarea şi implementarea supravegheată a unor 
concepte durabile de transport urban. 
În cadrul acestui proiect, în perioada 20-23 iunie 2007, reprezentanţi ai Municipiului Timişoara au 
participat la o conferinţă organizată de municipalitatea din Halandri, Grecia. Conferinţa a oferit 
posibilitatea unor discuţii cu partenerii de proiect şi stabilirea bazelor viitoarelor lucrări şi a unei 
bune colaborări în acest sens.  
De asemenea, în cadrul aceluiaşi proiect, în perioada 25-28 noiembrie, reprezentanţi ai Municipiului 
Timişoara au participat la conferinţa „Ciclism în Sibiu – transport sigur şi ecologic în oraşul 
istoric”, organizată de municipalitatea din Sibiu în cadrul etapei de workshop-uri pe grupe de lucru. 
În cadrul conferinţei organizate în Sibiu principala temă de lucru a fost implementarea unei reţele 
de piste pentru biciclişti în Sibiu, în acelaşi timp s-au analizat exemple de bune practici şi s-a căzut 
de acord asupra desfăşurării ulterioare a proiectului. 
 
- În perioada aprilie – octombrie 2007, a fost implementată prima fază a proiectului proiectul pilot 
european „MILE – Managing migration and integration at local level – cities and regions” 
(Gestionarea situaţiilor de emigrare şi integrare a persoanelor la nivel local, în oraşe şi regiuni), 
finanţat în cadrul programului european URBACT. 
Proiectul „MILE” este un proiect pilot european în domeniul politicii emigraţionale locale, care 
vizeazã oraşele capitalã şi oraşele mari şi care oferă cadrul necesar analizãrii metodelor de succes 
privind gestionarea cazurilor de emigrare şi integrarea persoanelor în oraşele şi regiunile Uniunii 
Europene.  
În prima fază a proiectului, s-a realizat un studiu privind situaţia emigraţiei şi imigraţiei în oraşele 
participante la proiect şi acţiunile deja întreprinse de către acestea în vederea integrării persoanelor. 
Faza a II-a a proiectului, care se derulează în perioada noiembrie 2007 – mai 2009, va asigura 
cadrul necesar pentru elaborarea unor planuri de acţiune locale şi identificarea surselor de finanţare 
adecvate implementării ulterioare a unor proiecte finanţabile din Fondurile Structurale în contextul 
Programelor Operaţionale Regionale aferente perioadei de programare 2007-2013. 
 
- În anul 2007, a fost iniţiat şi implementat proiectul „Online booking system”, un portal turistic 
care conţine un sistem de rezervări hoteliere online, proiect derulat în vederea dezvoltării turismului 
local, precum şi pentru a veni în întâmpinarea nevoilor turiştilor aflaţi în Timişoara. Obiectivele 
urmărite sunt furnizarea de informaţii privind potenţialul turistic al municipiului şi al zonelor turistice 
înconjurătoare prin intermediul portalului turistic, precum şi asigurarea de servicii turistice de 
rezervări hoteliere online prin intermediul sistemului de rezervări hoteliere online. Sistemul va 
funcţiona în incinta Infocentrului Turistic din Timişoara, situat pe strada Alba Iulia nr. 2, iar 
achiziţionarea acestuia a fost realizată prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate de 
către Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ).  
 
- În colaborare cu Consiliul Judeţean Timiş a fost iniţiat proiectul „Reabilitarea şi revitalizarea 
Cetăţii Timişoara - Bastionul Theresia”  - derulat în  cadrul Programului RO PHARE 2005/017-
553.04.01.01.01.02.09. PT a fost finalizat au fost achiziţionate lucrările de execuţie care urmează să 
înceapă în etapa următoare. 
 
- Prin H.C.L. nr. 510 din data de 18.12.2007, Consiliul Local a aprobat participarea Municipiului 
Timişoara şi cofinanţarea proiectului „Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică 
din Timişoara în context regional” realizat şi finanţat în cadrul Programului de vecinătate România- 
- Serbia, Phare 2004 – 2006.  Proiectul îşi propune să contribuie la promovarea şi valorificarea 
turistică a patrimoniului cultural material şi imaterial din Timişoara ca poartă de intrare în regiune şi 
în ţară şi nod turistic principal în zona Banatului. Turismul este un element esenţial atât pentru 
conservarea/protejarea obiectivelor de patrimoniu cât şi pentru dezvoltarea socio-economică şi 
culturală regională, în context transfrontalier. Partenerii Primăriei Municipiului Timişoara în 
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implementarea acestui proiect sunt CULTOURS - Centrul de Turism Cultural şi Organizaţia 
Comunală de Turism din Vrset. 
 
- Prin H.C.L. nr. 319 din data de 31.07.2007, Consiliul Local a aprobat participarea Municipiului 
Timişoara în calitate de membru fondator la Asociaţia Automotivest, organism neguvernamental, 
nonprofit, apolitic, cu personalitate juridică, având misiunea de a facilita creşterea competitivităţii 
pe piaţă a membrilor reţelei de tip „cluster” în domeniul automoto din Regiunea Vest. Asociaţia 
reprezintă un parteneriat între autorităţi ale administraţiei publice locale, universităţi tehnice, 
camere de comerţ şi companii private din Regiunea Vest. Obiectivul general al asociaţiei este 
organizarea unui cadru profesional de realizare şi furnizare de servicii suport pentru industria 
automotive.  
 
- în 2007,  a fost dezvoltat şi amplificat  Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Reabilitarea 
spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara în vederea dezvoltării turismului”: au 
fost cooptati reprezentanţi ai tuturor  furnizorilor de utilităţi  care să colaboreze cu proiectantul 
general ISPE Bucureşti  în elaborarea unei documentaţii complete si corecte, pentru o investitie de 
amploare la standarede europene.  
La  sfârşitul lunii iulie 2007, Studiul de Fezabilitate a fost prezentat de către reprezentantul ISPE 
Bucuresti în fata  Comisiei de Verificare si Avizare a Studiului de Fezabilitate si a Proiectului 
tehnic, numită prin Dispoziţia Primarului nr. 2231/200. Prin Raportul de Evaluare nr. SC2007- 
17750/03.08.2007, Comisia a respins Studiul de Fezabilitate, urmând ca în cel mai scurt timp 
posibil, proiectantul general sa-l corecteze având în vedere toate observaţiile transmise. Studiul 
refăcut, a fost avizat de către Comisie şi apoi adoptat de către Consiliul Local al Municipiului 
Timişoara.  
În prezent – prin grija Biroului Programe Europene - se află in curs de elaborare Cererea de 
Finanţare pentru participarea municipalităţii cu acest proiect în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007-2013 Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi 
locale”. 
 
În cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Primăria Timişoara intenţionează 
implementarea de proiecte în cadrul următoarelor axe prioritare: 
- Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor potenţiali poli de creştere; în cadrul Axei 1 au 
fost realizaţi primi paşi în elaborarea Planului Integrat de dezvoltare urbană durabilă pentru 
cartierele istorice Iosefin şi Fabric. 
- Axa 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale; în cadrul Axei 2, a fost iniţiat 
proiectul “Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al oraşului Timişoara în vederea 
dezvoltării turismului”. Scopul proiectului constă în îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de 
transport locale – străzi şi pieţe urbane de categoria 2, precum şi a infrastructurii tehnico-edilitare de 
pe traseele respective - în vederea rezolvării nevoilor grupurilor ţintă. În acest sens, în cursul anului 
2007, a fost finalizat  Studiul de Fezabilitate (de către ISPE Bucureşti), în cadrul unei finanţări 
nerambursabile acordate de către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în 
vederea atragerii de fonduri structurale.  Cererea de finanţare va fi depusă cât de curând în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007-2013 / Axa 2.  
- Axa 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului;  în cadrul Axei 5, a fost iniţiat proiectul 
“Reabilitarea centrului istoric al oraşului Timişoara în vederea dezvoltării turismului”. Proiectul are 
ca obiectiv general restaurarea Cartierului Cetate, restaurare care trebuie efectuată de aşa manieră 
încât să se conserve intactă natura sa istorică şi în acelaşi timp să i se insufle o nouă viaţă. O primă 
prioritate o va constitui ameliorarea stării clădirilor din Piaţa Victoriei, de importanţă majoră în 
activităţile de turism, dar care în ceea ce priveşte restaurarea a rămas în urma altor zone ale oraşului 
istoric. Lucrările de reabilitare se vor desfăşura atât asupra clădirilor cât şi asupra fântânilor şi 
monumentelor, iluminatului şi semnalizărilor. 
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4.1.4 PROMOVARE ECONOMICĂ 
- În anul 2007, a continuat derularea unui program amplu în vederea promovării economice a 
municipiului Timişoara în Euroregiune şi în Europa prin: 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 
şi în presa locală şi centrală; reprezentarea municipalităţii la târguri, expoziţii, conferinţe şi 
seminarii internaţionale de profil în oraşe europene. 
- 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 2007, au avut loc peste 80 de întâlniri cu oameni de afaceri 
străini cărora li s-au furnizat informaţii utile dezvoltării unor afaceri în Timişoara; 
- au fost promovate avantajele concesionării unor suprafeţe în Parcul Industrial Freidorf către 
investitori români şi străini. În prezent, din totalul de 52 ha al parcului, este ocupată o suprafaţă de 
18 ha. 
  
4.1.5 MATERIALE DE PROMOVARE ELABORATE 
În anul 2007: 
- a fost reeditat albumul „Welcome to Timişoara”, ediţia 2007-2008; 
- a fost elaborat un CD de prezentare a municipiului Timişoara, realizat în şapte limbi de circulaţie 
(română, engleză, germană, franceză, italiană, sârbă şi maghiară), ataşat pe o carte poştală; pe CD 
sunt incluse informaţii generale, istorice, de interes social, economic, turistic despre municipiul 
Timişoara şi oraşele înfrăţite ale Timişoarei; 
- a fost elaborată o hartă a Municipiului Timişoara în colaborare cu firma Schubert & Franzke. 
Lansarea oficială a hărţii a fost organizată în luna noiembrie în cadrul Infocentrului Turistic 
Timişoara; 
- a fost realizat un „Compact disc de prezentare pentru promovarea turismului”, proiect derulat prin 
intermediul unei finanţări nerambursabile acordată de către Societatea Germană pentru Cooperare 
Tehnică (GTZ); 
 
4.1.6 SEMINARII, CONFERINŢE, SIMPOZIOANE, EXPOZIŢII ŞI EVENIMENTE 
ORGANIZATE 
- în data de 23 martie 2007, a fost organizată o masă rotundă realizată cu prilejul comemorării a 50 
de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma; 
- în perioada 26-30 martie 2007, a fost organizată săptămâna de conferinţe pe tema reabilitării 
clădirilor istorice, în colaborare cu Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică GTZ, Programul 
de Masterat „Reabilitarea Clădirilor Istorice”, Direcţia pentru Cultură, culte şi Patrimoniu şi Ordinul 
Arhitecţilor Timiş; 
- în perioada 25-26 aprilie 2007, a fost organizată vizita la Timişoara a unei delegaţii oficiale din 
oraşul înfrăţit Szeged din Ungaria, din delegaţie făcând parte Primarul oraşului Szeged şi membrii 
Consiliului Local al oraşului Szeged. Cu această ocazie au fost semnate două acorduri de 
colaborare: un „Acord privind coordonarea sistemelor de parcare din oraşele Timişoara şi Szeged” 
şi un „Acord privind cooperarea oraşelor Timişoara şi Szeged în domeniul dezvoltării locale. 
Cooperare între grădinile zoologice din cele două oraşe”; 
- în perioada 8-11 mai 2007, cu ocazia aniversării a 15 ani de la semnarea Acordului de înfrăţire 
dintre oraşe, în colaborare cu primăria  din  Karlsruhe a fost organizat la Karlsruhe un eveniment 
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festiv, cuprinzând o expoziţie de fotografii „Timişoara-poartă spre Europa”, bannere cu imagini din 
Timişoara şi un concert susţinut de Ansamblul de muzică barocă „La Follia” din Timişoara; 
- în data de 22 iunie 2007, Primăria Municipiului Timişoara în colaborare cu Fundaţia Grupul de 
Iniţiativă Ecologică şi Dezvoltare Durabilă - Bucureşti, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură 
Timişoara, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului au organizat, în 
Sala Europa din cadrul Centrului Regional de Afaceri al CCIAT, reuniunea de deschidere a 
lucrărilor „Forumului pentru Dezvoltare Durabilă şi Protecţia Mediului – Zona de Vest”; 
- în perioada 27-29 iunie, în cadrul proiectului CLOE - Cluster Links Over Europe, a fost organizată 
conferinţa pe teme de dezvoltare economică „German-French-Romanian PAMINA Business 
Meeting”, în colaborare cu Departamentul de Dezvoltare Economică al Primăriei Karlsruhe şi 
Biroul Român de Promovare Economică de la Karlsruhe;  
- în data de 15 septembrie 2007, a fost organizată lansarea de gală în Timişoara a filmului 
regizorului Cristian Mungiu „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”; lansării filmului ''4 luni, 3 săptămâni şi 2 
zile'' (câştigător al Palme d'Or 2007, premiul FIPRESCI al Federaţiei Internaţionale a Criticilor de 
Film şi Premiul Ministerului Francez al Educaţiei Naţionale pentru valoarea sa educativă) la 
Timişoara; 
- în perioada 3-7 noiembrie 2007, în contextul aniversării a 15 ani de la semnarea Acordului de 
înfrăţire dintre oraşe, a fost organizată vizita la Timişoara a unei delegaţii oficiale din oraşul înfrăţit 
Karlsruhe din Germania, din delegaţie făcând parte Primarul oraşului Karlsruhe şi membri ai 
Consiliului Local al oraşului Karlsruhe; 
- în perioada 5-9 noiembrie 2007, a fost organizată a VII-a ediţie a „Săptămânii Calităţii 
Timişorene”, în colaborare cu AGIR - 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. Această manifestare face parte din campania de promovare a calităţii în 
toate domeniile de activitate şi se înscrie 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. 
 
4.1.7 PARTICIPARE LA SEMINARII, CONFERINŢE ŞI SIMPOZIOANE 
- în perioada 19-21 septembrie 2007, domnul Primar Gheorghe Ciuhandu a participat la Berlin la 
conferinta „City in Motion” (Oraşul în mişcare) pe tema înfrăţirii oraşelor şi a dezvoltării urbane; 

- în data de 13 noiembrie 2007, funcţionari din cadrul Biroului Cooperare Internă şi Internaţională 
au participat la o sesiune de informare privind potenţialii beneficiari de granturi, informaţii despre 
măsurile, priorităţile şi aspectele financiare ale Programului Phare de Cooperare Transfrontalieră 
România-Ungaria 2006, eveniment organizat de către Biroul Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră Oradea pentru Graniţa România-Ungaria; 

- în data de 22 noiembrie 2007, funcţionari din cadrul Biroului Cooperare Internă şi Internaţională 
au participat la „Info-days – Ateliere de lucru” pentru Licitaţia Phare CBC 2006, eveniment 
organizat de către Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, în cadrul 
programului de Vecinătate România – Serbia 2004-2006; 

- în data de 4 decembrie 2007, funcţionari din cadrul Biroului Cooperare Internă şi Internaţională au 
participat la „Info-days – Ateliere de lucru” pentru Licitaţia Phare CBC 2006, eveniment organizat 
de către Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, în cadrul programului de 
Vecinătate România – Serbia 2004-2006. 
 
4.1.8 ACŢIUNI  DE COOPERARE CU ORAŞELE ÎNFRĂŢITE 
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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 2007, s-au desfăşurat activităţi în diverse domenii 
de activitate. 
 
FRANŢA 
MULHOUSE 
Cu oraşul Mulhouse, în cursul anului 2007, au continuat schimburile stabilite în programul anual de 
cooperare descentralizată dintre oraşe în domeniul social, al democraţiei de proximitate (consiliilor 
de cartier), al protecţiei civile şi pompierilor şi a fost iniţiată cooperarea înntr-un nou domeniu, cel 
al zonelor metropolitane (intercomunalităţii). Astfel: 
- în perioada 5 – 6 martie 2007, dna Christiane Eckert, viceprimar responsabil cu relaţiile 
internaţionale din oraşul Mulhouse, dl. Jean-François Girardin, director general adjunct al Primăriei 
oraşului Mulhouse şi dl. Sorin Ciurariu, directorul Direcţiei Urbanism, au participat la Sibiu la 
seminarul „Autorităţi locale: de ce şi cum ne asociem? Mizele intercomunalităţii în 2007”; 
- în perioada 25-28 iunie 2007, a fost prezentă la Timişoara o delegaţie din oraşul Mulhouse 
compusă din: d-na Mireille Godefroy, viceprimar responsabil cu afacerile sociale şi d-na Francoise 
Coulot, director al Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru un schimb de experienţă în domeniul 
protecţiei copilului cu omologii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi cu 
reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în domeniu şi pentru a participa în data de 26 iunie 2007 la 
lansarea proiectului pilot european „Teritoriu Responsabil pentru Coeziunea Socială şi Dezvoltarea 
Durabilă”, proiect iniţiat de Direcţia de Dezvoltare a Coeziunii Sociale din cadrul Consiliului 
Europei în care oraşele Mulhouse şi Timişoara participă ca parteneri;  
- în perioada 12-17 noiembrie 2007,  d-na Diana Donawell, şef Birou Cooperare Internă şi 
Internaţională, şi dl. Adrian Schiffbeck, consilier din cadrul Direcţiei Comunicare, s-au deplasat la 
Mulhouse pentru a participa la un schimb de experienţă şi pentru a pregăti o prezentare comună cu 
oraşul Mulhouse despre democraţia participativă la Mulhouse şi la  Timişoara şi rezultatele 
cooperării dintre oraşe în acest domeniu; 
- cu această ocazie, în perioada 14-16 noiembrie 2007, componenţii delegaţiei s-au deplasat la 
Nantes pentru a participa la cel de-al treilea Forum al cooperării descentralizate franco-române în 
cadrul căruia a fost făcută prezentarea comună pe tema democraţiei participative şi au participat la 
lucrările Forumului pe tema intercomunalităţii; 
- în perioada 27-29  noiembrie 2007, o delegaţie din Timişoara compusă din: dl. Adrian Schiffbeck, 
consilier din cadrul Direcţiei Comunicare şi responsabil cu consiliile de cartier şi domnii Ioan 
Urban, Pascal Bunei şi Gheorghe Staiculescu, consilieri de cartier, s-a deplasat la Mulhouse pentru 
un schimb de experienţă privind funcţionarea consiliilor de cartier; 
- în perioada 2-8 decembrie 2007, d-na Mihaela Buzilă-Petrescu, şeful Serviciului Protecţia 
Copilului şi Familiei şi dl. Radu Popa, psiholog în cadrul Serviciului Protecţia Copilului şi Familiei 
s-au deplasat la Mulhouse pentru un schimb de experienţă în domeniul social pe tema protecţiei 
copilului. 
- în perioada 2-9 decembrie 2007, au venit la Timişoara domnii Patrice Zurcher, Patrick Wick şi 
Frédéric Spinnhirny, formatori francezi, membri ai Asociaţiei „Pompieri Alsacia Solidaritate” din 
Mulhouse, pentru a susţine cursuri în domeniul pompierilor pe tema „securităţii în lupta contra 
incendiilor” şi a „securităţii pe stradă”. 
 
RUEIL-MALMAISON 
În cursul anului 2007, au continuat schimburile în domeniul democraţiei de proximitate (consiliilor 
de cartier). 
 
GERMANIA 
KARLSRUHE 
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În cursul anului 2007 au avut loc mai multe acţiuni în diverse domenii, după cum urmează: 
- în perioada 8-11 mai 2007, cu ocazia celui de-al 15-lea jubileu al parteneriatului Karlsruhe – 
Timişoara, o delegaţie din Municipiul Timişoara compusă din: d-ul Primar Gheorghe Ciuhandu, d-
ul Silviu Sarafolean, consilier local, d-ul Sorin Karagena, consilier local, d-ul Dumitru Ţucu, 
consilier local, d-na Aurelia Junie, director executiv Direcţia Dezvoltare, d-na Carmen Doroghi 
consilier in cadrul Direcţiei Dezvoltare, d-na Doina Antoniuc, d-ul Nicolae Fota, d-ul Ioan 
Marinchi, dra Raluca Ciortan, consilier în cadrul Direcţiei Dezvoltare, şi membrii ansamblului “La 
Follia” s-a deplasat la Karlsruhe pentru a participa la festivităţile organizate în cadrul unui 
eveniment dedicat Municipiului Timişoara; 
- în anul 2007 s-au împlinit 15 ani de la semnarea Acordului de parteneriat între oraşele Karlsruhe şi 
Timişoara, prilej cu care  Primăria din  Karlsruhe a organizat un eveniment festiv, cuprinzând o 
expoziţie de fotografii „Timişoara-poartă spre Europa” şi un concert de muzică barocă; în acest 
context, în perioada  8 – 11 mai 2007, la invitaţia Primăriei din Karlsruhe  a avut loc deplasarea 
unei delegaţii timişorene compuse din reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Timişoara, ai 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, ai Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu 
Cultural Naţional precum şi Ansamblul de muzică barocă „La Follia” din Timişoara; tot cu ocazia 
acestei deplasări – în cadrul întâlnirilor ce au avut loc cu omologi şi actori ai vieţii socio-economice 
a oraşului Karlsruhe - au fost stabilite contacte şi colaborări viitoare în domeniul reabilitării 
cartierelor istorice; posibilităţi de colaborare între Şcoala Europeană Karlsruhe şi şcoli din 
Timişoara; a fost promovată imaginea oraşului Timişoara, din punct de vedere cultural, economic şi 
social şi au fost identificate noi posibilităţi de atragere a unor noi investitori străini (francezi şi 
germani) în municipiul Timişoara; 
- în perioda 22-26 mai 2007, cu ocazia manifestărilor organizate în cadrul proiectului Timişoara - 
Mica Vienă, trupa de actori a Teatrului Sandkorn din oraşul partener Karlsruhe (Germania) a pus în 
scenă piesa de teatru “Noaptea dinainte” a autorului româno-elveţian Cătălin Dorian Florescu – 
născut în Timişoara – prin intermediul unui turneu la Timişoara. Scopul acestui proiect a fost 
intensificarea relaţiilor culturale dintre cele două oraşe partenere, Timişoara şi Karlsruhe şi 
promovarea relaţiilor culturale dintre cele două instituţii culturale din Timişoara si respectiv 
Karlsruhe, şi anume Teatrul German de Stat Timişoara si Tetrul Sandkorn din Krlsruhe;   
- în perioada 2-9 iunie 2007, cu ocazia manifestărilor organizate în cadrul proiectului Timişora - 
Mica Vienă, formaţia de saxofonişti “Raum Musik für Saxophone” din oraşul înfrăţit Karlsruhe a 
susţinut cu sprijinul Centrului Cultural German din Timişoara, la invitaţia Primăriei Municipiului 
Timişoara un turneu muzical în regiunea de vest a ţării, care a început cu un concert la Sinagoga din 
Cetate, pe data de 30 iunie; 
- în perioada 27-29 iunie 2007, în cadrul proiectului CLOE - Cluster Links Over Europe, 
Municipiul Timişoara a organizat în colaborare cu Departamentul de Dezvoltare Economică al 
Primăriei Karlsruhe şi Biroul Român de Promovare Economică de la Karlsruhe o conferinţă pe teme 
de dezvoltare economică – “German- French- Romanian PAMINA Business Meeting” la care a 
participat o misiune economică germano-franceză din regiunea PAMINA şi reprezentanţi ai 
firmelor timişorene;  
- în perioada 28 iunie - 1 iulie 2007, o echipă de 6 sportivi timişoreni a participat la Regata de canoe 
a oraşelor înfrăţite pentru Cupa Regiilor din cadrul Festivalului Portului de la Karlsruhe; 
- în perioada 1-29 august 2007 3 studenţi din Timişoara (de la Facultatea de Arhitectură din cadrul 
Universităţii “Politehnica” din Timişoara si de la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii de 
Vest din Timişoara) au efectuat un stagiu de practică în cadrul Primăriei oraşului partener 
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 15-17 septembrie 2007, 3 sportivi din Timişoara au participat în cadrul parteneriatului 
dintre oraşul Karlsruhe şi Municipiul Timişoara la ediţia a 25-a a Maratonului Baden; 
- în perioada 6-10 octombrie 2007, ca urmare a invitaţiei primite din partea Primăriei oraşului 
înfrăţit Karlsruhe din Germania, o delegaţie a Municipiului Timişoara, compusă din d-na Diana 
Donawell, şef Birou Cooperare Internă şi Internaţională, dra Alexandra Martin, Primar al 
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Consiliului Tinerilor din Timişoara şi d-ul Teo Lazăr, reprezentant al Universităţii de Vest, 
Facultatea de Asistenţă Socială s-a deplasat la Karlsruhe pentru a prezenta proiecte ale Municipiului 
Timişoara în cadrul Conferinţei pe tema “Să împărtăşim experienţă şi să creăm reţele”;  
- în perioada 3-7 noiembrie 2007, cu ocazia aniversării a 15 ani de la înfrăţirea Municipiului 
Timişoara cu oraşul german Karlsruhe, o delegaţie oficială a Primăriei Karlsruhe, compusă din d-ul 
Heinz Fenrich, primarul oraşului Karlsruhe, d-ul Andreas Erlecke, d-na Bettina Meier- Augenstein, 
d-na Gisela Fischer, d-na Natascha Roth, d-na Dorothea Polle Holl, d-na Rita From, consilieri 
locali, d-nul Helmut Augenstein, de la Departamentul Administrativ, d-na Heike Dederer de la 
Planificare Urbană, d-ul Dr. Adolf  Maria Kopp de la Dezvoltare Economică, precum şi duetul 
“Duo Ko Sa” s-a aflat într-o vizită oficială în Municipiul Timişoara. 
 
GERA 
În cursul anului 2007, au avut loc următoarele acţiuni: 
-în perioada 10-14 aprilie 2007 ca urmare a invitaţiei primite din partea Primariei oraşului partener 
Gera, o delegaţie din partea Primăriei Municipiului Timişoara compusă din d-na Diana Nica, d-ul 
Ioan Stanjic de la Serviciul Mediul Urban, d-ul Octavian Zinca de la S.C. Horticultura S.A. şi dra 
Raluca Ciortan de la Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană s-a deplasat în Germania la 
Gera pentru a preda o serie de obiecte ce urmau să fie amplasate în suprafaţa horticolă destinată 
oraşului partener Timişoara situat în Hofwiesenpark Gera în cadrul Programului BUGA Gera und 
Ronneburg 2007 (Expoziţia Horticolă Naţională Gera und Ronneburg 2007); 
-în perioada 3-5 august 2007 un grup de sportivi a prticipat la cea de-a şasea ediţie a Maratonului 
Internaţional Elstertal la invitaţia Asociaţiei “Gera Internaţional”, ca reprezentanţi ai Timişoarei în 
Gera, oraşul partener. 
 
AUSTRIA  
GRAZ  
În cursul anului 2007, au avut loc următoarele acţiuni: 
- în data de 11 iulie 2007, dl. Siegfried Nagl, primarul oraşului Graz, însoţit de dl. Gert 
Haubenhofer, secretar şi dl. Thomas Rajakovic, consilier local, au efectuat o vizită la Timişoara 
pentru a discuta posibilităţile de colaborare între cele două oraşe în domeniile: universitar, medical, 
cultural şi economic; 
- în data de 14 noiembrie 2007, dl. Liviu Barbu, directorul A.D.P. şi dl. Ionel Ursu, şef Serviciu 
Parcări din cadrul ADP s-au deplasat la Graz pentru a se întâlni cu dl. Günther Janezic, directorul 
Companiei Parcărilor Publice Graz, pentru a discuta posibilităţile de colaborare pe tema 
managementului parcărilor publice. 
 
UNGARIA 
SZEGED 
În cursul anului 2007 au avut loc mai multe acţiuni în diverse domenii, după cum urmează:  
- în data de 25  ianuarie 2007, o delegaţie din oraşul înfrăţit Szeged, condusă de dl. Baneth Peter, 
director general  al McMillian & Baneth Ltd, a vizitat Timişoara în cadrul programului "Cultura 
2007" pentru stabilirea unor relatii cu privire la "Festivalurile Europene in Aer Liber"; 
- în perioada 25 - 26 aprilie 2007, primarul oraşului Szeged, Botka Laszlo, viceprimarii oraşului 
maghiar şi consilierii locali s-au aflat în vizită la Timişoara întrucât în mod tradiţional, o dată pe an, 
în baza protocolului de înfrăţire existent între Timişoara şi Szeged, are loc câte o şedinţă festivă a 
celor două consilii locale, prin rotaţie, în cele două oraşe; în anul 2007 a fost rândul Timişoarei să 
găzduiască şedinţa comună a celor două consilii locale; punctul central al vizitei l-a reprezentat 
şedinţa festivă a celor două consilii, ocazie cu care au fost semnate două protocoale de colaborare: 
un „Acord privind cooperarea oraşelor Timişoara şi Szeged în domeniul dezvoltării locale. 
Cooperarea între grădinile zoologice din cele două oraşe” şi un „Acord privind coordonarea 
sistemelor de parcare din oraşele Timişoara şi Szeged;  
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- în perioada 18-21 mai 2007, o delegaţie oficială a Municipiului Timişoara, compusă din: dl. 
Valentin Moldovan şi dl. Corado Toader, consilieri locali şi dl. Flavius Boncea, şef Birou Presă,  s-a 
deplasat în oraşul Szeged pentru a participa la festivităţile organizate cu ocazia “Zilelor 
Szegedului”; 

- în perioada 18-21 mai 2007, d-ra Lavinia Petruţ şi dl. Gabriel Popa, consilieri în cadrul Direcţiei 
Dezvoltare, au participat la “Târgul de Pod”, eveniment organizat anual în cadrul “Festivalului 
oraşelor înfrăţite” cu ocazia “Zilelor oraşului Szeged”. 
 
SERBIA 
NOVI SAD 
In cadrul relaţiilor de înfrăţire cu oraşul Novi Sad, în cursul anului 2007, au avut loc următoarele 
acţiuni: 
- în perioada 1-2 februarie 2007, o delegaţie oficială a Primăriei Municipiului Timişoara, compusă 
din: dl. Secretar Ioan Cojocari, Eugenia Tonenchi, consilier local, Silviu Sarafolean, consilier local  
şi Călin Vasile Vasi, consilier local,  s-a deplasat la Novi Sad pentru a participa la festivităţile 
organizate cu ocazia „Zilei oraşului Novi Sad”; 
- în perioada 2-5 august 2007, o delegaţie oficială din Novi Sad, compusă din: dl. Vlastimir 
Mastilović, dl. Zoran Milošević, dl. Branislav Bobić, precum şi 10 membri ai echipei de fotbal 
seniori, 10 membri ai echipei de fotbal juniori şi 3  însoţitori din Novi Sad au participat la 
„Campionatului de fotbal amator pentru adulţi şi copii” organizat cu ocazia „Zilei Timişoarei”; 
- în perioada 9-11 noiembrie 2007, o delegaţie formată din 14 angajaţi ai Primăriei Timişoara au 
luat parte la „Turneul de fotbal dedicat prieteniei”, care a avut loc cu ocazia celebrării unui 
eveniment important din istoria orasului Novi Sad - eliberarea oraşului Novi Sad în data de 9 
noiembrie 1918 de către Armata Sârbă, sub comanda ducelui Petar Bojović. 
 
ITALIA 
FAENZA 
În cursul anului 2007, au avut loc următoarele acţiuni: 
- în luna februarie 2007, o delegaţie din Timişoara s-a deplasat în Italia pentru  
a participa la competiţia ciclistă intitulată „Cea de a V-a ediţie a competiţiei de Mare Fond 
Înălţimile din Romagna” (5 Gran Fondo le Cime di Romagna); 
- în data de 7 martie 2007, a fost organizată o licitaţie de tablouri cu scop caritabil, în colaborare cu 
Asociaţia Casa Faenza şi dl. Vittorio Maggi, cetăţean de onoare al oraşului Timişoara; 

- în data de 3 august 2007, cu prilejul „Zilei oraşului” Timişoara, a fost organizat evenimentul 
intitulat Cupa Timişoarei la fotbal; din Faenza au participat două echipe: una de copii şi una de 
adulţi, acestea fiind însoţite de dl. Alberto Servadei, asesor pentru Sport, Politici pentru Tineret, 
Activităţi pentru Timpul Liber; la acţiune au mai participat echipe de fotbal amatori din Udine 
(Italia) şi Novi Sad (Serbia); 

- cultură: concurs de literatură; de zece ani oraşul Faenza promovează un concurs de literatură care 
se adresează exclusiv doamnelor; de la prima ediţie (1998) până la cea de a zecea (2007), în fiecare 
an au participat peste o mie de autoare, care au trimis peste trei mii de poezii, trei sute de lucrări 
narative şi o sută de eseuri; noua ediţie, aflată în prezent în faza de elaborare, are în vedere 
internaţionalizarea ce se adresează autoarelor de poezie din oraşele europene înfrăţite cu Faenza, 
inclusiv Timişoara; autoarea din Timişoara care va câştiga concursul, va fi găzduită de Primăria 
Faenza; 

- în perioada 17-19 mai 2007, o delegaţie a Poliţiei Locale Faenza compusă din: dl. Mario Gianni 
Palli, comandantul Poliţiei Locale din Faenza, dl. comisar Paolo Ravaioli, comandant adjunct şi dl. 
Andrea Emiliani, inspector şef, a venit în schimb de experienţă la Poliţia Comunitară Timişoara; 

http://www.primariatm.ro/monitorul/index.php?meniuId=1&lg=ro&viewCat=22
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- în perioada 19-26 mai 2007, deplasarea unei delegaţii din Timişoara la Faenza, pentru a participa 
la un schimb de experienţă în domeniul cultural şi social. Delegaţia a fost condusă de dl. Adrian 
Orza - Viceprimar responsabil cu problemele sociale. Cu această ocazie au avut loc inclusiv discuţii 
referitoare la aspecte legate de cetăţenii români care lucrează în Italia. S-a convenit cu privire la 
continuarea schimburilor în domeniile deja aflate în curs de derulare, precum şi dezvoltarea unor 
viitoare noi schimburi între cele două oraşe; 
- în perioada 1-5 august 2007, delegatie din Faenza, cu prilejul Zilei oraşului Timişoara, urmând 
tradiţia anilor anteriori, a fost organizat un campionat de fotbal pentru adulţi şi respectiv copii. Din 
partea Faenzei, la competiţie au participat două echipe: una de copii şi una de adulţi, acestea fiind 
însoţite de dl. Alberto Servadei – Asesor pentru Sport, Politici pentru Tineret, Activităţi pentru 
Timpul Liber; 
- în perioada 11-14 octombrie 2007, conducerea Poliţiei Comunitare Timişoara, în schimb de 
experienţă la colegii de la Polizia Municipale Faenza; directorul Poliţiei Comunitare Timişoara, 
Doru Spătaru, şi directorul adjunct Dorel Cojan, s-au deplasat la Faenza. Delegaţia a fost însoţită de 
responsabilul pentru relaţia cu Italia în cadrul PMT, Ovidiu Simonetti. 
 
TREVISO 
În cursul anului 2007, au continuat schimburile în domeniul administrativ, cultural –sportiv şi al 
protecţiei civile. Astfel: 
- în perioda 23-25 februarie 2007, o delegaţie compusă din reprezentanţi ai protecţiei civile din 
Treviso a fost prezentă la Timişoara pentru un schimb de experienţă cu omologii. 
  
PALERMO 
În cursul anului 2007, au avut loc următoarele acţiuni: 
- în luna ianuarie 2007, Poliţia Municipală din Palermo a donat Poliţiei Comunitare din Timişoara 4 
motorete; 
- în perioada 26 februarie – 5 martie 2007, o delegaţie compusă din: Adrian Orza, viceprimar, Dorel 
Cojan, Director Adjunct Poliţia Comunitară, Aurelia Junie, Şef Serviciul Dezvoltare Locală şi 
Integrare Europeană şi Ovidiu Simonetti, consilier în cadrul Serviciul Dezvoltare Locală şi 
Integrare Europeană, s-a deplasat la Palermo pentru un schimb de experienţă în domeniile: 
administraţie publică, urbanism şi amenajarea teritoriului, dezvoltare locală, turism, ordine publică, 
social, precum şi pentru discuţii legate de viitoarele colaborări legate de aceste domenii de interes. 
 
4.1.9 COLABORARI CU REŢELE DE ORAŞE EUROPENE 
EUROCITIES 
Reţeaua Eurocities este o organizaţie neguvernamentală europeană, cu sediul la Bruxelles, care în 
prezent reuneşte 130 de oraşe, care provin din 30 de state europene. Oraşele membre ale Eurocities 
sunt oraşe care: sunt un important centru regional; au o dimensiune internaţională; au o populaţie de 
peste 250.000 locuitori. Municipiul Timişoara a aderat la reţeaua Eurocities, în calitate de membru 
asociat, în anul 2000. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea 
Europeană, Municipiul Timişoara a devenit membru cu drepturi depline al reţelei Eurocities. 
Eurocities, prin activităţile pe care le desfăşoară, are ca obiectiv îmbunătăţirea calităţii vieţii 
cetăţenilor europeni. Eurocities desfăşoară 3 tipuri de activităţi: facilitează cooperarea şi diverse 
schimburi de cunoştinţe şi experienţe în reţea, între oraşele membre, şi promovează proiecte 
transnaţionale europene; face lobby pe lângă instituţiile Uniunii Europene pentru influenţarea 
politicilor europene care au impact asupra oraşelor şi cetăţenilor şi contribuie la dezvoltarea şi 
implementarea politicilor, legislaţiei şi programelor europene, Eurocities fiind un important partener 
de dialog al Comisiei Europene atât la nivel politic cât şi la nivel tehnic; dezvoltă campanii de 
promovare cu o problematică vastă - pe teme economice, sociale, culturale, de mediu etc. - de 
interes pentru oraşe, pentru conştientizarea şi schimbarea comportamentului cetăţenilor, împreună 
cu autorităţile municipale şi cu cetăţenii. 
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În data de 16 mai 2007, s-a semnat Declaraţia Primarilor Oraşelor din noile state membre în cadrul 
dezbaterii Cartei Verzi privind Transportul, printre oraşele semnatare numărându-se şi Municipiul 
Timişoara.  
În data de 19 aprilie 2007, EUROCITIES a organizat - ca parte a consultaţiilor care s-au derulat în 
legătură cu Carta Verde Europeană de Transport Urban, publicată la 25 septembrie 2007 de către 
Comisia Europeană - o întâlnire politică cu dl. Jacques Barrot, vicepreşedinte al Comisiei Europene, 
responsabil cu transportul. La această întâlnire a fost prezentată problema finanţării transportului 
public, punându-se accentul pe faptul că  oraşele din noile state membre Central şi Est Europene au 
nevoie de un tratament special în această privinţă.  
De asemenea, în cursul anului 2007, la propunerea Eurocities, municipiului Timişoara a aderat la 
„Carta Europeană pentru Siguranţă Rutieră”, prin semnarea acesteia în data de 30 octombrie 2007. 
Prin Cartă, care este iniţiată de către Comisia Europeană, oraşele semnatare se angajează să 
îmbunătăţească siguranţa rutieră prin dezvoltarea şi implementarea unor măsuri specifice în 
domeniu la nivel european. 
 
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 cursul anului 2007, a continuat colaborarea în domeniul cultural, Municipiul Timişoara primind o 
invitaţie la Festivalul International de Folclor organizat de oraşul Ankara, din Turcia. 
 
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 2007, au avut loc următoarele acţiuni: 
- în 2007 a fost implementat Proiectul „Support for cities” (Sprijin pentru oraşe), proiect iniţiat la 
sfârşitul anului 2006 şi finanţat în cadrul Programului european URBACT. Proiectul a avut ca scop 
transferul de competenţe de la oraşele membre ale Uniunii Europene către oraşele din noile ţări 
membre (printre care s-au numărat 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; 
- în luna august, 2 stagiari de la Strasbourg au efectuat un stagiu în cadrul Institutului Intercultural 
din Timişoara ajutând la strângerea de informaţii despre Timişoara în vederea realizării unui sit 
web; 
- în perioda 28-31 octombrie 2007,  d-na Marinela Topor, şef birou Gestiune Deşeuri, Direcţia 
Edilitară şi d-na Iudit Bere-Semeredi, consilier, Direcţia Mediu, s-au deplasat la Strasbourg pentru a 
participa la seminarul „Gestiunea durabilă a deşeurilor: schimburi de experienţă pentru o mai bună 
calitate a mediului urban”; 
- în 2007, Compania de teatru „BAAL Novo” din Strasbourg, care este prima companie de teatru 
transfrontalier a cărui specific este scrierea şi montarea de piese de teatru în două limbi, respectiv 
germana şi franceza, a fost pusă în legătură cu Teatrul German din Timişoara. 
 
ALLIANCE OF IOSZEF CITIES 
BUDAPESTA – CARTIERUL IOSZEFVAROS - UNGARIA 
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„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 perioada 23-25 noiembrie 2007, d-ra Violeta Mihalache, director al Direcţiei Comunicare, a 
participat la a 7-a  Întâlnire a Asociaţiei Internaţionale a Oraşelor Educatoare (IAEC), de la 
Budapesta, centrată pe următoarele teme: interacţiunea şcoală-oraş; interculturalitate şi convieţuire; 
reabilitarea oraşului-îmbunătăţirea condiţiilor de trai în mediul urban, întâlnire în cadrul căreia a 
susţinut o prezentare pe tema interculturalităţii şi convieţuirii, intitulată „Timişoara, melting pot of 
cultures”. 
 
4.1.10 COLABORARI CU ALTE ORAŞE EUROPENE ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE 
CONSILIUL EUROPEI 
În 2007, Direcţia de Dezvoltare a Coeziunii Sociale din cadrul Consiliului Europei a iniţiat proiectul 
pilot european „Teritoriu Responsabil pentru Coeziunea Socială şi Dezvoltarea Durabilă”, 
Municipiul Timişoara fiind partener al proiectului alături de Regiunea Paris şi oraşul Mulhouse din 
Franţa şi Provincia Trento din Italia.  
În acest context au avut loc mai multe acţiuni dintre care amintim: 
- în data de 26 iunie 2007, la Primăria Timişoara, a avut loc lansarea proiectului şi o primă întâlnire 
de lucru a grupului de coordonare, la care a fost prezentă o delegaţie a Consiliului Europei condusă 
de dl. Samuel Thirion, administrator al Direcţiei de Dezvoltare a Coeziunii Sociale; la acest 
eveniment au participat şi reprezentanţi ai instituţiilor şi ONG-urilor care desfăşoară activităţi în 
domeniul social; 
- în perioada 24-27 septembrie 2007, a fost organizată la Timişoara conferinţa „Principalele 
dimensiuni ale economiei sociale şi politicile Consiliului Europei”, la care  participat d-na Gilda 
Farell, preşedinte al Direcţiei pentru Dezvoltare a Coeziunii Sociale din cadrul Consiliului Europei. 
Obiectivul central l-a reprezentat identificarea unor posibilităţi concrete de colaborare între actori 
locali şi diverse structuri care funcţionează la nivel local european; 
- în perioda 13-15 decembrie 2007, dl. primar Gheorghe Ciuhandu s-a deplasat la Paris, pentru a 
participa la Conferinţa cu tema „O Europă incluzivă şi solidară: identificarea de noi sinergii”, 
organizată de Consiliul Europei în colaborare cu Inter-Reţeaua Europeană pentru Iniţiative Etice şi 
Solidare şi Comisia Europeană, în cadrul proiectului pilot european „Teritoriu Responsabil pentru 
Coeziunea Socială şi Dezvoltarea Durabilă”, iniţiat de Direcţia de Dezvoltare a Coeziunii Sociale 
din cadrul Consiliului Europei şi Municipiul Timişoara este unul dintre partenerii proiectului.  
 
ITALIA 
- în perioada octombrie-decembrie 2007, ca urmare a Convenţiei încheiate între Municipiul 
Timişoara şi „UNIMPRESA România”, au fost organizate cursuri de instruire pe tema fondurilor 
structurale - pentru un număr de 15 funcţionari publici din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. 
Având în vedere importanţa cunoaşterii şi aprofundării cunoştinţelor referitoare la fondurile 
structurale, precum şi a capacităţii de pregătire a proiectelor ce urmează a fi depuse spre finanţare, 
funcţionarii desemnaţi au făcut parte din aproape toate sectoarele de activitate ale PMT. Toate 
modulele au fost urmate de câteva zile de pregătire la distanţă (e-learning); 
- în cursul anului 2007, dl. Paolo Valenti, inginer agronom specializat în gestiunea integrată a 
reciclării gunoaielor, a efectuat un stagiu practic al în cadrul Serviciului Mediu Urban din acdrul 
Primăriei Timişoara; 
- în 2007, ca urmare a iniţierii în cursul anului 2006 a unui amplu proiect de reconversie urbană a 
zonei care leagă două dintre gările Timişoarei, proiect ce a luat naştere în timpul unui workshop 
internaţional organizat de Politehnica din Milano, Filiala din Lecco, la iniţiativa şi sub coordonarea 
prof. Massimo Tadi, în cadrul unuia din cele mai importante portaluri de limba italiană dedicat 



 18

construcţiilor, a apărut prezentarea proiectului în rezumat, precum şi lucrarea în integralitatea sa. 
Locaţia web este: www.infobuild.it; 
- ca urmare a primirii de către dl. Primar a unei delegaţii din Puglia, Bari, însoţită de dl. Manlio 
Giuffrida, Consul General al Italiei, o structură de educaţie din zonă a fost pusă în legătură cu 
Institutul Naţional de Administraţie (INA), şi cele două instituţii de pregătire şcolară au semnat un 
protocol de colaborare. 
 
4.1.11 DELEGAŢII STRĂINE 
În cursul anului 2007, au fost făcute pregătiri şi organizată primirea a 159 de delegaţii străine, care 
au vizitat Primăria Municipiului Timişoara, după cum urmează: 
Nr. 
Crt Delegatii Perioada 

1 

Delegaţie a reprezentanţilor firmei Schubert & Franzke, din 
Germania, pentru discuţii cu privire la crearea hărţii oficiale a 
Municipiului Timişoara 11.01.2007 

2 

Delegaţie a reprezentanţilor firmei Incontro Prefabricati, 
pentru discutarea unei propuneri de investiţii pentru 
modernizarea de parcări 11.01.2007 

3 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Treviso, din Italia, compusă din: 
dl. Luigi Manzan, secretar general şi dl. Loris Colmaor şi dl. 
Pierro Betteti, reprezentanţi ai Protecţiei Civile, pentru discuţii 
privind direcţiile de colaborare pentru anul 2007 12.01.2007 

4 
Delegaţie din Germania, pentru discutii privind gestiunea 
deşeurilor şi modernizarea containerelor 17.01.2007 

5 

Delegaţie a reprezentanţilor firmei Contitech, condusă de dl. 
Thomas Peter, pentru discuţii cu privire la posibilităţile de 
investiţii 17.01.2007 

6 

Delegaţie a reprezentanţilor Asociaţiei Transportatorilor 
Internaţionali, condusă de dl. Walter Rafo, vicepreşedinte, şi 
dl. Cristian Marchiş, reprezentantul român al asociaţiei, pentru 
discuţii cu privire la posibilităţile de investiţii 17.01.2007 

7 
Delegaţie a reprezentanţilor firmei Incontro, condusă de dl. 
Mina, pentru discuţii  privind posibilităţile de colaborare 17.01.2007 

8 
Delegaţie din Suedia, pentru discuţii cu privire la posibilităţile 
de investiţii 22.01.2007 

9 
Delegaţie din Serbia, condusă de dl. Mirko Atanackovic, fost 
consul general al Serbiei la Timişoara 22.01.2007 

10 

Delegaţie a reprezentanţilor firmei Consortia Marcor Comex 
SL- Makiver SA,  din Spania, condusă de d-nii Javier Pena, 
Lion Daniel şi German Tosantos, pentru discuţii privind 
identificarea de surse de finanţare pentru realizarea Spitalului 
Clinic Municipal 24.01.2007 

11 
Delegaţie a reprezentanţilor firmei Eugeneerings, pentru 
discuţii cu privire la posibilităţile de investiţii 24.01.2007 

12 
Delegaţie de investitori din Olanda, pentru cunoşterea 
oportunităţilor de afaceri 24.01.2007 

13 

Delegaţie a reprezentanţilor Asociaţiei Europene a Centrelor 
de Formare Profesională EVBB, pentru discuţii privind o 
posibilă colaborare 25.01.2007 

http://www.infobuild.it/
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14 

Delegaţie de investitori din Belgia, condusă de dl. Karel 
Verschueren, Consulul Onorific al României în Belgia şi vice-
preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie, pentru discuţii 
privind posibilităţile de investiţii şi construirea de parcări 25.01.2007 

15 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Szeged, din Ungaria, condusă de 
domnul dr. Baneth Peter, director general al McMillian & 
Baneth Ltd., în cadrul programului ''Cultura 2007'' şi pentru 
discuţii referitoare la stabilirea unor relaţii de colaborare cu 
privire la ''Festivalurile Europene în Aer Liber'' 25.01.2007 

16 
Delegaţie de investitori din Olanda, pentru discuţii privind 
posibilităţile de investiţii 29.01.2007 

17 
Delegaţie de investitori din Serbia, condusă de dl. Slobodan 
Milosavljevic, pentru discuţii privind posibilităţile de investiţii 30.01.2007 

18 

Delegaţie a reprezentanţilor firmei Consortia Marcor Comex 
SL- Makiver SA,  din Spania, condusă de d-nii Javier Pena, 
Lion Daniel şi German Tosantos, pentru discuţii privind 
stabilirea unui parteneriat pentru realizarea Spitalului Clinic 
Municipal 30.01.2007 

19 

Delegaţie a reprezentanţilor trustului Epa Media, din Austria, 
condusă de dl. George Muhkină, pentru discuţii privind 
editarea unui ghid  cu  informaţii despre oraş 01.02.2007 

20 
Delegaţie de investitori din oraşul Munchen, din Germania, 
pentru discuţii privind posibilităţile de investiţii 05.02.2007 

21 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Cehe la Bucureşti, condusă 
dl. Ambasador Petr Dokladal şi dl. Karel Zdenovec,  consilier 
economic, pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare 05.02.2007 

22 

Delegaţie a reprezentanţilor firmei T-Systems Enterprise 
Services GmbH, din Germania, pentru discuţii privind 
posibilităţile de investiţii 05.02.2007 

23 

Delegaţie a Consulatului Republicii Serbia la Timişoara, 
condusă de dl. Consulul General Dragomir Radenkovic, 
pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare 07.02.2007 

24 

Delegaţie de investitori din Franţa, condusă dl. Jean Parigi, 
Preşedintele Asociaţiei de Prietenie Franco-Română, pentru 
cunoşterea oportunităţilor de afaceri 10.02.2007 

25 

Delegaţie din Germania, condusă de dl. Günther Krichbaum, 
preşedintele Comisiei pentru Uniunea Europeană a 
Parlamentului German şi dl. Rolf Maruhn, Consulul General 
al Republicii Federale Germania la Timişoara, pentru discuţii 
privind posibilităţile de colaborare 12.02.2007 

26 

Delegaţie a reprezentanţilor Deutsche Bank, condusă de dl. 
Chris Saunders, pentru discuţii cu privire la acordarea de 
finanţări 12.02.2007 

27 

Delegaţie a Deutsche Gesellschaft fur technische 
Zusammenarbeit (GTZ) Sibiu, împreună cu dl. Kubera şi dl. 
Knoll, reprezentanţii Camerei de Meserii din Mainz, 
Germania, pentru discuţii referitoare la programul de studii 
pentru anul 2007 din cadrul proiectului  ''Reabilitarea Prudentă 
şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din 
Timişoara'' 13-14.02.2007 
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28 

Delegaţie a reprezentanţilor firmei Interbusiness, din 
Germania, condusă de dl. Helmut Scholt, pentru discuţii 
privind îmbunătăţirea infrastructurii RATT şi pe teme de 
mediu 15.02.2007 

29 
Delegaţie de investitori din oraşul Bari, din Italia, pentru 
cunoaşterea oportunităţilor de afaceri 16.02.2007 

30 

Delegaţie a Consiliului Europei, condusă de dl. Daniel Teron, 
director Direcţia Cultură şi Patrimoniu, pentru a participa la un 
workshop cu tema ”Identităţi culturale, valori împărtăşite şi 
cetăţenie europeană” 22.02.2007 

31 
Delegaţie a Banca Unicredit Italia, condusă de dl. Francesco 
Aloisio, pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare 19.02.2007 

32 

Delegaţie a Ambasadei Marii Britanii la Bucureşti, condusă de 
dl. Consul Barry Davidson, pentru a face cunoscute condiţiile 
de muncă în Marea Britanie 20.02.2007 

33 

Delegaţie a reprezentanţilor firmei Redevco Central Europe, 
din Austria, condusă de d-na Sabine Deyer, pentru discuţii 
privind posibilităţile de investiţii 20.02.2007 

34 

Delegaţie de investitori din oraşul Treviso, din Italia, pentru 
discuţii privind posibilităţile de finanţare pentru construcţia 
autostrăzii 23.02.2007 

35 

Delegaţie a reprezentanţilor firmei UNICOM, din Polonia, 
condusă de dl. Leo Vondersburg, pentru discuţii privind 
posibilităţile de investiţii în Timişoara 23.02.2007 

36 

Delegaţie din Germania, condusă de dl. Remert, 
reprezentantul unor firme ecologice, pentru continuarea 
discuţiilor cu privire la modernizarea containerelor 26.02.2007 

37 

Delegaţie din Rusia, compusă din: dl. Vladislav Piavko, dl. 
Alexey Doglov, dl. Vasily Efimov, dl. Sergej Spiridonov, dl. 
Khachatur Badaljan, dl. Konstantin Tolstobrov, dl. Mickhail, 
cântăreţi de operă, pentru a susţine o serie de concerte în 
Timişoara 27.02.2007 

38 

Vizita d-lui Frank Samol, expert, în cadrul proiectului „Sprijin 
pentru oraşe”, proiect finanţat în cadrul programului european 
URBACT, pentru discuţii cu reprezentanţii autorităţilor locale 12-18.05.2007 

39 
Vizita d-lui Mark Bunterbab, din Anglia, reporter la Earth TV, 
pentru un interviu cu domnul primar Gheorge Ciuhandu 27.02.2007 

40 

Delegaţie a reprezentanţilor firmei Reinvest Corporation, din 
Cehia, condusă de dl. Libor Ruzicika, pentru discuţii cu 
privire la oportunităţile de investiţii în Timişoara 28.02.2007 

41 
Delegatie de investitori din Italia, pentru a cunoaşte 
posibilităţile de investiţii în infrastructura 01.03.2007 

42 

Delegaţie a reprezentanţilor mai multor firme din Coreea, 
condusă de dl. Honghey Chung, pentru discuţii cu
 cu privire la posibilităţile de investiţii în Timişoara 01.03.2007 

43 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Cehe, condusă de 
Ambasador Petr Dokladal şi dl. domnul Karel Zdenovec, 
consilier economic, pentru semnarea unui protocolul de 
colaborare 05.03.2007 

44 
Delegaţie de investitori din oraşul din Munchen, din 
Germania, pentru cunoaşterea posibilităţilor de investitţii 06.03.2007 
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45 

Vizita d-lui Vittorio Maggi, cetăţean de onoare al oraşului 
Timişoara şi Preşedinte al Asociaţiei de Prietenie Timişoara – 
Faenza, pentru lansarea noii sale cărţi despre Timişoara 07.03.2007 

46 

Vizita d-nei Suzane Kastner, vicepreşedintele Bundestagului 
şi preşedinte al Grupului parlamentar de prietenie Germania-
România, pentru discuţii cu privire la un proiect de arhitectură 
lansat la Bucureşti 07.03.2007 

47 

Delegaţie din Austria, condusă de dl. Franz-Peter Orasch şi d-
na Andrea Mainl, reprezentanţi ai Consiliului Uniqua Real 
Estate AG, pentru discuţii privind posibilităţile de investiţie 07.03.2007 

48 

Delegaţie din Ungaria, condusă de dl. Nogi Gabour, 
reprezentantul firmei Agrotech, pentru discuţii cu privire la 
piaţa Gross 12.03.2007 

49 
Delegaţie de investitori din Coreea, condusă de dl. Min-Kyung 
Kim, pentru cunoaşterea posibilităţilor de investiţii 15.03.2007 

50 

Vizita d-lui Rolf Maruhn, Consul General al Republicii 
Federale Germania la Timişoara, pentru discuţii referitoare la 
derularea unor proiecte 21.03.2007 

51 

Delegaţie a reprezentanţilor Consulatului General al 
Republicii Federale Germania la Timişoara şi a Consulatului 
General al Republicii Italiene la Timişoara, pentru o dezbatere 
pe tema a ”50 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma - 
Europa Unită astăzi şi în perspectivă” 23.03.2007 

52 

Delegaţie din Austria, condusă de dl. Dan Azgur, 
reprezentantul firmei SC ART, pentru semnarea unui protocol 
de colaborare 23.03.2007 

53 

Delegaţie de reprezentanţi ai Facultăţii de Arhitectură din 
cadrul Universităţii din Karlsruhe, Germania, pentru a 
participa la săptămâna de conferinţe pe tema reabilitării 
clădirilor istorice, organizată în cadrul proiectului 
„Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a 
Cartierelor Istorice din Timişoara” 26-30.03.2007 

54 

Delegaţie de parlamentari şi oameni de afaceri din Cehia, 
condusă de dl. Premysl Sobotka, preşedintele Senatului ceh, 
pentru discuţii privind posbilităţile de colaborare şi 
oportunităţile de investiţii 27.03.2007 

55 

Delegaţie den investitori din Anglia condusă de dl. Akos 
Cermus, reprezentantul firmei Akos, pentru discuţii cu privire 
la posibilităţile de investiţii în Timişoara 28.03.2007 

56 
Delegaţie de investitori din Germania, pentru discuţii privind 
posibilităţile de investiţii  28.03.2007 

57 
Delegaţie de investitori din Taiwan, pentru discuţii privind 
posibilităţile de investiţii 28.03.2007 

58 

Vizita d-lui Dragomir Radenkovic, Consulul General al 
Serbiei la Timişoara, pentru discuţii privind posibilităţile de 
colaborare 28.03.2007 

59 

Delegaţie din oraşul Chişinău, din Republica Moldova, 
condusă de viceprimarul oraşului, domnul Alexandru 
Corduneanu,  pentru discuţii privind posbilităţile de colaborare 30.03.2007 

60 
Delegaţie de investitori din Israel, condusă de dl. Emil Suba şi 
d-na Iudith Golan, pentru discuţii cu privire la posibilităţile de 02.04.2007 
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investiţii 

61 

Delegaţie a Landului Hessen, din Germania, condusă de dl. 
Norbert Kartmann, preşedintele Landului Hessen şi dl. Volker 
Hoff, Ministru de Stat în Ministerul pentru Afaceri Europene 
şi ale Statului Federal, împreună cu dl. Rolf Maruhn, Consul 
General al Republicii Federale Germania la Timişoara, pentru 
discuţii privind posibilităţile de colaborare 02.04.2007 

62 

Delegaţie de investitori din oraşul Munchen, din Germania, 
condusă de dl. Peter Kostner, pentru discuţii cu privire la 
posibilităţile de investiţii 02.04.2007 

63 

Delegaţie a reprezentanţilor firmei Accor, condusă de dl. 
Bruno Coudry, director executiv pentru Europa Centrală şi de 
Est şi dl. Andre Cantiniaux, director general pentru Europa de 
Est, însoţită de dl. Jean Parigi, cetăţean de onoare al 
Municipiului Timişoara, pentru discuţii privind posibilităţile 
de investire pe plan local 11.04.2007 

64 
Delegatie de investitori din Italia, pentru cunoaşterea 
oportunităţilor de investiţii 13.04.2007 

65 
Delegaţie de investitori din Germania, pentru discuţii privind 
posibilităţile de investiţii 13.04.2007 

66 
Vizita d-lui Erwin Kretz, fost masterand francez la Cluj, 
pentru discuţii privind posibilităţile de investiţii din Timişoara 13.04.2007 

67 
Vizita d-nei Schweiger Brigitte, din Germania, cu ocazia 
acordării unor ajutoare umanitare 13.04.2007 

68 

Vizita d-lui Robert Dolhouse, din Olanda, pentru discuţii 
privind posibilităţile unor investiţii în iluminat şi pentru o 
donaţie pentru Spitalul de copii „Louis Ţurcanu” 16.04.2007 

69 

Delegatie de reprezentanţi ai Parlamentului European, 
condusă de dl. Graham Watson, preşedintele Grupul Alianţei 
Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, însoţit de dl. 
Adrian Cioroianu, Ministrul Afacerilor Externe, pentru 
discuţii diplomatice 17.04.2007 

70 

Delegaţie din Italia, condusă de dl. Carlo Mondini, responsabil 
cu proiectele europene în cadrul API Cuneo, pentru discuţii 
privind realizarea de cursuri pe tema finanţărilor europene 
pentru funcţionarii publici şi privind o colaborare în domeniul 
turismului 20.04.2007 

71 

Delegaţie de reprezentanţi ai Institutului Fraunhofer 
Gesellschaft, din Germania, pentru acordarea de consiliere 
pentru semnalizarea şi reabilitarea drumurilor şi pentru 
efectuarea unor studii 24.04.2007 

     72 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Szeged, din Ungaria, compusă din 
dl. Laszlo Botka, primarul oraşului Szeged, viceprimarii 
oraşului Szeged, consilierii locali şi reprezentanţi ai Primăriei, 
pentru a participa la şedinţa festivă comună  a celor două 
consilii, ocazie cu care au fost semnate două protocoale de 
colaborare în domeniul dezvoltării locale pentru cooperare 
între grădinile zoologice din cele două oraşe şi pentru 
coordonarea sistemelor de parcare din oraşele Timişoara şi 
Szeged  25-26.04.2007 

73 Vizita soţiei dr. Karl din oraşul înfrăţit Karlsruhe, din 26.04.2007 
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Germania, pentru discuţii privind aducerea de aparatură 
medicală la Timişoara 

74 

Vizită a d-lui Jean Parigi din Nisa, cetăţean de onoare al 
Municipiului Timişoara şi preşedintele Asociaţiei de Prietenie 
Franco-Române, pentru aducerea unei donaţii la Secţia de 
Neonatologie din cadrul Spitalului de Obstetrică-Ginecologie, 
„Dr. Dumitru Popescu” din Timişoara 27.04.2007 

75 

Delegaţie din Germania, condusă de dl. Ralf Rauch, Prim-
Ministrul Landului Bayern, pentru discuţii privind posbilităţile 
de colaborare 30.04.2007 

76 

Delegaţie a reprezentanţilor Camerei Deputaţilor de la 
Belgrad, din Serbia, pentru pentru discuţii privind posbilităţile 
de colaborare 04.05.2007 

77 

Delegaţie din oraşul Nisa, din Franţa, condusă de dl. Jacques 
Peyrat, primar al oraşului Nisa şi senator de Alpes Maritimes 
şi dl. Bernard Lecat, director general al firmei Fondation 
Lenval, pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare şi 
investiţii 16.05.2007 

78 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Feanza, din Italia, compusă din 
următoarele persoane: dl. Mario Gianni Palli, comandantul 
Poliţiei Locale din Faenza, dl. Paolo Ravaioli, comandant 
adjunct şi dl. Andrea Emiliani, inspector şef, pentru a participa 
la un schimb de experienţă la Poliţia Comunitară Timişoara 

 
 
 
 
19-26.05.2007 

79 
Delegaţie de sportivi din Namibia, condusă de domnul Radu 
Boici, antrenor de atletism, pentru discuţii pe teme sportive 18.05.2007 

80 
Delegatie de investitori din Cehia, pentru cunoaşterea 
oportunităţilor de investiţii 22.05.2007 

81 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Karlsruhe, din Germania, 
compusă din membrii trupei de actori a Teatrului Sandkorn, 
pentru a participa la manifestările organizate în cadrul 
proiectului Timişoara - Mica Vienă 22-26.05.2007 

82 

Delegaţie din Landul Baden – Wurtemberg, din Germania, 
condusă de Ministrul Mediului, pentru discuţii privind 
posibilităţile de colaborare 26.05.2007 

83 

Vizita d-lui Kalmar Ferentz, consilier local din oraşul înfrăţit 
Szeged, din Ungaria, pentru discutarea unor colaborări între 
oraşe 30.05.2007 

84 

Delegaţie compusă din membrii formaţiei de saxofonişti 
“Raum Musik für Saxophone”, din oraşul înfrăţit Karlsruhe, 
din Germania, cu ocazia manifestărilor organizate în cadrul 
proiectului Timişora - Mica Vienă, pentru a susţine un turneu 
muzical în regiunea de vest a ţării 02-09.06.2007 

85 

Delegaţie de reprezentanţi ai firmei Reinvest Corporation, 
condusă de dl. Libor Ruzicika, pentru discuţii cu privire la 
oportunităţile de investiţii din Timişoara 06.06.2007 

86 

Vizită a d-lui Roman Miller, din Londra, Anglia, pentru 
efectuarea unui sondaj de opinie printre politicieni şi 
personalităţi 06.06.2007 

87 

Delegaţie a reprezentanţilor companiei multinaţionale 
Carefour, însoţiţi de reprezentantul acesteia în România, 
pentru discuţii cu privire la posibilităţile de investiţii în 07.06.2007 



 24

Timişoara 

88 
Delegaţie de investitori din Germania, pentru cunoaştere a 
posibilităţilor de investiţii 14.06.2007 

89 
Delegaţie a reprezentanţilor firmei Siemens, pentru discuţii 
privind posibilităţile de investiţii 14.06.2007 

90 
Delegaţie din Serbia, pentru discuţii privind posibilităţile de 
colaborare  

91 

Delegaţie de reprezentanţi ai Institutului Fraunhofer 
Gesellschaft, din Germania, pentru acordarea de consiliere 
pentru semnalizarea şi reabilitarea drumurilor şi pentru 
efectuarea unor studii 21.06.2007 

92 
Vizită a domnului Andreas Mausolf, din oraşul Bremen, din 
Germania, pentru discuţii privind posibilităţile de investiţii 22.06.2007 

93 
Delegaţie a reprezentanţilor firmei Hilton, din Italia, pentru 
discuţii referitoare la oportunităţile de investiţii 22.06.2007 

94 

Delegaţie din oraşul Bari, Regiunea Puglia, din Italia, condusă 
de d-na Rosanna Mingolla, vicepreşedinte al Consiliului 
Regiunii Puglia, pentru discuţii cu privire la necesităţile 
zonale de instruire profesională 22.06.2007 

95 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Peru la Bucureşti, condusă 
de dl. Ambasador Elard Escala, pentru discuţii privind 
posibilităţile de colaborare 22.06.2007 

96 
Vizită a d-lui Robert Dornhelm, din Anglia, regizor, în 
vederea decernării unei diplome de excelenţă 25.06.2007 

97 

Delegaţie din Germania, condusă de domnul Bernhard 
Hoffman, expert din Rheingau-Taunus, Landul Hessen, însoţit 
de domnul Rolf Maruhn, Consulul General al Republicii 
Federale Germania la Timişoara, pentru discuţii privind 
posibilităţile de investiţii 25.06.2007 

98 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Mulhouse, din Franţa, compusă 
din: d-na Mireille Godefroy, viceprimar şi d-na Francoise 
Coulot, director Direcţia de Asistenţă Socială, pentru discuţii 
cu reprezentanţii administraţiei locale şi ai instituţiilor cu 
atribuţii în domeniul protecţiei copilului.  25-28.06.2007 

99 

Delegaţie de la Consiliul Europei, condusă de domnul Samuel 
Thirion, administrator Direcţia Dezvoltare a Coeziunii 
Sociale, pentru lansarea proiectului pilot european ''Teritoriu 
Responsabil pentru Coeziunea Socială şi Dezvoltare Durabilă'' 26.06.2007 

100 

Delegaţie  de reprezentanţi ai unor societăţi din Franţa, 
Germania şi ai Organizaţiei Economice pentru Europa 
Centrală şi de Est - Regiunea Pamina, condusă de domnul 
Adolf Kopp, directorul Departamentului de Dezvoltare 
Economică din cadrul Primăriei oraşului Karlsruhe, din 
Germania, pentru a participa la o conferinţă pe teme de 
dezvoltare economică – “German- French- Romanian 
PAMINA Business Meeting” şi pentru a stabili contacte 
economice 27.06.2007 

101 

Delegaţie a reprezentanţilor unei firme din Austria, împreună 
cu dl. Petru Olaru, reprezentantul FALT, pentru discuţii 
privind implementarea unor proiecte 28.06.2007 
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102 
Vizita d-lui Franco Betela, din Italia, pentru discuţii cu privire 
la posibilităţile de investiţii în Timişoara  28.06.2007 

103 
Vizita domnului Peter Hochmut din Germania, pentru discuţii 
privind posibilităţilor de colaborare 02.07.2007 

104 

Delegaţie din Elveţia, condusă de dl. Peter Schorer, fostul 
Ministru de Interne al Elveţiei şi dl. Sabin Bogoşel, 
Comandantul Poliţiei Municipiului, pentru discuţii pe teme de 
apărare civilă 02.07.2007 

105 
Delegaţie din Spania, condusă de domnul German Tosantos, 
pentru discuţii cu privire la Spitalul Municipal 03.07.2007 

106 
Delegaţie din Austria, pentru discuţii cu privire la reabilitarea 
clădirilor istorice 06.07.2007 

107 
Delegatie din Canada, condusă de David Kilgan, parlamentar, 
pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare 09.07.2007 

108 

Vizita d-lui David Rilgour, reprezentantul unei firme de 
salubritate, pentru discuţii privind efectuarea de investiţii de 
modernizare 10.07.2007 

109 

Delegaţie din Germania, condusă de dl. Dierk Zeigert, 
reprezentantul firmei News-Outdoor, pentru discuţii privind 
implementarea unor sisteme publicitare şi pentru donarea unui 
cilindru publicitar pentru primărie 11.07.2007 

110 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Graz, compusă din: dl. Siegfred 
Nagl, primarul oraşului Graz, dl. Gert Haubenhofer, secretar şi 
dl. Thomas Rajakovic, consilier local, pentru discuţii 
referitoare la posibilităţile de colaborare între oraşe în 
domeniul universitar, medical, cultural şi economic 11.07.2007 

111 
Delegatie din Germania, condusă de dl. Joachim Schmidt, 
reprezentantul Ministerului de Externe Federal 12.07.2007 

112 

Vizita d-lui condusă de dl. Consulul General Dragomir 
Radenkovic, pentru discuţii privind unele proiecte de 
colaborare 17.07.2007 

113 

Delegaţie de reprezentanţi ai Institutului Fraunhofer 
Gesellschaft, din Germania, pentru acordarea de consiliere 
pentru semnalizarea şi reabilitarea drumurilor şi pentru 
efectuarea unor studii 26.07.2007 

114 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Iran la Bucureşti, condusă 
de dl. Ambasador Hamid Arshadi şi dl. Ali Akbar Haghi, 
consilier economic, pentru discuţii privind posibilităţile de 
colaborare 27.07.2007 

115 

Delegaţie de investitori din Israel, condusă de dl. Beny 
Vaknin, primar al oraşului Ashkelon, preşedinte al companiei 
Pelephone şi al Autorităţii Metropolitane de Tranzit din Tel 
Aviv, pentru discuţii cu privire la posibilităţile de extindere a 
afacerilor în municipiul Timişoara 27.07.2007 

116 
Delegatie de investitori din oraşul Linz, din Austria, pentru 
cunoaşterea posibilităţilor de investiţii 07.08.2007 

117 

Delegaţie de reprezentanţi ai săptămânalului Il Gazetino, din 
Italia, pentru realizarea unui articol despre Municipiul 
Timişoara 27.08.2007 

118 
Vizita d-lui Sl. Wagner, reprezentantul firmei Swarowsky, din 
Elveţia, pentru cunoaşterea posibilităţilor de investiţii 30.08.2007 
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119 

Delegaţie din Germania, condusă de domnul Marius Cernei, 
reprezentantul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor pentru discuţii privind investiţiile în domeniul 
imobiliar 06.09.2007 

120 

Delegaţie a Ambasadei Bosniei - Herţegovina la Bucureşti, 
condusă de dl. Ambasador Neskovic Branko, pentru discuţii 
privind posibilităţile de colaborare 07.09.2007 

121 

Vizita d-lui Francesco Catania, fostul Consul General al Italiei 
la Timişoara, pentru discuţii privind posibilităţile de investiţii 
în Timişoara 07.09.2007 

122 

Delegaţie a reprezentanţilor Adunării Naţionale a Republicii 
Serbia, condusă de d-na Tamara Stojevic, Secretar General al 
Adunării Naţionale, pentru discuţii privind posbilităţile de 
colaborare 10.09.2007 

123 
Delegaţie din Austria, pentru discuţii privind posibilităţile de 
investiţie în drumuri 13.09.2007 

124 
Delegaţie a reprezentanţilor firmei JBE, din Germania, pentru 
studierea posibilităţilor de investiţii la Timişoara 13.09.2007 

125 

Delegaţie a Ambasadei Austriei la Bucureşti, condusă de dl. 
Ambasador Martin Eichtinger, pentru discuţii privind 
posbilităţile de colaborare 18.09.2007 

126 

Delegaţie din Germania, condusă de domnul Reinthart, 
ministru pentru probleme federale al landului Baden 
Wuerttemberg, împreună cu dl. Rolf Maruhn, consulul 
Republicii Federale Germania la Timişoara, pentru discuţii 
privind posibilităţile de colaborare 24.09.2007 

127 

Delegaţie a reprezentanţilor Consiliului Europei şi ai Reţelei 
IRIS, conduse de d-na Gilda Farell, Director Direcţia de 
Dezvoltare şi Coeziune Socială a Consiliului Europei, dl. 
Samuel Thirion, Administrator, Direcţia de Dezvoltare şi 
Coeziune Socială a Consiliului Europei şi dl. Denise Vouillon, 
reprezentant al organizaţiei „Olivades”, pentru discuţii în 
cadrul proiectului „Timişoara - teritoriu responsabil pentru 
coeziunea socială şi dezvoltarea durabilă” 24-27.09.2007 

128 

Delegaţie a reprezentanţilor firmei Enel, din Italia, pentru 
discutarea unor proiecte de sponsorizare a iluminatului 
arhitectural al faţadei de la Palatul Culturii 26.09.2007 

129 

Delegaţie a reprezentanţilor firmei Schubert şi Francke, pentru 
discuţii privind realizarea hărţii municipiului Timişoara cu 
principalele atracţii turistice 01.10.2007 

130 
Delegaţie din Spania, condusă de dl. Herman Tosantos, 
pentru discuţii cu privire la Spitalul Municipal 02.10.2007 

131 

Delegaţie a reprezentanţilor Institutului Fraunhofer Madrich, 
din Germania, pentru acordarea de consiliere pentru 
semnalizarea şi reabilitarea drumurilor şi pentru efectuarea 
unor studii 02.10.2007 

132 

Delegatie din Germania, condusă de domnul Klaus Dieter 
Wolz şi dl. Raimond Schultz, reprezentanţii firmei 
Drees&Sommer, pentru discuţii privind posibilităţile de 
investiţii  04.10.2007 
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133 

Delegatie din Spania, condusă de dl. Josep Marco Ibanez şi d-
na Anna Pajaron, reprezentanţii Camerei de Comerţ din 
Terrassa, pentru discuţii referitoare la pregatirea practică a 
cursanţilor în cadrul programului Leonardo da Vinci 16.10.2007 

134 

Delegaţie din Italia, compusă din: dl. Sandro Poggiali şi dl. 
Tomanaso di Fazio, reprezentanţii Enel Romania, dl. Giulio 
Bertola şi dl. Aldo Roccon, reprezentanţii Euroccoper, însoţiţi 
de dl. Manlio Giulffrida, Consulul General al Italiei la 
Timişoara, pentru încheierea unui acord de instruire pe tema 
fondurilor structurale  23.10.2007 

135 

Delegaţie a reprezentanţilor Asociaţiei de Prietenie Karlsruhe-
Timişoara, din oraşul înfrăţit Karlsruhe, din Germania, 
condusă de dl. Heinz Doll, preşedintele asociaţiei şi dl. Roland 
Rainert, pentru discuţii referitoare la colaborarea dintre oraşe 23.10.2007 

136 

Delegaţie a reprezentanţilor firmei News-Outdoor, condusă de 
dl. Dierk Zeigert, pentru discuţii privind implementarea unor 
sisteme publicitare şi pentru donarea unui cilindru publicitar 23.10.2007 

137 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Chile la Bucureşti, condusă 
de dl. Ambasador Carlos Parker Almonacid, pentru discuţii 
privind posibilităţile de colaborare 25.10.2007 

138 
Delegaţie din landul Sachsen Anhalt, din Germania, pentru 
discuţii privind posbilităţile de colaborare 01.11.2007 

139 

Delegaţie oficială a oraşului înfrăţit Karlsruhe, din Germania, 
compusă din: dl. Heinz Fenrich, primarul oraşului Karlsruhe,  
dl. Andreas Erlecke, d-na Bettina Meier- Augenstein, d-na 
Gisela Fischer, d-na Natascha Roth, d-na Dorothea Polle Holl, 
d-na Rita From, consilieri locali, dl. Helmut Augenstein, 
Secretar General, d-na Heike Dederer, reprezentanta 
Departamentului de Planificare Urbană, dl. Adolf  Maria 
Kopp, şeful Departamentului de Dezvoltare Economică şi 
duetul “Duo Ko Sa”, cu ocazia aniversării a 15 ani de la 
înfrăţirea dintre oraşe 03-07.11.2007 

140 

Delegaţie a Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos, condusă de 
dl. Ambasador Jaap Werner şi dl. Consul Onorific Marius 
Popa, pentru discuţii privind posbilităţile de colaborare 09.11.2007 

141 
Vizita d-lui Alberto Menichelli, Viceconsulul Italiei la 
Timişoara, pentru discuţii privind unele colaborări  14.11.2007 

142 
Vizita domnului Henk Rieff, din Olanda, pentru a discuta 
posibilităţile de în domeniul dezvoltării urbane 15.11.2007 

143 

Delegaţie de investitori din Serbia, condusă de dl. Mirko 
Atanackovic, fost consul general al Serbiei la Timişoara, 
pentru discuţii cu privire la posibilităţile de investiţii în 
Timişoara 19.11.2007 

144 
Vizită a Ambasadorului Republicii Coreea la Bucureşti, dl. Ihl 
Song Choi, pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare 20.11.2007 

145 

Vizita d-lui Derler Hubert, reprezentantul unei firme de 
salubritate din Austria, pentru discuţii cu privire la 
posibilităţile de investiţii din Timişoara 21.11.2007 

146 

Delegaţie din Albania, condusă de dl. Lorencz Luka, primarul 
oraşului Shkodra şi dl. Victor Tusha, primarul oraşului Lezhe,  
pentru discuţii  pe tema dezvoltării economice locale şi 

 
 
 



 28

colaborarea dintre oraşe 23.11.2007 

147 

Delegaţie a reprezentanţilor firmei Schubert şi Francke, din 
Germania, pentru discuţii cu privire la realizarea unei hărţi a 
municipiului Timişoara cu principalele atracţii turistice 27.11.2007 

148 

Delegaţie a reprezentanţilor Institutului Fraunhofer 
Gesellschaft, din Germania, pentru acordarea de consiliere 
pentru semnalizarea şi reabilitarea drumurilor şi pentru 
efectuarea unor studii 27.11.2007 

149 
Delegaţie a reprezentanţilor firmei Enel, din Italia, pentru 
discuţii cu privire la proiecte de iluminat public 28.11.2007 

150 
Delegaţie din Spania, condusă de dl. German Tosantos,
 pentru discuţii cu privire la Spitalul Municipal 29.11.2007 

151 

Delegaţia a Ambasadei Tunisiei la Bucureşti, condusă de d-na 
Ambasador Salona Bahri şi dl. deputat Ştefan Glăvan, pentru 
discuţii privind posibilităţile de colaborare 29.11.2007 

152 

Delegaţie de investitori din oraşul Askalon, din Israel, condusă 
de dl. Beny Vaknin, primarul oraşului domnul Askalon, pentru 
discuţii cu privire la posibilităţile de investiţii 29.11.2007 

153 
Delegaţie din Republica Moldova, condusă de viceministrul 
pe probleme sociale, pentru discuţii pe teme sociale 04.12.2007 

154 

Delegaţie de investitori din Italia, condusă de dl. Manlio 
Giuffrida, Consulul General al Italiei la Timişoara, pentru 
discuţii privind posibilităţilor de investiţii 10.12.2007 

155 
Vizita d-lui Dragomir Radenkovic, Consulul General al 
Serbiei la Timişoara, pentru purtarea unor discuţii diplomatice 12.12.2007 

156 

Delegaţie condusă de dl. Thierry Wipff, recent numit în 
funcţia de Director General al fabricii Continental Anvelope 
Timişoara, pentru discuţii privind oportunităţile de investiţii 17.12.2007 

157 
Delegaţie de investitori din localitatea Esse, din Italia, pentru 
discuţii privind posibilităţile de investiţii în Timişoara 17.12.2007 

159 

Delegaţie a reprezentanţilor ziarului London Times, din 
Anglia, cu ocazia scrierii unui articol despre Timişoara şi 
pentru acordarea unui interviu de către domnul primar 
Gheorghe Ciuhandu  19.12.2007 

 
4.1.12 DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE  
În cursul anului 2007, au fost pregătite deplasările în străinătate pentru un număr de 24 de delegaţii, 
după cum urmează: 
Nr.crt. Deplasari Perioada 

1 

Deplasarea unei delegaţii compuse din: dl. Secretar Ioan 
Cojocari, d-na Eugenia Tonechi, consilier local, dl. Silviu 
Sarafolean, consilier local şi dl. Călin Vasile Vasi, consilier 
local, în oraşul înfrăţit Novi Sad, din Serbia, pentru a 
participa la festivităţile organizate cu ocazia "Zilelor 
oraşului Novi Sad" 01-02.02.2007 
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2 

Deplasarea unei delegaţii compuse din: dl. viceprimar 
Adrian Orza, d-na Aurelia Junie, şef Serviciu Dezvoltare 
Locală şi Integrare Europeană, dl. Dorel Cojan, Comandant 
Adjunct al Poliţiei Comunitare şi dl. Ovidiu Ion Simonetti, 
consilier în cadrul Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare 
Europeană, în oraşul înfrăţit Palermo, din Italia, pentru a 
participa la un schimb de experienţă pe temele: administraţie 
publică, urbanism şi amenajarea teritoriului, dezvoltare 
locală, turism, ordine publică, social, precum şi pentru a 
discuta viitoarele posibilităţile de colaborare în aceste 
domenii 

26.02.2007-
05.03.2007 

3 

Deplasarea unei delegaţii compuse din: d-na Diana Nica, 
consilier în cadrul Serviciului Mediu Urban, dl. Ioan Stanjic, 
consilier în cadrul Serviciului Mediul Urban, dl. Octavian 
Zinca, reprezentant al S.C. Horticultura S.A. şi d-ra Raluca 
Ciortan, consilier în cadrul Serviciului Dezvoltare Locală şi 
Integrare Europeană, în oraşul înfrăţit Gera, din Germania, 
pentru a participa, alături de alte oraşe partenere ale oraşului 
Gera, la realizarea unui „Parc al oraşelor partenere” în 
cadrul Expoziţiei horticole naţionale „BUGA-Gera-
Ronneburg 2007” 10-14.04.2007 

4 

Deplasarea d-nei Aurelia Junie, şef Serviciu Dezvoltare 
Locală şi Integrare Europeană şi a d-lui Sorin Ciurariu, 
director Direcţia Urbanism, la Leipzig, în Germania, pentru 
a participa la Congresul Locuitorilor Europei şi a Oraşelor 
Europene cu tema "Parteneriate locale în dezvoltarea 
urbană", organizat de oraşul Leipzig, Asociaţia Germană a 
Oraşelor, Eurocities, CEMR şi Fundaţia Heinrich Boell, care 
a oferit exemple de parteneriate locale de succes între 
diferitele oraşe europene 26-28.04.2007 

5 

Deplasarea unei delegaţii din Municipiul Timişoara 
compusă din: dl. Primar Gheorghe Ciuhandu, dl. Silviu 
Sarafolean, consilier local, dl. Sorin Karagena, consilier 
local, dl. Dumitru Ţucu, consilier local, d-na Aurelia Junie, 
director executiv Direcţia Dezvoltare, d-na Carmen 
Doroghi, consilier în cadrul Direcţiei Dezvoltare, d-ra 
Raluca Ciortan, consilier în cadrul Direcţiei Dezvoltare, d-
na Doina Antoniuc, dl. Nicolae Fota, dl. Ioan Marinchi şi 
membrii ansamblului “La Follia”, în oraşul înfrăţit 
Karlsruhe, din Germania, pentru a participa la festivităţile 
organizate cu ocazia aniversării a 15 ani de la înfrăţirea 
dintre oraşe 8-11.05.2007 

6 

Deplasarea unei delegaţii compuse din: dl. Valentin 
Moldovan, consilier local, dl. Corado Toader, consilier 
local, dl. Flavius Boncea, consilier în cadrul Biroului Relaţii 
Publice, d-ra Lavinia Petruţ, inspector de specialitate în 
cadrul Infocentrului Turistic Timişoara şi dl. Gabriel Popa, 
consilier în cadrul Serviciului de Dezvoltare Locală şi 
Integrare Europeană,  în oraşul înfrăţit Szeged, din Ungaria, 
pentru a participa la „Festivalul Oraşelor Înfrăţite” şi cu un 
pavilion la „Târgul de pe Pod”, manifestări organizate cu 
ocazia „Zilelor oraşului Szeged” 18-21.05.2007 
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7 

Deplasarea d-lui primar Gheorghe Ciuhandu şi a d-lui 
Flavius Boncea, consilier în cadrul Biroului Relaţii Publice, 
la Strasbourg, în Franţa, pentru a participa la "Cea de-a 5-a 
Întâlnire a Primarilor" din cadrul „Clubului de la 
Strasbourg”, pentru a face bilanţul acţiunilor din cadrul 
Clubului şi pentru discuţii privind viitoarele schimburi 
dintre oraşe 21-23.05.2007 

8 

Deplasarea d-lui primar Gheorghe Ciuhandu, în oraşul 
înfrăţit Gera, din Germania, pentru a participa la o 
Conferinţă organizată de Camera de Comerţ din Gera şi 
pentru a vizita Expoziţia horticolă "BUGA-Gera-Ronneburg 
2007", în cadrul căreia Timişoara, alături de alte oraşe 
partenere ale oraşului Gera, au participat la realizarea unui 
"Parc al oraşelor partenere" 24-26.05.2007 

9 

Deplasarea d-rei Raluca Ciortan, consilier în cadrul 
Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană, la 
Tartu, în Estonia, pentru a participa la Conferinţa „Strategii 
regionale de inovare pentru internaţionalizarea şi 
competitivitatea clusterelor” din cadrul proiectului 
INTERREG III C „CLOE”   23-25.04.2007 

10 

Deplasarea unei delegaţii compuse din: dl. Adrian Orza, 
viceprimar,  d-na Diana Donawell, consilier în cadrul 
Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană, d-na 
Cristina Piscuc, director Asociaţia "Casa Faenza - Centrul 
Comunitar pentru Copii autişti'',  d-na Ana Lucia Tudoran, 
director Direcţia Muncii şi Solidarităţii Sociale şi dl. Marcel 
Neag, fotograf, în oraşul înfrăţit Faenza, din Italia, pentru a 
participa la un schimb de experienţă în domeniul social şi 
cultural 19-26.05.2007 

11 

Deplasarea d-nei Diana Donawell, şef Birou Cooperare 
Internă şi Internaţională, Direcţia Dezvoltare Locală şi a d-
rei Silvia Stepănescu, consilier Biroul Programe Europene, 
Direcţia Dezvoltare Locală la Bruxelles, în Belgia, pentru a 
participa la prima întâlnire a Grupului Director din cadrul 
proiectului pilot european URBACT II "MILE - Gestionarea 
situaţiilor de emigrare şi integrare a persoanelor la nivel 
local, în oraşe şi regiuni" 12-14.06.2007 

12 

Deplasarea d-nei arhitect Monica Stampar, consilier în 
cadrul Direcţiei Dezvoltare, la Cracovia, în  Polonia, pentru 
a participa la workshop-ul „Politici pentru îmbunătăţirea 
eficienţei energetice” 12-14.09.2007 

13 

Deplasarea domnului dr. ing. Gheorghe Ciuhandu, primar al 
Municipiului Timişoara la Berlin, în Germania pentru a 
participa la Conferinţa „Oraşul în mişcare” pe tema înfrăţirii 
oraşelor şi a dezvoltării urbane 19-21.09.2007 

14 

Deplasarea d-nei Diana Donawell, şef Birou Cooperare 
Internă şi Internaţională, Direcţia Dezvoltare Locală şi a d-
rei Silvia Stepănescu, consilier Biroul Programe Europene, 
Direcţia Dezvoltare Locală la Bruxelles, în Belgia, pentru a 
participa la a doua întâlnire a Grupului Director din cadrul 
proiectului pilot european URBACT II "MILE - Gestionarea 
situaţiilor de emigrare şi integrare a persoanelor la nivel 23-25.09.2007 
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local, în oraşe şi regiuni"  

15 

Deplasarea unei delegaţii compuse din: d-na Diana 
Donawell, şef Birou Cooperare Internă şi Internaţională, 
Direcţia Dezvoltare Locală, d-na Alexandra Martin, Primar 
al Consiliului Tinerilor din Timişoara şi dl. Teo Lazăr, 
reprezentantul Universităţii de Vest, Facultatea de Asistenţă 
Socială, în oraşul înfrăţit Karlsruhe, din Germania, pentru a 
prezenta proiecte ale oraşului în cadrul Conferinţei pe tema 
înfrăţirilor ''Zilele înfrăţirilor - schimburi de experienţă şi 
crearea de reţele'' 6-10.10.2007 

16 

Deplasarea unei delegaţii compuse din: dl. Doru Spătaru, 
director Poliţia Comunitară, dl. Dorel Cojan, director 
adjunct Poliţia Comunitară şi dl. Ovidiu Simonetti, consilier 
în cadrul Biroului Cooperare Internă şi Internaţională, 
Direcţia Dezvoltare, în oraşul înfrăţit Faenza, din Italia, 
pentru a participa la un schimb de experienţă  cu 
reprezentanţii Poliţiei Municipale din Faenza 11-15.10.2007 

17 

Deplasarea d-nei Diana Donawell, şef Birou Cooperare 
Internă şi Internaţională, Direcţia Dezvoltare Locală, la 
Bruxelles, în Belgia pentru a prezenta la Conferinţa finală a 
proiectului URBACT „Sprijin pentru oraşe„ experienţa 
oraşului în cadrul proiectului 17-19.10.2007 

 
 
 
 
 
 
 

18 

Deplasarea unei delegaţii compuse din: d-l primar Gheorghe
Ciuhandu, dl Culiţă Chiş, director Direcţia Drumuri şi
Transporturi, dl. Ovidiu Rădulescu, şef Serviciul Transporturi,
dl. Ioan Ganciov, şef Serviciu Drumuri şi Poduri, dl. Eugen
Stănescu, director general RATT şi dl. Ioan Goia, director
Tehnic RATT, în oraşul Pilsen, din Cehia, pentru discuţii
privind posibilităţile de colaborare dintre oraşe şi pentru
discuţii cu societatea Skoda Electric 

24-28.10. 2007 

19 

Deplasarea d-nei Marinela Topor, şef birou Gestiune 
Deşeuri, Direcţia Edilitară şi a d-nei Iudit Bere-Semeredi, 
consilier în cadrul Direcţiei Mediu, în oraşul Strasbourg, din 
Franţa, pentru a participa la seminarul „Gestiunea durabilă a 
deşeurilor: schimburi de experienţă pentru o mai bună 
calitate a mediului urban”, organizat de oraşul Strasbourg în 
cadrul „Clubului de la Strasbourg” 28-31.10.2007 

20 

Deplasarea unei delegaţii, formată din 14 angajaţi ai 
Primăriei Timişoara, în oraşul înfrăţit Novi Sad, din Serbia, 
pentru a lua parte la „Turneul de fotbal dedicat prieteniei” 09-11.11.2007 

21 

Deplasarea d-nei Diana Donawell, şef Birou Cooperare 
Internă şi Internaţională şi a d-lui Adrian Schiffbeck, 
consilier în cadrul Direcţiei Comunicare, în oraşul înfrăţit 
Mulhouse şi la Nantes, în Franţa, pentru a participa la cel de 
al treilea Forum al cooperării descentralizate franco-române 12-17.11.2007 

22 

Deplasarea d-rei Violeta Mihalache, director al Direcţiei 
Comunicare, la Budapesta, în Ungaria pentru a participa la 
cea de-a 7-a  Întâlnire a Asociaţiei Internaţionale a Oraşelor 
Educatoare (IAEC) 23-25.11.2007 
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23 

Deplasarea d-lui Adrian Schiffbeck, consilier în cadrul 
Direcţiei Comunicare, împreună cu 3 reprezentanţi ai 
consiliilor de cartier din Timişoara, la Mulhouse, în Franţa, 
pentru a participare la un schimb de experienţă pe tema 
funcţionării consiliilor de cartier 27-29.11.2007 

24 

Deplasarea domnului  primar Gheorghe Ciuhandu la Paris, 
pentru a participa la Conferinţa cu tema „O Europă incluzivă 
şi solidară: identificarea de noi sinergii”, organizată de 
Consiliul Europei în colaborare cu Inter-Reţeaua Europeană 
pentru Initiative Etice şi Solidare şi Comisia Europeană 13-14.12.2007 

 
4.1.13 RAPORTĂRI 
- În perioada februarie-aprilie 2007, în cadrul Serviciului de Dezvoltare Locală şi Integrare 
Europeană s-a elaborat “Analiza de potenţial a municipiului Timişoara - 2007”, un document amplu 
ce îşi propune sa prezinte situaţia curentă a diferitelor domenii de interes locale, cum ar fi populaţia, 
locaţia geografică, educaţia şi învăţământul, economia, transportul, cultura, cercetarea, turismul, 
mass-media, mediul înconjurător, etc. Aceasta este o lucrare de sinteză a datelor relevante din anii 
precedenţi în vederea evaluării stării curente precum şi în vederea delimitării potenţialului 
economic, social, turistic şi cultural al municipiului. 
- “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; 
- „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; 
- Situaţia actuală a Parcului Industrial Freidorf şi evidenţa firmelor care funcţionează în parc, raport 
solicitat 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; 
- „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; 
 
4.1.14 ALTE ACTIVITĂŢI 
- întocmirea de documentaţii aferente consultării şi colaborării cu partenerii proiectului “Strategia 
de Dezvoltare Economică şi Socială a Zonei 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.);   
 - redactarea de corespondenţă cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate în scopul 
derulării activităţilor specifice; 
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 - redactarea de corespondenţă cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate în scopul 
derulării activităţilor specifice; 
 - pregătirea mapelor de prezentare a municipiului în vederea promovării economice a municipiului;  
 - pregătirea mapelor de prezentare a municipiului Timişoara cu  prilejul vizitelor efectuate de către 
delegaţiile străine; 
- organizarea unor activităţi specifice de protocol. 

 
4.1.15 OBIECTIVE PENTRU ANUL 2008 
- elaborarea analizei de potenţial a Municipiului Timişoara  
- elaborarea noii strategii de dezvoltare a municipiului Timişoara, pentru perioada următoare 
- 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; 
- iniţierea şi derularea de proiecte cu finanţări externe; 
- atragerea de fonduri suplimentare pentru implementarea proiectelor de importanţă locală majoră; 
- 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; 
 
 
4.2 BIROUL INFOCENTRUL TURISTIC 
Pe parcursul anului 2007, principalele activităţi derulate de Biroul Infocentrul Turistic au fost: 
 
4.2.1 EXPOZIŢII ŞI EVENIMENTE ORGANIZATE 
In cadrul  Infocentrului Turistic  au avut loc diverse evenimente culturale: 
- 06.03.2007 – lansarea  cărţii “Muntele Mic-Ţarcu-Godeanu. Traseul de creastă, căi de acces, 

piscuri şi iezere” a d-lui Marius Terchilă  
-    12.01.2007 – 05.05.2007 expoziţie de fotografie “Imagini din Timişora” – Marcel Neag. 
- 07.05.2007 – 10.05.2007 expoziţie „Potenţialele turistice ale Serbiei” organizată de  
     Consulatul General al Serbiei la Timişoara în colaborare cu Primăria Municipiului  
     Timişoara 
- 15.05.2007- 25.06.2007  „Timişoara la înălţime. Europa de acasă” expoziţie cu fotografiile 

câştigătoare ale concursului organizat de Primăria Municipiului Timişoara cu ocazia Zilei 
Europei. 

- 30.05.2007 – „Timişoara de altădată” -  lansare de carte poştală cu CD integrat a d-lui   
      Emil Banciu 
-    26.06.2007 – 02.08.2007 „Timişoara de ieri şi de azi” – expoziţie de acuarelă şi pastel a  
      d-nei Sofia Dorogostaiski 
- 03.08.2007 – 10.10.2007 „înSemnul locului. Timişoara” – expoziţie de grafică a d-nei Lia 

Popescu 
- 11.10.2007 – 15.12.2007 „Profil timişorean” – expoziţie de acuarelă şi grafică a d-nei Tamara 

Birdean Iacoban 
- 05.11. 2007 la Infocentrul Turistic s-a lansat harta Municipiului Timişoara, realizată de Primăria 

Municipiului Timişoara în colaborare cu firma austriacă Schubert & Franzke 
- 16.12.2007 – 04.02.2008 „Veşnicia Timişoarei” – expoziţie de pictură a d-lui Mihai Teodor 

Olteanu 
 
4.2.2 ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE 
- Pentru realizarea bazei de date şi actualizarea ei permanentă am ţinut legătura cu instituţiile 
culturale, am colectat date de la hoteluri şi pensiuni, firme de transport, etc.  
- In realizarea materialelor tipărite ne-am consultat cu specialişti  în domeniu, am vizitat  diferite 
obiective turistice. 
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- In cadrul infocentrului am vândut peste 140 albume „Welcome to Timişoara. Guest Information”.   
- In cadrul unui proiect încheiat intre Primăria Timişoara şi IBD-GTZ am colaborat cu celălalte 
birouri din cadrul Direcţiei Dezvoltare, pentru realizarea unui CD cu Timişoara, de asemenea am 
colaborat cu firma e-point la realizarea unui site de online booking. 
- Cu ocazia turneului de promovare a automobilelor de epocă „ Grenzland Ralley 2007”, ce a pornit 
din Viena şi a vizitat prima dată România, ajungând  în Timişoara în 30.09.2007, am realizat un tur 
prin cartierul Cetate. 
- In cadrul infocentrului am promovat agenţilor economici care activează în turism (agenţii de 
turism, agenţii de transport persoane, rent-a-car, restaurante, hoteluri, baruri, tururi ghidate de oraş, 
etc.), prin spatiul publicitar gratuit, pus la dispoziţie.  
- Cu ocazia diferitelor evenimente s-au publicat articole în ziare locale ( Agenda, Renaşterea 
Bănăţeană), s-au luat interviuri radio, pentru emisiuni de ştiri (postul West City Radio), emisiuni de 
turism (Radio Romania1)  sau emisiuni locale despre ICT( Radio Timisoara).  
De asemenea s-au luat interviuri TV (TV-Analog Timişoara). 
- Estimăm că în anul 2007 la Infocentrul Turistic am avut peste 9000 de vizitatori.  
 
4.2.3 MATERIALE DE PROMOVARE EDITATE 
- reeditarea şi tipărirea broşurii «Timişoara - Harta şi atracţiile turistice » în română şi engleză;  
- realizarea şi tipărirea unei broşuri trimestriale cu evenimente culturale din Timişoara; 
- realizarea şi tipărirea unui material de promovare “Obiective turistice în Timişoara şi în Banat”; 
- realizarea unui fluturaş cu “Muzee în Timişoara”; 
 
4.2.4 PARTICIPARE LA SEMINARII, CONFERINŢE, SIMPOZIOANE ŞI TÂRGURI 
Reprezentantele Infocentrului Turistic Timişoara au participat la următoareleb târguri naţionale şi 
internaţionale de turism pentru a promova Municipiul Timişoara şi regiunea Banat: 
-  22.03.2007 – 24.03.2007 “Turismul şi valorificarea patrimoniului istorico-cultural” -       
    seminar organizat de revista  Eu.Ro.Com, revista “Vacanţe şi călătorii” şi ANT la Sibiu   
-  24.04.2007 participare la workshop-ul „Dezvoltarea unui master plan turistic pentru  
    cartierul istoric Cetate” organizat de Primăria Municipiului Timişoara şi Biroul GTZ    
    Timişoara   
-  29.03.2007 -  01.04.2007 participare la Târgul de Turism al României, Bucureşti, în  
   colaborare cu Asociaţia pentru Turism Banat, în cadrul standului ANT  
-  26.04.2007 – 27.04.2007 participare la conferinţa „Rolul oraşelor în dezvoltarea actuală  
    a Europei”, organizat de Facultatea de Vest  Timişoara, secţia Relaţii internaţionale şi  
    studii europene şi Primăria Municipiului Timişoara 
-  18.05.2007 – 20.05.2007 participare la „Târgul de pe  pod” -  târg organizat cu 
    ocazia zilelor oraşului Szeged, din Ungaria, înfrăţit cu Timişoara 
-  02.06.2007 - participare la workshop-ul „Master plan turistic” organizat de Consiliul    
     Judeţean Timiş 
-  15.06.2007 – participare la Parteneriatul de afaceri româno-sârb organizat de CCIAT  
    Timişoara 
-  02.07.2007 – 04.07.2007 participare la festivalul „Stradart” din cartierul Fabric,  
    organizat de GTZ Timişoara şi Centrul Cultural German 
-   10.07.2007 – întâlnirea Grupului de lucru  GTZ, a Centrului de coordonare pentru  
     reabilitarea  cartierelor istorice din Timişoara  
-  18.10.2007 – 21.10.2007 participare la  Târgul Internaţional de Turism al României  
    la Bucureşti  
-   26.11.2007 - participare la workshop-ul pe teme turistice, organizat de Asociaţia de  
    Turism Banat în colaborare cu IDB GTZ. 
 
4.2.5 OBIECTIVE PENTRU 2008 
- promovarea turismului în Timişoara şi în regiunea Banat; 
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- colaborarea cu instituţii de profil turistic şi cultural în derularea de proiecte cu finanţări externe; 
- iniţierea şi derularea de activităţi de promovare a Municipiului Timişoara prin proiecte, 
evenimente, expoziţii, prezentări; 
- iniţierea şi derularea de proiecte cu finanţări externe în domeniul turismului; 
 
 
4.3 SERVICIUL CENTRUL DE COORDONARE PENTRU REABILITAREA CARTIERELOR 
ISTORICE 
Pe parcursul anului 2007, principalele activităţi derulate de Serviciul Centrul de Coordonare pentru 
Reabilitarea Cartierelor Istorice au fost: 
 
4.3.1 COORDONARE ŞI INSTRUIRE 
Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice a organizat împreună cu 
Fundaţia Româno-germană Timişoara şi Camera de Meserii Rheinhessen din Germania 
(Handwerkskammer Rheinhessen) o serie de cursuri în vederea reabilitări clădirilor istorice (cursuri 
de calificare pentru firme de construcţii, meseriaşi, arhitecţi sau ingineri constructori). Aceste 
cursuri au avut ca scop formarea de meseriaşi specializaţi în domeniul reabilitării clădirilor istorice. 
În acelaşi timp se poate vorbi şi de o revitalizare parţială a unor meserii tradiţionale.  
Cursurile organizate în 2007: 
- 26.02-02.03.2007 - Curs reabilitare ferestre (18 participanţi) 
- 12.03-16.03.2007 - Curs reabilitare elemente din piatră artificială (7 participanţi) 
- 26.03-30.03.2007 - Curs reabilitare structuri din lemn acoperişuri (6 participanţi) 
- 26.03-30.03.2007 - Curs reabilitare balcoane din metal (6 participanţi) 
- 28.03.2007 – Curs „Recunoaşterea şi combaterea dăunătorilor biologice ale lemnului” (10 
participanţi) 
- 02.04-05.04.2007 - Curs reabilitare structuri din lemn şi îmbinări la intersecţia suprafeţelor de 
acoperiş (6 participanţi) 
- 02.04-05.04.2007 - Curs evaluarea şi stabilirea culorilor pentru faţade (24 participanţi) 
- 16.04-20.04.2007 - Curs reabilitare porţi (8 participanţi) 
- 11.06-22.06.2007 - Curs reparaţii şi înlocuire elemente din piatră naturală (15 participanţi) 
- 08.07-14.07.2007 – Curs reabilitări şarpante istorice pe studii de caz (13 participanţi – arhitecţi 
consultanţi ai  Proiectului de cooperare româno-german) 
Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice colaborează cu Facultatea 
de Arhitectură din Karlsruhe, în special cu Programul de Masterat „Reabilitarea clădirilor istorice”, 
împreună cu care a organizat în perioada 26–30 martie 2007 o săptămână de conferinţe adresată 
masteranzilor, studenţilor, arhitecţilor şi inginerilor timişoreni, care manifestă interes pentru 
domeniul reabilitării clădirilor istorice. Prelegerile s-au axat pe teme relevante pentru reabilitarea 
corectă a clădirilor istorice, precum: modalităţi de intervenţie pe fondul construit existent, zidărie de 
cărămidă, structuri de beton şi lemn şi probleme legate de fizica construcţiilor. 
În colaborare cu Universitatea Politehica Timişoara, Serviciul Centrul de Coordonare pentru 
Reabilitarea Cartierelor Istorice a sprijinit programul de practică a studenţilor din anul III de la 
Facultatea de Arhitectură, sub îndrumarea profesorului dr. arh. Cristian Dumitrescu. S-au efectuat 
releveele complete a 3 imobile (cartier Fabric) stabilite de comun acord împreună cu Direcţia pentru 
Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Timiş. 

 
Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice a organizat pentru arhitecţi, 
în special pentru arhitecţii consultanţi ai biroului şi pentru firme de construcţii, în perioada 4-6 
decembrie 2007, un workshop de perfecţionare „Măsuri pentru îmbunătăţirea echilibrului energetic 
în cadrul reabilitării clădirilor istorice“. Acesta a fost susţinut de domnul arhitect Johaness Stumpf, 
specializat în fizica construcţiilor. Cursul a fost împărţi în două părţi: în prima s-au discutat 
principiile generale ale calcului energetic, iar în cea de-a doua, soluţii practice alternative adaptate 
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clădirilor istorice. În luna februarie 2008 va avea loc o continuare a acestui workshop, axată pe 
analiza şi soluţionarea unor cazuri concrete. 

 
4.3.2 PROGRAME ŞI PROIECTE IMPLEMENTATE 
- Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice a participat la elaborarea 
documentaţiilor necesare pentru accesarea de fonduri structurale europene în vederea co-finanţării 
de proiecte în cartierele istorice Cetate, Fabric şi Iosefin . S-au pregătit strategiile preliminare pentru 
sursele de finanţare din cadrul Programului Operaţional Regional, pentru Axa  prioritară 1 
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Axa prioritară 2 
“Îmbunătăţirea infrastructurii regionale si locale de transport” şi Axa prioritară 5 “Dezvoltarea 
durabilă a turismului local si regional”.  
- În vederea creării premizelor favorabile elaborării unei strategii pentru dezvoltarea turismului în 
cartierul Cetate, s-a organizat pe data de 24 aprilie 2007, workshop-ul „Dezvoltarea unui 
Masterplan turistic pentru cartierul istoric Cetate”. 
- Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice a organizat pe perioada 
30-31 august 2007 un sondaj de opinie pentru a afla părerile locuitorilor referitoare la reabilitarea 
prudentă a cartierelor istorice Fabric şi Iosefin, ca o modalitate de consultare publică folosită pentru 
fundamentarea documentaţiilor de accesare a fondurilor structurale în cadrul Planului Operaţional 
Regional (Axa prioritară 1). 
- Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice a organizat pe data de 24 
septembrie 2007 dezbaterea publică "Propuneri de îmbunătăţire a infrastructurii de suport turistic 
din Carterul Cetate", ca parte a procedurii de pregătire a aplicaţiei pentru solicitarea de fonduri 
structurale (Axa prioritară 5). 
- Pe data de 22 octombrie 2007 s-a organizat dezbaterea publică “Reabilitarea prudentă a cartierelor 
istorice Fabric şi Iosefin”, în cadrul căreia grupul de lucru, desemnat de către Primăria Municipiului 
Timişoara şi GTZ a prezentat schiţa Planului integrat de dezvoltare urbană pentru cele două 
cartiere. Cetăţenii şi-au prezentat propunerile şi ideile lor în vederea îmbunătorii nivelului de trai. 
- Pentru că implicarea activă a cetăţenilor şi întreprinzătorilor reprezintă un element important în 
implementarea proiectelor europene, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea 
Cartierelor Istorice a organizat împreună cu Primăria oraşului înfrăţit Karlsruhe în perioada 12-14 
decembrie un workshop privind procesul participativ al cetăţenilor. Au participat reprezentanţi ai 
Primăriei Municipiului Timişoara, dar şi ai organizaţiilor implicate în procesul de regenerare urbană 
sau de implementare de proiecte pentru accesare de fonduri europene. 
 
4.3.3 INFORMARE ŞI MOBILIZARE A CETĂŢENILOR
- Un obiectiv important al Serviciului Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice 
este informarea şi sensibilizarea populaţiei locale, a factorilor economici şi a instituţiilor partenere 
cu privire la problematica reabilitării în ansamblu.  
- În acest sens s-au elaborat şi difuzat o serie de materiale de informare şi consultanţă pentru 
proprietarii de clădiri istorice, pentru specialişti în construcţii, arhitecţi, ingineri, meşteşugari, cum 
ar fi îndrumarul „Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice” cât şi pentru instituţii.  
- În martie 2007 Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice a lansat 
pagina de internet www.gtztm.ro care vine în sprijinul persoanelor interesate de activităţile biroului 
şi de problema reabilitării urbane în general. Pagina conţine informaţii despre Proiectul de 
cooperare româno-german „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice 
din Timişoara”, materialele elaborate de acesta cât şi ultimele noutăţi. 
- Informaţii despre Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice apar şi 
pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara. 
- O altă metodă de promovarea a activităţilor biroului este prin intermediul Monitorului Primăriei, 
în care sunt publicate lunar articole despre evenimentele organizate de Serviciul Centrul de 
Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice, cât şi despre reabilitare urbană în general 
pentru a sensibiliza cetăţenii cu privire la această problemă. 

http://www.gtztm.ro/
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- De asemenea s-au realizat evenimente care să atragă atenţia locuitorilor asupra valorii clădirilor 
istorice, cum ar fi întâlnirea cu Consiliile Consultative de Cartier, din data de 10 mai 2007, în cadrul 
căreia a fost prezentat programul de consultanţă gratuită al biroului. 
- În colaborare cu Centrul Cultural German şi Francez, s-a organizat în perioada 4-7 iulie festivalul 
socio-cultural „Stradart”, care a avut ca scop revitalizarea, prin acţiuni de artă contemporană, a unui 
spaţiu urban frumos, dar sărac din punct de vedere socio-cultural: Piaţa Traian. 
 
4.3.4 CONSULTANŢĂ TEHNICĂ GRATUITĂ  
- În vederea asigurării dezvoltării durabile a cartierelor istorice Serviciul Centrul de Coordonare 
pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice oferă consultanţă tehnică gratuită pentru proprietarii de 
clădiri istorice. Biroul colaborează cu 15 arhitecţi. În anul 2007 s-au prezentat peste 150 de cereri de 
consiliere din partea proprietarilor şi a asociaţiilor de proprietari din cartierele istorice Cetate, 
Fabric şi Iosefin. Cu ajutorul experţilor români şi străini, un număr de 62 de asociaţii de proprietari 
au beneficiat de consultanţă tehnică gratuită, iar 50 dintre aceştia au beneficiat până în prezent de un 
raport de consultanţă. Alte 8 rapoarte de consultanţă se afla în curs de lucru şi urmează sa fie 
finalizate şi prezentate. Aceste rapoarte oferă  proprietarilor toate informaţiile despre starea actuală 
a imobilului lor, dar şi despre măsurile de reabilitare recomandate şi preţul estimat al acestora. 
Totodată, proprietarii vor fi informaţi şi despre posibilităţile de finanţare disponibile.  
- Imobilul de pe strada Dragalina, nr. 24 a beneficiat pe data de 12 iunie 2007 de o prezentare a 
raportului de consultanţă la care a participat şi mass-media locală.

 
4.3.5 SCHIMBURI DE EXPERIENŢĂ  
- În februarie 2007, reprezentanţi ai proiectul similar din Sibiu au vizitat Serviciul Centrul de 
Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice. S-au stabilit obiectivele comune ale celor două 
proiecte şi s-au pus bazele unei colaborări în domeniul relaţiilor publice. 
- Delegaţie din Timişoara compusa din reprezentanţi ai Serviciului Centrul de Coordonare pentru 
Reabilitarea Cartierelor Istorice şi ale altor departamente ale Primăriei Municipiului Timişoara  au 
participat in perioada 10 - 11 octombrie 2007 la un schimb de experienţă la Biroul GTZ din Sibiu. 
- Domnul Stefan Gabi a participat în perioada 24-26 octombrie la „Academia de vară”, un 
eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea, în cadrul proiectului „Hist Urban”,  în 
vederea revitalizării şi integrării clădirilor istorice în noile realităţi urbanistice. 
 
4.3.6 DELEGAŢII STRĂINE  
- Experţii germani GTZ ai biroului au participat pe 16 martie 2007 la Muzeul Central al Şvabilor 
Dunăreni din Ulm cu ocazia inaugurării expoziţiei “România-Patrimoniu cultural european” în 
cadrul căreia a fost prezentat Proiectul de cooperare româno-german „Reabilitarea prudentă şi 
revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara”. 
- În cadrul aniversării celor 15 ani de înfrăţire Timişoara-Karlsruhe, municipiul Timişoara, 
împreună cu colaboratorii GTZ, a organizat la Karlsruhe pe data de 8 mai 2007, o expoziţie foto 
referitoare la monumentele istorice din Timişoara. Realizarea acestui eveniment creează 
posibilitatea afirmării potenţialului multicultural şi turistic al oraşului Timişoara, precum şi 
posibilitatea prezentării oportunităţilor de investiţii în zona Banatului, contribuind implicit la 
mărirea orizonturilor de dezvoltare economică.  
- Domnul Frank Samol, expert al Uniunii Europene in cadrul proiectului de regenerare urbana 
"Urbact II", a vizitat în luna mai 2007 Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea 
Cartierelor Istorice pentru a stabili o strategie de reabilitare si modernizare a zonei istorice a 
municipiului. Pentru că Timişoara a beneficiat de consiliere gratuită de la Uniunea Europeană 
privind regenerarea zonei istorice, domnul Samol s-a întâlnit cu reprezentanţi ai municipalităţii, 
pentru a strânge informaţii despre strategiile de regenerare urbană pentru zona istorică a oraşului. 
Ca urmare a acestei vizite, municipiul Timişoara a fost dat exemplu de oraş care pregăteşte proiecte 
care vizează dezvoltarea durabilă şi implicit promovarea creşterii economice şi ocupării forţei de 
muncă. 
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- Tot cu ocazia aniversării a 15 ani de parteneriat între oraşele Timişoara-Karlsruhe, o delegaţie din 
Karlsruhe condusă de domnul Heinz Fenrich, primarul localităţii germane a avut o serie de întâlniri 
cu reprezentanţi ai Centrului de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice GTZ în 
perioada 3-7 noiembrie 2007. În special doamna Heike Dederer, şefa Biroului de Reabilitare urbană 
a Primăriei din Karlsruhe, a manifestat interes în vederea unei colaborări cu biroul nostru.  
- În perioada 8-10 noiembrie, doamna Elisabeth Hoeser de la GTZ Eschborn a vizitat biroul. Unul 
din principalele obiective ale acestei vizite va fi acela de a cunoaşte mai bine activităţile biroului şi 
de a identifica noi acţiuni comune, menite să intensifice relaţiile de colaborare între Primăria 
Municipiului Timişoara şi Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ).
 
4.3.7 OBIECTIVE PENTRU ANUL 2008 

I. Coordonare şi training 
- ocuparea tuturor posturilor vacante în cadrul biroului 
- întărirea poziţiei biroului ca centru de coordonare şi consiliere a Municipalităţii Timişoara 
- prezentarea şi distribuirea „Îndrumarului pentru regulamentul local de urbanism al zonei 

istorice Timişoara” în rândul instituţiilor şi al locuitorilor oraşului 
- stabilirea structurii organizatorice a biroului după terminarea proiectului de cooperare 

româno-german 
- organizarea de noi cursuri de perfecţionare pentru meseriaşi, arhitecţi şi ingineri (eventual 

împreună cu realizarea de măsuri demonstrative privind reabilitarea prudentă a clădirilor 
istorice) 

II. Programe şi proiecte europene 
- finalizarea aplicaţiilor pentru accesare de fonduri structurale europene, în colaborare cu alte 

departamente ale Primăriei Municipiului Timişoara 
- finalizarea termenilor de referinţă, respectiv a studiilor de fezabilitate, pentru cel puţin 3 

proiecte privind reamenajarea spaţiul public sau reabilitarea clădirilor istorice 
- încheierea contractului de finanţare dintre Primăria Municipiului Timişoara şi  GTZ  
- începerea şi finalizarea lucrărilor privind măsurile demonstrative 
- sprijinirea în actualizarea Conceptului de Dezvoltare Strategică a Zonei Timişoara 
III. Informare şi mobilizare a cetăţenilor 
- organizarea de noi dezbateri publice la care să participe cetăţenii 
- elaborarea şi distribuirea de noi materiale privind reabilitarea prudentă a clădirilor istorice 

sau privind regenerarea urbană în general 
- acordarea pentru prima oară a premiului pentru cea mai bună măsură de reabilitare în 

Timişoara 
- prezentarea unei expoziţii privind abordarea corectă a măsurilor de reabilitare 
IV. Consultanţă tehnică gratuită  
- primirea de noi cereri privind consultanţa tehnică gratuită 
- rezolvarea de noi cazuri de consultanţă şi prezentarea rapoartelor de consultanţă 

 
 
4.4 SERVICIUL INVESTIŢII 
 
4.4.1 ELABORAREA LISTEI DE INVESTIŢII ANUALE SI A LISTELOR DE INVESTIŢII 
AFERENTE RECTIFICARILOR DE BUGET  
Lista de investiţii pe anul 2007, cumulând o valoare toatală de 166.804,56 mii lei, a fost adoptată de 
către Consiliul Local al Municipiului Timişoara prin HCL nr. 36 din 13 februarie 2007. Pe 
parcursul anului au avut loc 6 rectificări ale Listei de Investiţii adoptate de către Consiliul Local al 
Municipiului Timişoara cu prilejul rectificării de buget. 
 
Totalul cheltuielilor de capital pe anul 2007,  cuprinse în Lista de investiţii anexă la buget şi în 
listele complementare, se ridică la valoarea de  132.159,08 mii lei din care : 
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- 66.194,67  mii lei din bugetul local 
-   5.606,19  mii lei din fondul de rulment 
-      243,78  mii lei din obligaţiuni municipale 
-      119,73  mii lei din fonduri nerambursabile 
-          7,91  mii lei din fondul special de locuinţe 
- 60.005,59  mii lei din credite. 

Repartizarea pe capitole bugetare s-a făcut astfel: 
 
Cap. CHELTUIELI PENTRU AUTORITĂŢI EXECUTIVE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 

Total: 4.003,09 mii lei, din care: 
               Autorităţi executive: 3.458,85 mii lei din bugetul local, şi  

     544,24 mii lei din fondul de rulment 
      
Cap. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 
 Total: 300,83 mii lei, în totalitate din bugetul local 
 
Cap. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 
 Total:  227,302 mii lei, în totalitate din bugetul local    
 
 Cap. ÎNVĂŢĂMÂNT 
 Total: 6.848,56  mii lei, din care:  
  5.849,79  mii lei din bugetul local  
  40,28  mii lei din credite 
  958,49 mii lei din fondul de rulment 
repartizaţi astfel: 
 Învăţământ preşcolar şi primar: 
  2.400,40 mii lei, din care: 
  2.237,78 mii lei din bugetul local şi 
  23,98 mii lei din credite, iar 138,64 din fondul de rulment 
 Învăţământ secundar superior:  4.448,16 mii lei din care 
       3.612,01 mii  lei din bugetul local 
  16,30 mii lei din credite, iar 819,85 din fondul de rulment 
 
Cap. SĂNĂTATE: 

Total: 1.535,94 mii lei, din care: 
  543,14 mii lei din bugetul local 

992,80 mii lei din credite 
 
Cap.CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 
 Total: 4.315,98  mii lei, din care 

 2.726,00    mii lei din bugetul local şi 
 1.589,98 mii lei din credite 

 
Cap. ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ 
 Total: 412,15 mii lei,  în totalitate din bugetul local 
 
Cap. LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 
 Total: 20.369,22 mii lei, din care : 

- Buget local : 3.113,61 mii lei 
- Credite :     15.221,57 mii lei 
- Fond Rulment : 2.026,13 
- Fondul de locuinţe : 7,91 mii lei 
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Locuinţe: 593,25 mii lei, din care  
   350,00 mii lei din bugetul local 
   235,34 mii lei din   credite 
   7,91  mii lei din fondul special pentru locuinţe  
  
Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice:  13.323,04 mii lei, din care: 
   1.256,71 mii lei din bugetul local 
  10.040,20 din credite 
  2.026,13 din fondul de rulment 
  
Iluminat public şi electrificări rurale: 5.893,48 mii lei, din care: 
   947,45 mii lei din bugetul local 
   4.946,03 mii lei din credite 
 
 Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării publice : 
  559,44  mii lei – în totalitate din bugetul local            
 
Cap. ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE ŞI COMERCIALE 
 Total: 4.005,71 lei în totalitate din credite, din care 
  168,60 mii, pentru lucrările PMT iar 

3.817,52 mii lei din credite realizări lucrări Colterm 
 
Cap. COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE 
 Total : 44.145,54 mii lei, în totalitate din bugetul local 
  
Cap. TRANSPORTURI  

Total: 45.646,01 mii lei, din care 
5.413,42 mii lei din bugetul local,  
38.155,25 mii lei din credite 
2.077,34 din fondul de rulment; 
 defalcat pe următoarele subcapitole: 

 
 Transport în comun:  3.583,72  mii lei, din care 
 

- 1.220,85 mii lei din bugetul local 
-  2.362,87 mii lei din credite 

 
  Străzi: 36.565,77 mii lei, din care: 
 

- 773,39     mii lei din bugetul local 
- 35.792,38  mii lei din credite 

 
 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 
 Achiziţii mijloace de transport în comun 
 

-  3.419,18 mii lei, în totalitate din bugetul local 
  
4.4.2 PRINCIPALELE OBIECTIVE DE INVESTIŢII  ale Municipiului Timişoara au fost grupate  
în: studii şi proiecte, lucrări tehnico – edilitare si  achiziţii de dotări; 
 
Studiile şi proiectele elaborate prin grija Primăriei Municipiului Timişoara au cuprins următoarele: 
- Lucrări topografice şi cadastrale în municipiul Timişoara; 
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- Sistem info-geografic de administrare a Primăriei Municipiului Timişoara; 
-    SPF şi SF-uri pentru modernizări drumuri, alimentări cu apă şi canalizare, reţele gaze naturale, 
parcuri, zone verzi ; 
 
Principalele lucrări tehnico-edilitare executate prin grija  Primăriei Municipiului Timişoara, au 
constat în:  
• Modernizari şi amenajări stradale; 
• Finalizarea lucrărilor de extindere reţele gaze naturale + branşament + centrala termică şi 

mansardare a secţiei de hematologie la Clinicile Noi 
• Amenajare Stadion Dan Păltinişan 
• Reabilitarea căminului nr. 4 str. Polonă 
• Extindere reţele gaze, branşament şi centrale termice la unităţile de învăţământ; reparaţii 

capitale la unităţile de învăţământ; 
• Viabilizare terenuri pentru construcţii locuinţe ANL; 
• Alimentări cu apă şi canalizare : 

- Sistem major de canalizare Cartier Ghiroda – etapa 2 
- Sistem major de canalizare în zona Ciarda Roşie 
- Extindere reţea apă-canal Calea Martirilor 
- Sistem major de canalizare în cartierul Kuntz 
- Sistem major de canalizare în cartierul Plopi 
- Realizare sistem major de canalizare – Cartier Ghiroda 
- Reabilitare canal – Calea Martirilor-Musicescu 
- Extindere reţea apă-canal zona Câmpului I şi II, Blaşcovici , Lămâiţei, Gospodarilor, str. 

Musicescu (cu contribuţia cetăţenilor), 
- Realizări  şi reabilitări ale unor fântâni publice forate şi ornamentale 
- Sistem major canal –zona de locuinţe str. Polonă 
- Sistem major canal-cartier zona Urseni, 
- Sistem major canal zona Aleea Ghirodei 
- Extindere reţea apă-canal în Zonele : Ruderia, Stephenson, str. C.Prezan 120, str. M. 

neamţu, str. Rarău, str. Mureş 160/7, str. M. Sadoveanu, str. Claude Debussy, Ronaţ Vest, 
Aluniş – Fratelia, str. Corina Irineu, Musicescu-Urseni, Mehala-Basarabia, Plopi – 
Timireazev, str. Trubadur – Eroilor, str. Dâmboviţa - Lacului 

- Extindere reţea apă-canal zona  
- Extindere reţele apă-canal str. Bobâlna – zona Pădurea Verde, Aleea Ghirodei – etapa 2, 

Calea Moşniţei, zona Plopi –canal Bega, Ciarda Roşie-etapa 2, cartier Plopi-etapa 2 
- Extinderi reţele apă-canal zona Plopi Sud –str. II-IV 
- Extinderi reţea apă-canal pe str. N.S. de Haţeg, Louis Ţurcanu, Obreja 

 
• Extindere reţele iluminat public în zona de nord şi în zona de sud ; 
• Montare pod bascula pentru vehicule rutiere in Piata de gros 
• Reamenajarea grădinii zoologice 
• Amenajarea sediului Poliţiei Comunitare 
• Casa căsătoriilor şi sediul Serviciului de evidenţă a populaţiei 
• Consolidari  
      -    Consolidare pasaj Calea Şagului, 

- Consolidare Pod Eroilor,  
• Amenajări şi modernizări stradale : 

- Modernizare str. Nemoianu-Ferdinand, 16 Decembrie 
- Modernizare str. Revoluţiei-Bogdăneştilor-Brediceanu 
- Modernizare Horea Creangă 
- Modernizare Intersecţie Torontalului- Miresei 
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- Reparaţii capitale stradale zona de locuinţe I.I. de la Brad, Calea Aradului şi Bd. Dâmboviţa 
- Modernizare Bd. L. Rebreanu-I. Bulbuca 
- Modernizare str. Ulpia Traiana 
- Modernizare str. Traian Vuia 
- Modernizare str. Armoniei 
- Amenajare Inel II 
- Amenajare legătură Gh. Lazăr-Brediceanu 
- Modernizare P-ţa Traian 
- Amenajare P-ţa Hunedoara 
- Amenajare bd. Dragalina 
- Piste pentru ciclişti 

 
Principalele dotări achiziţionate sunt următoarele : 
- Platforma şi programe informatice; licenţe; 
- Dotări pentru Poliţia Comunitară ; 
- Dotări pentru Grădina Zoologică ; 
- Dotări pentru Direcţia Fiscală ; 
-     Dotări pentru Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă; 
- Tehnica de calcul; 
- Aparatura foto, video, digitală 
- Achiziţii mijloace de transport în comun. 

 
 
4.4.3 RAPORTĂRI 
- Raportul statistic privind realizarea investiţiilor, solicitat trimestrial şi anual de către Institutul 
Naţional de Statistică; 
- NOTA DE FUNDAMENTARE - privind necesitatea înaintării către Guvernul României a 
propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru scoaterea din domeniul privat al statului a 
terenului situat în parcela cu nr. cadastral A 638/1/1, în suprafaţă de 1,59 ha şi includerea acestui 
teren în proprietatea Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local în vederea 
extinderii Pieţei de Gros Timişoara în zona Ovidiu Balea. – solicitată de către Instituţia Prefectului 
Judeţului Timiş 
- Proiect de HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al  
statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniul public al 
municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, Judeţul 
Timiş - solicitată  de către  Instituţia Prefectului Judeţului Timiş;  
 
4.4.4 ALTE ACTIVITĂŢI 
Colaborare la realizarea iluminatului  arhitectural al faţadei principale a Palatului Culturii şi sprijin 
în elaborarea documentaţiei tehnice pentru Autorizarea Lucrărilor de Construire şi  organizarea în 
perioada septembrie – decembrie a întâlnirilor şi discuţiilor care au avut loc între specialiştii  
italieni, reprezentanţi ai sponsorului SC Enel Banat, reprezentanţii municipalităţii, precum şi ai 
Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional al Judeţului Timiş. 
 
4.4.5 OBIECTIVE  DE INVESTIŢII  MAJORE PROPUSE SPRE REALIZARE  PENTRU ANUL 
2008  
• Finalizarea sistemului info-geografic de administrare a Primăriei Municipiului Timişoara ; 
• Amenajarea sediilor pentru Direcţii ale  Primăria Municipiului Timişoara ; 
• Amenajarea Casei Căsătoriilor şi Direcţiei de evidenţă a persoanelor ; 
• Amenajarea sediului pentru Poliţia Comunitară ; 
• Lucrări de investiţii la unităţile de învăţământ, extindere reţea gaz+branşament + centrală 

termică la unităţi de învăţământ, reparaţii capitale unităţi de învăţământ; 
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• Lucrări de investiţii la unităţile spitaliceşti : continuarea construcţiei Centrului MRF, lucrări de 
mansardare la Clinicile Noi, lucrări de extindere la Spitalul « Louis Ţurcanu », lucrări de 
reabilitare şi branşament gaz pentru Spitalul « Victor Babeş » ; 

• Reabilitarea clădirii Filarmonicii « Banatul » ; 
• Continuarea lucrărilor de amenajare la Stadionul « Dan Păltinişan » ; 
• Reamenajare şi modernizare a parcurilor : Parcul Rozelor, Botanic, Justiţiei, Bihor, Arcidava 
• Clădire educaţională şi multifuncţională la Grădina Zoo ; 
• Centrul de zi pentru copii în cartierul Kuntz ; 
• Lucrări de dezvoltare a sistemului de locuinţe : reabilitarea căminelor din str. Ialomiţei, str. 

Polonă, zona de locuinţe din zona Steaua 3, locuinţe sociale în str. I.I. de la Brad, consolidare 
imobilului din str. Sf. Gheorghe nr.4 

• Lucrări de alimentări cu apă, continuarea celor din anul 2007 şi lucrări noi de extindere  şi 
reabilitare a reţelelor de apă şi canalizar, execuţia de fântâni publice forate şi ornamentale 

• Lucrări de reabilitare a Pieţei Iosefin şi străzii Văcărescu 
• Reabilitarea spaţiilor publice şi a clădirilor istorice 
• Participare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 cu lucrări de reabilitare a 

spaţiilor publice,  dezvoltare durabilă a cartierelor istorice din Timişoara 
• Reabilitare a şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara – Bastionul Terezia 
• Viabilizarea terenurilor cu utilităţi în zona Armoniei 
• Lucrări de reabilitare termică a unor blocuri de locuinţe 
• Lucrări de reabilitare a infrastructurii la reţeaua de transport public 
• Consolidare pasaje şi poduri : Pasajul Calea Şagului, Pod Eroilor, lărgirea pasajului CF din str. 

Jiul şi str. Popa Şapcă, Podul peste Bega din str. Bobâlna , Podul Uzina de Apă 
• Modernizare strada Nemoianu – Ferdinand; 
• Modernizare Bd. Revoluţiei, Bogdăneştilor – Brediceanu; 
• Modernizare strada L. Rebreanu – I. Bulbuca; 
• Reparaţii capitale stradale în zonele de locuinţe Calea Aradului, I.I.de la Brad şi bd. Dâmboviţa; 
• Amenajare str. Bastilia – Fortăreţei – Zürich 
• Amenajare str. Olarilor; 
• Amenajare str. Mureş; 
• Amenajare str. Grigore Alexandrescu; 
• Amenajare str. Bârzava; 
• Amenajare str. Chimiştilor; 
• Extindere reţele iluminat public zona de NORD; 
• Extindere reţele iluminat public zona de SUD; 
• Achiziţii refugii pentru călători; 
• Dezvoltarea şi eficientizarea activităţii în Piaţa de Gros; 
• Modernizare RTS cartier Soarelui, calea Şagului, cartier Fabric, calea Girocului, zona Bucovina, 

calea Aradului, Campus Universitar; 
• Sistem integrat de eficientizare încasări 
• Achiziţii mijloace de transport 
• Achiziţii refugii pentru călători 
 
 


	Prin organigramă, direcţia are prevăzut un număr total de 60 de posturi, din care 7 posturi de conducere şi 53 posturi de execuţie, după cum urmează: 
	- Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană: 10 posturi de execuţie, funcţionari publici de diferite specialităţi, 1 post de personal contractual şi 1 post de conducere, funcţionar public; 
	- Biroul Cooperare Internă şi Internaţională: 7 posturi de execuţie, funcţionari publici de diferite specialităţi, 1 post de personal contractual şi 1 post de conducere, funcţionar public; 
	- Biroul Programe Europene: 8 posturi de execuţie, funcţionari publici de diferite specialităţi şi 1 post de conducere, funcţionar public; 
	Din numărul total de posturi, 27 posturi sunt vacante. 
	3. OBIECTUL  DE ACTIVITATE 
	SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ  
	4.1 SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ  
	 
	4.1.1 HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PROMOVATE 
	 
	- În perioada decembrie 2006 - iunie 2007, a fost implementat proiectul „Support for cities” (Sprijin pentru oraşe), finanţat în cadrul programului european URBACT 2002-2006.  
	De asemenea, în data de 18 octombrie 2007, Secretariatul Programului URBACT - autoritatea competentă desemnată de Comisia Europeană să gestioneze Programul URBACT la nivel european - a organizat la Bruxelles Conferinţa finală a proiectului, Municipiul Timişoara numărându-se printre cele 8 oraşe selectate - dintre cele 43 de oraşe participante la proiect – să-şi prezinte experienţa din cadrul proiectului.  
	 
	- În perioada aprilie – octombrie 2007, a fost implementată prima fază a proiectului proiectul pilot european „MILE – Managing migration and integration at local level – cities and regions” (Gestionarea situaţiilor de emigrare şi integrare a persoanelor la nivel local, în oraşe şi regiuni), finanţat în cadrul programului european URBACT. 

	 
	- În colaborare cu Consiliul Judeţean Timiş a fost iniţiat proiectul „Reabilitarea şi revitalizarea Cetăţii Timişoara - Bastionul Theresia”  - derulat în  cadrul Programului RO PHARE 2005/017-553.04.01.01.01.02.09. PT a fost finalizat au fost achiziţionate lucrările de execuţie care urmează să înceapă în etapa următoare. 
	 
	4.1.4 PROMOVARE ECONOMICĂ 
	 
	 
	 
	Cap. LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 
	 Total: 20.369,22 mii lei, din care : 


	 Transport în comun:  3.583,72  mii lei, din care 
	- 1.220,85 mii lei din bugetul local 
	-  2.362,87 mii lei din credite 
	  Străzi: 36.565,77 mii lei, din care: 
	- 773,39     mii lei din bugetul local 
	- 35.792,38  mii lei din credite 


