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DIRECŢIA DEZVOLTARE 
 

 
 
 

1. STRUCTURA DIRECŢIEI 
 

Direcţia Dezvoltare funcţionează în subordinea directă a Primarului Municipiului Timişoara, 
domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu. Şeful serviciului este d-na arhitect Aurelia Junie.  
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 Proiecte cu Finanţare Internaţională; 
• 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 Proiecte cu Finanţare Internaţională: 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, 19 posturi sunt vacante. 
 
3. OBIECTUL DE ACTIVITATE 
SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ  

d) elaborează, monitorizează şi evaluează strategia de dezvoltare locală.  
e) întocmeşte studii şi analize vizând dezvoltarea socială, culturală şi economică locală. 
f) iniţiază şi implementează proiecte/programe vizând dezvoltarea locală. 
g) iniţiază şi menţine parteneriate publice şi public/private în vederea stimulării dezvoltării 

locale.  
h) iniţiază şi implementează acţiuni vizând  promovarea economică locală. 
i) acţionează pentru atragerea de investiţii străine.  
j) 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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k) asigură contactul permanent cu departamentele similare din cadrul Guvernului României, 
din alte instituţii sau autorităţi publice şi cu instituţiile europene. 

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

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

n) 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 

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

p) 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 

q) 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. 

r) colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; 
s) 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;  

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

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

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

w) 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 PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ  

a) identifică programe internaţionale de finanţare adecvate în vederea accesării de fonduri 
pentru implementarea proiectelor de dezvoltare locală 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.  

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

necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice.  
 
SERVICIUL INVESTIŢII 

 ) 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. 

 ) 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; 

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

 ) 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.  

 ) întocmeşte documentaţiile pentru aprobarea prin H.C.L. a lucrărilor. 
 ) 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. 

 ) 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.).  

 ) 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.  

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

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

Timişoara 
 ) 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ) are atribuţii în  procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare 
 
BIROUL  INFOCENTRUL TURISTIC 

 ) asigură managementul turistic al Municipiului Timişoara, în colaborare cu asociaţiile de 
turism locale şi cu agenţi economici cu activităţi specifice acestui domeniu. 

 ) asigură informarea turiştilor privind atracţiile şi oportunităţile locale ale municipiului. 
 ) asigură promovarea turistică a Timişoarei în ţară şi în străinătate. 
 ) cooperează cu infocentre similare din ţară şi străinătate. 
 ) urmăreşte atragerea de fonduri pentru realizarea unor măsuri vizând promovarea turismului 
 ) elaborează materiale, proiecte şi programe vizând promovarea turismului 
 ) are atribuţii în  procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare 

 
 
4. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2008 
 
4.1 SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ  
Pe parcursul anului 2008, principalele activităţi derulate de Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare 
Europeană au fost: 
 
4.1.1 HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PROMOVATE 
- HCL nr. 387/30.09.2008 privind aprobarea delimitării zonei de influenţă a polului naţional de 
creştere Timişoara; 
- HCL nr. 356/29.07.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului 
de investiţii "Finalizarea Noului Spital Clinic Municipal Timişoara"; 
- HCL nr. 214/22.04.2008  privind dezmembrarea parcelei nr. 5/B din Parcul Industrial Freidorf; 
- HCL nr. 198/22.04.2008 privind aprobarea cofinanţării de către Consiliul Local al Municipiului 
Timisoara a activităţii "Incubatorului de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul 
software Timişoara" în perioada 2008-2010; 
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- HCL nr. 138/25.03.2008 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a 4 parcele de teren, 
cu urmatoarele suprafeţe: 10.000 mp, 40.000 mp, 50.000 mp, 60.000 mp, în vederea realizării unor 
unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timişoara; 
 
4.1.2 DISPOZIŢII ALE PRIMARULUI PROMOVATE 
- Dispoziţia nr. 2130/23.09.2008 privind constituirea grupului de lucru care va participa la 
elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (P.I.D.U.) al Polulului Naţional de Creştere 
Timişoara - în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1 – „Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 – 
„Planuri integrate de dezvoltare urbană”; 
 
4.1.3 MATERIALE ELABORATE 
În conformitate cu Legea 215/2001 – Legea Administraţiei Publice Locale -  Art. 63, alin. 3, lit a), 
primarul Municipiului Timişoara are obligaţia să întocmească un raport anual, precum şi să 
elaboreze proiecte de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-
teritoriale. În acest sens, în cadrul Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană a fost 
elaborată şi editată o analiză privind ˝Starea Economică, Socială si de Mediu a Municipiului 
Timişoara˝. Pentru realizarea acestei analize, consilierii SDLIE au colaborat cu direcţiile din cadrul 
Primăriei Timişoara precum şi alte instituţii locale: Aquatim, Retim, Colterm, RATT, Poşta 
Română, DGFP Timiş, INS Timiş, ORC Timiş, AJOFM Timiş, APM Timiş şi altele. 
 
A fost evaluat gradul de implementare a ˝Conceptului Strategic de Dezvoltare Economica si Sociala 
a Zonei Timişoara 2000-2007˝. Conceptul St rategic de Dezvoltare Economico-Socială a Zonei 
Timişoara a fost realizat în perioada iunie 1999 - mai 2000, în cadrul proiectului "Parteneriatul 
instituţional şi al societăţii civile pentru planificarea dezvoltării economico-sociale a zonei 
Timişoara", finanţat de Primăria Municipiului Timişoara şi Fundaţia pentru o Societate Deschisă 
Timişoara. Raportul de evaluare explicitează cu date concrete lucrurile care s-au făcut dar şi cele 
care au trebuit să fie adaptate, urmare a schimbărilor legislative. 
  
Prin Hotărârea de Guvern nr. 998/27.08.2008 pentru desemnarea polilor naţionali de creştere în care 
se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională, Municipiul 
Timişoara a fost desemnat ca pol naţional de creştere în Regiunea Vest a României. Programul 
Operaţional Regional, Axa 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere”, 
finanţează dezvoltarea polilor de creştere pe baza planurilor integrate de dezvoltare ( respectiv 
documentul de planificare comprehensivă a dezvoltării, care corelează politicile sectoriale – 
economice, sociale, de mediu, transport, etc. – cu politicile teritoriale, şi se implementează printr-o 
succesiune de proiecte individuale, în scopul realizării unei dezvoltări durabile). 
În cursul anului 2008, s-au derulat următoarele activităţi în cadrul Serviciul Dezvoltare Locală şi 
Integrare Europeană în vederea elaborării planului integrat de dezvoltare:  
- a fost delimitată zona maximă de influenţă a municipiului Timişoara ca pol de creştere, respectiv 
15 comune: Becicherecu Mic, Bucovăţ, Dumbrăviţa, Dudeştii Noi, Ghiroda, Giroc, Giarmata, 
Moşniţa Nouă, Orţişoara, Pişchia, Remetea Mare, Săcălaz, Sînandrei, Sînmihaiu Român şi Şag.  
- a fost efectuat auditul polului de creştere Timişoara (care cuprinde auditul teritorial, administrativ, 
diagnosticul zonei şi analiza swot), pe baza datelor furnizate de Direcţia Regională de Statistică, 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Oficiul Registrului Comerţului;  
Concomitent cu elaborarea planului integrat de dezvoltare, au fost demarate procedurile de 
constituire a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creştere Timişoara”. Au fost 
elaborate variante iniţiale ale actelor constitutive ale asociaţiei şi au fost organizate întâlniri cu 
reprezentanţii comunelor din zona de influenţă a municipiului, variantele propuse de municipiu 
fiind discutate în cadrul acestor întâlniri. 
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4.1.4 PROGRAME ŞI PROIECTE IMPLEMENTATE SAU ÎN DERULARE 
În cursul anului 2008, împreună cu Direcţia Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Timişoara, 
a continuat implementarea proiectului „Concept durabil de transport urban” – TRANSPOWER, 
proiect finanţat 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 proiectului  au fost organizate două workshop-uri (în Skopje, Macedonia şi în L’Aquila, 
Italia). În acest sens  au fost pregătite şi trimise materialele necesare: exemple de bune practici în 
oraşul Timişoara, brainstorming asupra rezultatelor preconizate, obiectivele oraşului în domeniul 
transportului public. 
 
În luna iulie a fost depus spre finanţare proiectul „Intensificarea utilizării tehnologiilor de 
valorificare a energiei solare şi a biomasei în aplicaţii din sectorul rezidenţial şi public în Balcani - 
DOMINO”. Acest proiect este finanţat în proporţie de 75% din fonduri ale Uniunii Europene prin 
programul Intelligent Energy Europe şi are ca obiectiv principal contribuţia la promovarea pe plan 
local şi regional a aplicaţiilor pentru valorificarea potenţialului energetic al resurselor regenerabile 
asigurând dezvoltarea durabilă în ţările balcanice partenere membre UE şi în curs de aderare la UE. 
Proiectul va fi finanţat din Programul Cadru 7, iar în luna decembrie proiectul a fost evaluat  
pozitiv, urmând ca în cursul anului 2009, după semnarea contractului de finanţare, să înceapă 
implementarea sa. 
 
4.1.5 SEMINARII, CONFERINŢE, SIMPOZIOANE ŞI EVENIMENTE ORGANIZATE 
În data de 16 mai 2008, a fost lansată cartea „Timişoara 2020 - Overall Vision” a autorului 
Massimo Tadi, profesor la Universitatea Politehnică din Milano. Aceasta este rezultatul unui 
workshop internaţional organizat în septembrie 2005, pe tema „Infrastructuri pentru mobilitate în 
oraşul contemporan”, al cărui studiu de caz a fost Timişoara. 
 
În perioada 3-7 noiembrie 2008, a fost organizată a VIII-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. 
 
În perioada 9-11 decembrie 2008 a fost organizat un workshop în cadrul proiectului „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). 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.  
 
4.1.6  PROMOVARE ECONOMICĂ 
În Parcul Industrial s-au făcut demersurile necesare  în vederea demarării procedurilor de licitaţie 
pentru atribuirea de contracte de concesiune pentru 4 parcele de teren în vederea realizării de unităţi 
de producţie/servicii de logistica.  În acest scop au avut loc mai multe întrevederi cu reprezentaţi ai 
unor companii internaţionale interesate sa investească în Timişoara. 
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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 2008, au avut loc întâlniri cu oameni de afaceri străini 
(Scoţia, Franţa, Germania, Coreea etc.) cărora li s-au furnizat informaţii utile dezvoltării unor 
afaceri în Timişoara. 
 
În anul 2008, 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. 
 
4.1.7 ALTE RAPORTĂRI 
- “Programul de dezvoltare economică şi socială a municipiului Timişoara”, solicitat 
trimestrial/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; 
- 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; 
- Situaţia Parcului Industrial Freidorf şi evidenţa firmelor care funcţionează în parc; 
- „Raport privind obiectivele de investiţii propuse a se realiza în perioada 2009-2015 precum şi 
asupra obiectivelor îndeplinite până în prezent”, la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara; 
realizarea acestui raport a implicat culegerea datelor de la toate compartimentele instituţiei, 
prelucrarea lor şi elaborarea materialului  final; 
 
OBIECTIVE PENTRU ANUL 2009 
- elaborarea analizei „starea economică, socială şi de mediu a Municipiului Timişoara”;  
- elaborarea strategiei de dezvoltare a polului de creştere Timişoara, pentru perioada 2009-2015; 
- constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creştere Timişoara”; 
- finalizarea planului integrat de dezvoltare a polului de creştere Timişoara şi depunerea acestuia 
spre finanţare din Axa 1 POR; 
- iniţierea şi derularea de activităţi de promovare a Municipiului Timişoara prin programe, proiecte, 
evenimente, prezentări, etc.;  
- iniţierea şi implementarea de proiecte de dezvoltare; 
- elaborarea şi distribuirea de materiale de promovare locală; 
- organizarea de evenimente şi campanii de promovare; 
- atragerea de noi investiţii în Municipiul Timişoara. 
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4.2 BIROUL COOPERARE INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 
Pe parcursul anului 2008, principalele activităţi derulate de Biroul Cooperare Internă şi 
Internaţională au fost: 
 
4.2.1 ACŢIUNI  DE COOPERARE CU ORAŞELE ÎNFRĂŢITE 
În prezent, Municipiul Timişoara este înfrăţit cu 10 oraşe din Europa: Mulhouse şi Rueil-
Malmaison din Franţa; Karlsruhe şi Gera din Germania; Faenza, Treviso şi Palermo din Italia; 
Szeged din Ungaria, Novi Sad din Serbia şi Graz din Austria. 
În baza acordurilor de înfrăţire, în cursul anului 2008, s-au desfăşurat activităţi în diverse domenii 
de activitate. 
 
MULHOUSE / FRANŢA 
Cu oraşul Mulhouse, în cursul anului 2008, au continuat schimburile stabilite în programul anual de 
cooperare descentralizată dintre oraşe în domeniul social, al democraţiei de proximitate, al 
protecţiei civile şi pompierilor şi au avut loc diverse schimburi în domeniul şcolar, al transporturilor 
şi al mediului, după cum urmează: 
- în 2008, elevi de la liceele Albert Schweitzer şi Charles Stoessel din Mulhouse au participat cu 
lucrări în cadrul proiectului educaţional „Mail-art Prin fereastra mea” iniţiat de Liceul de Arte 
Plastice din Timişoara; 
- în perioada 16-20 martie 2008, s-au aflat la Timişoara dl. Jean-Luc Manser şi dl. Roland Gewiss, 
preşedintele şi respectiv secretarul general al Asociaţiei „Pompieri Alsacia Solidaritate” din 
Mulhouse, pentru a se întâlni cu responsabilii pompierilor şi ai protecţiei civile din Timişoara 
pentru a stabili viitoarele teme de instruire; 
- în perioada 19 – 24 mai 2008, o delegaţie din Timişoara compusă din: d-na Maria Stoianov, 
director, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară, d-na Speranţa Hepcal, preşedinte Organizaţia 
SCOP, d-na Roxana Damaschin, şef serviciu Fundaţia „Pentru Voi” şi d-na Mihaela Veţan, 
coordonator proiect „Timişoara – teritoriu responsabil”, s-a deplasat la Mulhouse pentru a participa 
la un schimb de experienţă în cadrul proiectului „Timişoara – 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 27-28 octombrie 2008, s-au aflat la Timişoara dl. Jean-Denis Bauer, vice-preşedintele 
CAMSA - Aglomerarea Urbană Mulhouse Sud Alsace şi dna Claire Wolff, responsabil, Serviciul 
Dezvoltare Durabilă şi Mediu din cadrul CAMSA - Aglomerarea Urbană Mulhouse Sud Alsace, 
pentru a participa la un seminar consacrat educaţiei pe teme de mediu, organizat de Regiunea Vest 
România şi Regiunea Alsacia din Franţa; 
- în perioada 5 – 8 noiembrie 2008, o delegaţie din Timişoara compusă din: dl. Primar Gheorghe 
Ciuhandu, dl. Culiţă Chiş, director Direcţia Transporturi, Primăria Municipiului Timişoara, dl. 
Adrian Bodo, Director Direcţia Fiscală, Primăria Municipiului Timişoara, dl. Ioan Goia, Director 
General RATT şi d-na Aurelia Junie, Director Direcţia Dezvoltare, Primăria Municipiului 
Timişoara, s-a deplasat la Mulhouse pentru a participa la un schimb de experienţă cu responsabilii 
SITRAM – Regia de Transport din Mulhouse şi pentru a stabili temele de cooperare dintre oraşe 
pentru 2009; 
- în perioada noiembrie - decembrie 2008, au fost prezenţi la Timişoara mai mulţi formatori 
francezi, membri ai Asociaţiei „Pompieri Alsacia Solidaritate” din Mulhouse pentru a continua 
cursurile iniţiate în anii precendenţi pe tema luptei contra incendiilor şi a tehnicilor de prim ajutor. 
 
RUEIL-MALMAISON / FRANŢA 
În cursul anului 2008, a fost stabilită colaborarea în domeniile cultural, şcolar şi economic. 
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KARLSRUHE / GERMANIA 
Cu oraşul Karlsruhe, în cursul anului 2008 au avut loc diverse schimburi în domeniul reabilitării 
urbane, cultural, sportiv, şcolar, universitar, economic şi al programelor europene, după cum 
urmează: 
 
- în perioada 15-22 ianuarie 2008, dl. Rudolf Schott, expert în planificare urbană, fost director al 
Direcţiei Urbanism din Primăria Karlsruhe, a fost în vizită la Timişoara în calitate de consultant 
pentru proiectul „Reabilitarea prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din 
Timişoara”; 
- în perioada 26-27 februarie 2008, la invitaţia Departamentului de Dezvoltare Locală din cadrul 
Primăriei din Karlsruhe, dl. Mihai Negruţiu, consilier Biroul Cooperare Internă şi Internaţională, 
Direcţia Dezvoltare, s-a deplasat la Karlsruhe pentru a participa la conferinţa „Innovation and 
International Competitiveness”, organizată în cadrul proiectului european INTERREG IIIC „CLOE 
- Clusters Linked Over Europe”; 
- în perioada 4-7 martie 2008, o delegaţie formată din d-na Rita Fromm, consilier local la Karlsruhe 
şi d-na Sontraud Speidel, profesor la Facultatea de Muzică din Karlsruhe, a făcut o vizită la 
Timişoara cu ocazia „Săptămânii Femeii” pentru a susţine şi a participa la o serie de evenimente 
culturale. Doamnele au avut o întâlnire cu dl. Primar Gheorghe Ciuhandu şi cu dl. Mihăiţă Afrenie, 
directorul Grădinii Zoologice din Timişoara  şi au discutat despre o posibilă cooperare a grădinilor 
zoologice din cele două oraşe; 
- în perioada 16 -17 aprilie 2008, trupa Socialplastic din Karlsruhe a susţinut mai multe concerte în 
Timişoara cu ocazia Târgului de Primăvară; 
- în perioada 4-5 iunie 2008, a avut loc la Karlsruhe o întâlnire a directorilor de muzee şi a 
reprezentanţilor primăriilor din oraşele înfrăţite cu Karlsruhe. Din Timişoara au participat 
reprezentanţii Muzeului Banatului, Muzeului de Artă şi ai Direcţiei Comunicare din cadrul 
Primăriei Municipiului Timişoara. Scopul întâlnirii a fost dezvoltarea relaţiilor dintre oraşe în 
domeniul cultural; 
- în perioada 8-10 iunie 2008, o delegaţie formată din: dl. Holger Jagiella, directorul 
„Stadtmarketing Karlsruhe GmbH”, dl. Jürgen Christ şi dl. Jürgen Walter, profesori universitari de 
la Facultatea Naţională de Muzică şi Facultatea Economică şi Tehnică din Karlsruhe şi d-na Simone 
Wenzel de la Şcoala Europeană din Karlsruhe, a fost în Timişoara pentru a iniţia un proiect de 
colaborare între şcoli „Digitale Liaison”. Cu această ocazie a fost identificată posibilitatea de 
colaborare între Stadtmarketing Karlsruhe şi Primăria Municipiului Timişoara pe teme de 
promovare a oraşului; 
- în data de 19 iunie 2008, primarul oraşului Karlsruhe, dl. Heinz Fenrich a fost prezent la 
Timişoara alături de alţi invitaţi din Germania cu ocazia vizitei oficiale a d-lui Günther H Oettinger, 
Primul Ministru al Landului Baden Württemberg, pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare 
în domeniul economic; 
- în perioada 27-29 iunie 2008, 5 sportivi timişoreni au participat la Regata de canotaj organizată de 
oraşul Karlsruhe; 
- în luna august 2008, 4 studente timişorene au efectuat un stagiu de practică în cadrul Primăriei 
oraşului Karlsruhe, acest stagiu înscriindu-se într-un program de colaborare pe care oraşul 
Karlsruhe îl derulează în fiecare an şi la care participă tineri din oraşele înfrăţite; 
- în perioada 3-5 noiembrie 2008, dl. Primar Gheorghe Ciuhandu şi d-na Aurelia Junie, director 
executiv Direcţia Dezvoltare, au participat la expoziţia organizată la Karlsruhe despre reabilitarea 
prudentă a Municipiului Timişoara. 
 

GERA / GERMANIA 

Cu oraşul Gera, în cursul anului 2008 au avut loc diverse schimburi în domeniul şcolar - cultural, 
sportiv şi administrativ, după cum urmează: 
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- în 2008, elevi din Gera au participat cu lucrări în cadrul proiectului educaţional „Mail-art Prin 
fereastra mea” iniţiat de Liceul de Arte Plastice din Timişoara; 
- în perioada 31 iulie – 3 august 2008, sportiva timişoreancă Alina Călin a participat la Maratonul 
organizat de oraşul Gera; 
- în perioada 21-23 septembrie 2008, dl. Norbert Vornehm, primarul oraşului Gera, împreună cu 
soţia sa şi d-na Hana Reussner, responsabila Serviciului de Relaţii Internaţionale din Primăria Gera, 
au fost în vizită la Timişoara pentru a discuta despre noi domenii de cooperare între cele două oraşe. 
 
GRAZ / AUSTRIA 
Cu oraşul Graz, în cursul anului 2008 au avut loc diverse schimburi în domeniul administrativ, al 
serviciilor publice şi programelor europene, după cum urmează: 
- în perioada 29-30 ianuarie 2008, a fost prezentă în Timişoara o delegaţie din oraşul Graz compusă 
din: dl. Wolfgang Messner, director general al Grazer Stadtwerke AG, dl. Wolfgang Malik, director 
general al Grazer Stadtwerke AG, dl. Klaus Zausinger şi dl. Tibor Vörös, reprezentanţi AEVG, dl. 
Gerhard Widmann, directorul Aeroportui Graz, dl. Rudolf Steiner, directorul Departamentului de 
Energie al Grazer Statwerke, d-na Maxie Uray-Frick, şef Birou Relaţii Internaţionale, Primăria 
Graz, dl. Gerhard Ablasser, şeful Biroului Programe Europene, dl. Alexander Frestl, expert al 
oraşului Graz în Programe Europene de la Bruxelles, pentru un schimb de experienţă cu omologii 
din Primăria Municipiului Timişoara şi din cadrul regiilor şi discuţii privind posibilităţile de 
cooperare în domeniul serviciilor publice, dezvoltării urbane, transportului şi traficului, apei şi 
canalizării şi în cadrul unor programe europene. 
 
FAENZA / ITALIA 
Cu oraşul Faenza, în cursul anului 2008 au avut loc diverse schimburi în domeniul social, şcolar, 
cultural şi sportiv. 
- În perioada 12-17 mai 2008, la Fognano, localitate situată în apropierea Faenzei, în cadrul 
Institutului “Emiliani” a fost organizat un curs de limba italiană. Acest curs este organizat de mai 
mulţi ani de Faenza pentru oraşul Schwäbisch Gmünd, oraşul lor înfrăţit din Germania. În acest an, 
la curs au fost invitate toate oraşele lor înfrăţite din Europa. După-amiezele au fost destinate 
activităţilor didactice în domeniile: ceramică, enologie, turism, cultură, în funcţie de dorinţa celor 
prezenţi, avându-se în vedere faptul că Faenza se află în apropiere de Bologna şi Ravenna. Din 
Timişoara a participat d-na Liliana Scripcă, redactor şef al publicaţiei Agenda. Se intenţionează 
continuarea acestor cursuri şi atragerea unui număr mai mare de participanţi din România. 
- În cursul anului 2008, Primăria Faenza în colaborare cu Asesoratul pentru Egalitatea Şanselor, 
„Asociaţia pentru Noi Opere Literare”, precum şi cu „Asociaţia pentru Înfrăţiri” a organizat un 
concurs literar internaţional de literatură feminină intitulat „Acum şi eu”. Din Timişoara au 
participat mai multe persoane, comunicarea persoanelor premiate urmând a avea loc la începutul 
anului 2009. Lucrările câştigătoare vor fi prezentate în mod public în data de 8 martie 2009, cu 
prilejul manifestărilor din data de 8 martie, Ziua Internaţională a Femeii. Se intenţionează 
continuarea evenimentului. 
- În perioada 22-26 iulie, dl. Sorin Ciurariu, director Direcţia Urbanism şi d-na Diana Belci, 
consilier Direcţia Urbanism, s-au deplasat la Faenza pentru un schimb de experienţă în domeniul 
dezvoltării urbane. 
- Cu prilejul Zilei Timişoarei, au avut loc mai multe evenimente cultural-sportive printre care şi un 
turneu de fotbal la care au participat echipe de tineret şi seniori din oraşul Faenza. Cu acelaşi prilej, 
s-a deplasat în oraşul nostru şi un grup reprezentativ din conducerea „Asociaţiei pentru Înfrăţiri” din 
oraşul Faenza, care a făcut diverse propuneri de colaborare. În cadrul întâlnirilor avute, delegaţia 
din Faenza s-a întâlnit şi cu d-na Elena Wolf, directorul Liceului „Nikolaus Lenau” şi consilier 
local, ocazie cu care au fost identificate noi direcţii de colaborare la nivel şcolar. 
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TREVISO / ITALIA 
În data de 13 februarie 2008, dl. Giorgio Gaio, asesorul pentru înfrăţiri din Primăria Treviso şi dl. 
Loris Colmaor, reprezentantul  protecţiei civile din oraşul Treviso au fost prezenţi la Timişoara 
pentru a avea discuţii privind posibilităţile de colaborare între oraşe în domeniul administrativ şi  
cultural (participarea la diverse festivaluri organizate la Timişoara). 
 
PALERMO / ITALIA 
În perioada 14-16 noiembrie 2008, Asociaţia socio-culturală „Nicolae Balcescu” din Cefalu, 
Regiunea Palermo, a organizat la Palermo o importantă manifestare culturală de promovare a 
culturii şi valorilor patrimoniale româneşti în Italia în general şi în Sicilia în mod special. 
 
SZEGED / UNGARIA 
Cu oraşul Szeged, în cursul anului 2008 au avut loc acţiuni în diverse domenii, după cum urmează:  
- în perioada 26-25 mai 2008, o delegaţie doi reprezentanţi ai Infocentrului Turistic din Timişoara, 
s-au deplasat în oraşul Szeged pentru a participa la manifestarea „Târgul de pe Pod”, eveniment 
organizat anual desfăşurat în cadrul „Festivalului oraşelor înfrăţite” cu ocazia celebrării „Zilelor 
Szegedului”; 
- în data de 24 noiembrie 2008, o delegaţie din Timişoara, compusă din d-na Carmen Doroghi, şef 
Serviciu Investiţii, d-na Adriana Deaconu, şef Serviciu Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană, 
d-na Anca Pătru, consilier Direcţia Dezvoltare, dl. Ştefan Victor, director S.C. Pieţe S.A. şi dl. Petre 
Ulucian, director economic S.C. Pieţe S.A., s-a deplasat la Szeged pentru a participa la o întâlnire 
cu reprezentanţii autorităţilor locale pentru a prezenta şi acestui oraş înfrăţit propunerea unui 
parteneriat tripartit: Timişoara, Novi Sad şi Szeged, în vederea facilitării accesării de fonduri 
europene pentru alcătuirea unui sistem de colectare, procesare şi comercializare legume-fructe şi 
alte produse agricole. Cele trei oraşe partenere partenere sunt interesate de realizarea unui cadru 
favorabil dezvoltării comerţului, astfel încât consumatorii să aibă parte de un comerţ civilizat, cu 
oferte abundente şi integrat în reţelele europene;  
- în data de 16 decembrie 2008, o delegaţie din oraşul Szeged compusă din dl. Polgar Antal, secretar 
al turismului din cadrul Primăriei oraşului Szeged, dl. Horvath Krisztian, manager de proiecte şi dl. 
Mihaly Illes, directorul Infocentrului Turistic din Szeged a fost prezentă la Timişoara pentru discuţii 
privind iniţierea unui proiect cu Infocentrul Turistic din Timişoara în cadrul programelor de 
coooperare transfrontalieră dintre România şi Ungaria. 
 
NOVI SAD / SERBIA 
În cadrul relaţiilor de înfrăţire cu oraşul Novi Sad, în cursul anului 2008, au avut loc următoarele 
acţiuni: 
- în perioada 1-2 februarie 2008, o delegaţie oficială a Primăriei Municipiului Timişoara, compusă 
din: dl. arh Sorin Ciurariu, Director Direcţia Urbanism, dl. Silviu Sarafolean, consilier local  şi dl. 
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 1-3 august 2008, o delegaţie oficială din Novi Sad, condusă de dl. Viceprimar, dl. Saša 
Igić, 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 data de 23 octombrie 2008, o delegaţie din Timişoara, compusă din: d-na Aurelia Junie, 
Director Direcţia Dezvoltare, dl. Victor Ştefan, Director SC Pieţe SA Timişoara, dl. Hans-Peter 
Sauer, lider de proiect “Piaţa de Gros Mega Fresh Timişoara”, dl. Petre Ulucian, director economic, 
SC Pieţe SA Timişoara şi d-na Carmen Doroghi, Sef Serviciu Investiţii, s-a deplasat la Novi Sad 
pentru a se întâlni cu reprezentanţi ai “JKP Tržišta” şi cu d-na Maria Kalentić, reprezentantă a GTZ 
Novi Sad, în vederea realizării unui parteneriat tripartit intre oraşele Timisoara, Novi Sad şi Szeged, 
în scopul facilitării accesării de fonduri europene pentru alcătuirea unui sistem de colectare, 
procesare şi comercializare legume-fructe şi alte produse agricole. Cele trei oraşe partenere 
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partenere sunt interesate de realizarea unui cadru favorabil dezvoltării comerţului, astfel încât 
consumatorii să aibă parte de un comerţ civilizat, cu oferte abundente şi integrat în reţelele 
europene.  
 
În luna aprilie 2008, în Piaţa Unirii din Timişoara a fost organizată o expoziţie fotografică cu 
instantanee reprezentative din oraşele înfrăţite. Ulterior, imaginile au fost expuse în holul de la 
etajul 1 al Primăriei Timişoara. 
 
4.2.2 COLABORARI CU ALTE ORAŞE ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE 
În cursul anului 2008, au fost iniţiate demersurile de înfrăţire cu oraşele Nottingham din Marea şi 
Monastir din Tunisia şi au avut loc diverse schimburi cu mai multe oraşe şi organizaţii europene. 
 
NOTTINGHAM / MAREA BRITANIE 
În cursul anului 2008, cu sprijinul Ambasadei Marii Britanii la Bucureşti au fost iniţiate demersurile 
de înfrăţire cu oraşul Nottingham. 
În acest scop, pentru a analiza posibilităţile de colaborare şi modalităţile de realizare a înfrăţirii, în 
perioada 16-19 martie 2008, a avut loc o primă vizită la Timişoara a unei delegaţii de reprezentanţi 
ai oraşului Nottingham, condusă de dl. Derek Martin, directorul Departamentului de regenerare 
urbană şi d-na Laura Grieve, reprezentanta Camerei de Comerţ din Nottingham, însoţiţi de o 
delegaţie a Ambasadei Marii Britanii la Bucureşti, condusă de E.S. dl. Ambasador Robin Barnett, 
ocazie cu care a avut loc un schimb de experienţă cu coordonatorii proiectului „Reabilitarea şi 
revitalizarea cartierelor istorice din Timişoara” şi a fost organizat un seminar pe tema „regenerării 
urbane”. 
Apoi, în perioada 6-10 octombrie 2008, o delegaţie a Primăriei Municipiului Timişoara compusă 
din: dl. Primar Gheorghe Ciuhandu, d-na Aurelia Junie, director Direcţia Dezvoltare şi d-na Monica 
Stampar, şef serviciu CRUT - Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice, s-a 
deplasat în oraşul Nottingham pentru un schimb de experienţă pe teme de regenerare, restaurare şi 
planificare urbană, ocazie cu care a fost semnat un acord de parteneriat între cele două oraşe, 
urmând ca acordul final de înfrăţire să fie semnat în cursul anului 2009. 
 
MONASTIR / TUNISIA 
În cursul anului 2008 au fost reluate demersurile de înfrăţire cu oraşul Monastir din Tunisia. 
În data de 20 iunie 2008, cu ocazia unei misiuni economice din Tunisia, a fost prezentă la Timişoara 
o delegaţie din oraşul Monastir, condusă de dl. Nejib Slama, viceprimarul oraşului Monastir 
responsabil cu relatiile internaţionale, însoţit de E. S. dl. Sevastiean Armaşu, Consulul onorific al 
Republicii Tunisia la Timişoara, pentru a identifica domeniile de colaborare de interes comun şi 
pentru a discuta modalităţile de realizare a înfrăţirii. Demersurile de realizare a înfrăţirii vor 
continua în cursul anului 2009. 
 
CONSILIUL EUROPEI / STRASBOURG / FRANŢA 
În cursul anului 2008,  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, la care Municipiul Timişoara este partener alături de Regiunea Paris şi oraşul 
Mulhouse din Franţa şi Provincia Trento din Italia şi care se derulează prin Institutul Intercultural 
din Timişoara, au avut loc următoarele acţiuni: 
- în perioada 3-4 februarie 2008, a fost prezentă la Timişoara o delegaţie condusă de d-na Gilda 
Farell şi dl. Samuel Thirion, coordonatori proiect şi reprezentanţii Consiliului Europei şi ai IRIS - 
Interreţeaua Europeană a Iniţiativelor Etice şi Solidare a Cetăţenilor, pentru a instrui echipa locală 
de facilitatori şi a participa la întâlnirea de evaluare a indicatorilor de bunăstare din cadrul 
proiectului „Timişoara-teritoriu responsabil pentru coeziunea socială şi dezvoltarea durabilă”; 
- în perioada 19 – 24 mai 2008, o delegaţie din Timişoara compusă din: d-na Maria Stoianov, 
director, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară, d-na Speranţa Hepcal, preşedinte Organizaţia 
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SCOP, d-na Roxana Damaschin, şef serviciu Fundaţia „Pentru Voi” şi d-na Mihaela Veţan, 
coordonator proiect „Timişoara – teritoriu responsabil”, s-a deplasat la Mulhouse pentru a participa 
la un schimb de experienţă; 
 
ALBI / REGIUNEA MIDI-PYRENEES / FRANŢA 
În perioada 12 - 13 iunie 2008, Liceul Profesional Toulouse-Lautrec din Albi şi administraţia 
regiunii Midi-Pyrenees reprezentată de domnul Martin Malvy, în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Timişoara, Grupul Şcolar de Industrie Alimentară din Timişoara, Colegiul Tehnic 
Timişoara şi Colegiul F.S.Nitti au organizat în cadrul unui proiect Leonardo „Zilele de prezentare şi 
degustare a produselor din regiunea Pirineii Mijlocii”. Prezentarea şi servirea produselor a fost 
asigurată de elevi români şi francezi. Prin acest parteneriat au fost vizate schimburi între licee din 
România şi Franţa, formarea profesională pe termen lung a elevilor liceelor participante. 
 
CENTRUL CULTURAL FRANCEZ DIN TIMIŞOARA 
În cursul anului 2008, Centrul Cultural Francez a organizat pentru angajaţii Primăriei Municipiului 
Timişoara cursuri de limba franceză pentru nivelul începător şi specializate de comunicare orală şi 
conversaţie telefonică pentru nivelui mediu şi avansat. 
 
UDINE / ITALIA 
De „Ziua Timişoarei”, o echipă de fotbal seniori din oraşul Udine a participat  la „Campionatului de 
fotbal amator pentru adulţi şi copii”, organizat cu acestă ocazie. 
 
REGIUNEA VENETO / ITALIA 
În cadrul unui schimb de experienţă internaţional, trei studente din Regiunea Veneto din Italia - 
Alessandra Scroccaro, în colaborare cu Cristina Sivieri şi Chiara Pasquato - au realizat în perioada 
2007 – 2008 un studiu pentru lucrarea de master intitulată „Delocalizarea întreprinderilor de pantofi 
din Montebelluna în judeţul Timiş: actori, teritoriu şi noi zone”. 
În perioada noiembrie – decembrie 2008, s-a aflat în Timişoara un student italian venit din partea 
Centro Estero Veneto, care a efectuat un stagiu de practică în cadrul Biroului Cooperare Internă şi 
Internaţională şi a realizat un studiu referitor la IMM-urile din România, cu particularizare la cele 
din Timişoara. 
 
REGIUNEA PUGLIA / ITALIA 
Urmare a întâlnirilor din anii anteriori cu reprezentanţii Regiunii Puglia, la sfârşitul anului 2008, au 
fost semnate şi supuse spre aprobare în vederea obţinerii de fonduri structurale 26 de proiecte de 
colaborare. Proiectele vizează în principal instruirea şi perfecţionarea personalului din zona 
Timişoarei, în vederea dezvoltării locale continue, conform cu cerinţele pieţei muncii. 
 
UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN MILANO / ITALIA 
În 2008 a continuat colaborarea cu Universitatea Politehnică din Milano. În cadrul acestei 
colaborări, în data de 16 mai 2008, la Primăria Municipiului Timişoara a avut loc lansarea cărţii 
„Timişoara 2020 - viziune generală” a domnului Massimo Tadi, profesor la Universitatea 
Politehnică din Milano, Italia. Cu această ocazie a fost făcută şi prezentarea proiectului 
„Reabilitarea Gării de Nord Timişoara”. 
 
PANCEVO / SERBIA 
În data de 31 ianuarie 2008, d-na Lucia Solomon, inspector la Infocentrul Turistic şi dl. Ovidiu 
Simonetti, consilier Biroul Cooperare Internă şi Internaţională din cadrul Primăriei Timişoara, au 
participat la lansarea proiectului „Promovarea a 22 de destinaţii şi evenimente principale în Banat”, 
proiect în cadrul căruia Municipiul Timişoara este partener alături de Primăria Pancevo, Centrul 
Euroregional pentru Democraţie – CED,  Organizaţia Turistică a Municipiului Pancevo, precum şi 
Primăria Kanjiža. Scopul general al Proiectului este stimularea dezvoltării industriei turismului în 
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Banat, drept mijloc pentru o integrare economică şi socială mai accelerată a acestei regiuni 
transfrontaliere. BANAT 22 reprezintă o colaborare transfrontalieră între Serbia şi România. Scopul 
specific al Proiectului este creşterea cu 5% a indicatorilor economici privind dezvoltarea turismului 
în Banat până la finele anului 2008, prin eforturile coordonate ale conducerilor locale/regionale, 
părţilor interesate de turism, mass-mediei şi sectorului civil din regiunea Banatului, promovând 22 
cele mai bune produse turistice din ambele ţări. Rezultatul principal al implementării Proiectului va 
fi formarea unei reţele din 5 centre turistice şi puncte de informare, înfiinţate în 6 regiuni ţintă 
(Municipiile Timişoara, Reşiţa, Turnu-Severin în România, şi Pancevo, Zrenianin şi Kanjiža în 
Serbia). Reţeaua va contribui la progresul dezvoltării economice regionale şi la îmbunătăţirea 
situaţiei în cadrul companiilor locale; 
În perioada 4-5 octombrie, d-ra Lavinia Petruţ, inspector în cadrul Infocentrului Turistic, a 
participat la Pancevo la un seminar de relaţii publice organizat în cadrul Proiectului „Promovarea a 
22 de destinaţii şi evenimente principale în Banat”. 
 
VÂRŞEŢ / SERBIA 
În data de 20 iulie 2008, o delegaţie a Primăriei Municipiului Timişoara s-a deplasat la Vârşeţ 
pentru a lua parte la „Aniversarea a 150 de ani de la înfiinţarea liniei de circulaţie Jasenova-Vrşeţ-
Timişoara şi a Staţiei Vârşeţ”. 
În data 3 august 2008, o delegaţie din oraşul Vrşet din Serbia a participat la şedinţa festivă a 
Consiliului Local Timişoara, desfăşurată cu ocazia “Zilei Timişoarei”. 
În data de 6 noiembrie 2008, un grup de reprezentanţi ai Organizaţiei de Turism  din oraşul Vârşeţ 
din Serbia, s-a aflat la Timişoara pentru a participa la lansarea proiectului „Dezvoltarea serviciilor 
de informare şi promovare turistică din Timişoara, în context regional”, finanţat de către Uniunea 
Europeană şi Guvernul României prin Programul de Vecinătate România-Serbia 2006 şi derulat în 
parteneriat între Primăria Municipiului Timişoara, Asociaţia CULTOURS – Centrul de Turism 
Cultural din Timişoara şi Organizaţia de Turism Vârşeţ. 
 
NOVI BECEJ / SERBIA 
În data de 30 octombrie 2008, d-na Aurelia Junie, directorul Direcţiei Dezvoltare din Primăria 
Municipiului Timişoara şi un grup de specialişti ai Centrului de Reabilitare Urbană al Primăriei 
Municipiului Timişoara, s-au deplasat în oraşul Novi Becej din Serbia în cadrul proiectului 
“Creşterea ofertei turistice a oraşului Novi Becej,” pentru a împărtăşi din experienţa  Timişoarei în 
ceea ce priveşte reabilitarea patrimoniului istoric în scop turistic. Proiectul este derulat de Primăria 
din Novi Becej în parteneriat cu Primăria Municipiului Timişoara în cadrul programului de 
cooperare transfrontalieră România-Serbia şi are ca scop îmbunătăţirea ofertei turistice prin 
regenerare urbană. 
 
ADA / SERBIA 
În data de 3 decembrie 2008, d-ra Diana Belci, consilier la Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei 
Timişoara, s-a deplasat în oraşul Ada din Serbia pentru a participa la întâlnirea cu tema “Drumul de 
la Osijek până la Timişoara, peste podul de pe Tisa, Ada şi Padei”, întâlnire la care au participat  şi 
reprezentanţi ai unor oraşe din Croaţia şi Serbia. Întâlnirea avut ca scop iniţierea unei colaborări la 
nivel internaţional în domeniul rutier, cu posibilitate de lărgire şi în alte domenii: industrie, 
economie, ecologie, infrastructură, cultură, sport şi turism şi semnarea unui Protocol de intenţii. 
În data de 18 decembrie 2008, dl. Zoltan Bilicki, primarul oraşului Ada, a adus spre semnare 
domnului primar Gheorghe Ciuhandu  “Protocolul de intenţii”. Prin semnarea acestui protocol se va 
facilita traficul între oraşele partenere şi se vor putea obţine mai uşor fonduri europene. 
 
KIKINDA / SERBIA 
În data de 20 mai 2008, a fost prezentă la Timişoara o delegaţie de la Primăria oraşului Kikinda din 
Serbia pentru un schimb de experienţă cu omologii din Primăria Timişoara în cadrul proiectului 
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european Phare de cooperare transfrontalieră România –Serbia “Dezvoltare locală prin servicii 
transfrontaliere de formare şi informare”. 
În data de 29 mai 2008, a fost prezentă la Timişoara o delegaţie de la Primăria oraşului Kikinda din 
Serbia pentru un schimb de experienţă cu omologii din Primăria Timişoara în cadrul  proiectului 
european Phare de cooperare transfrontalieră România –Serbia “Dezvoltare locală prin servicii 
transfrontaliere de formare şi informare”. 
 
GTZ/WBF SERBIA 
În data de 16 aprilie 2008, în cadrul colaborării dintre Primăria Municipiului Timişoara şi 
GTZ/WBF Serbia a avut loc prezentarea “Noile tendinţe de dezvoltare a turismului de-a lungul 
Dunării, în regiunea Porţile de Fier”. Cu acest prilej a fost lansată o nouă hartă turistică din regiunea 
Porţile de Fier, care include - pentru prima dată în comun - trasee turistice din România şi Serbia. 
De asemenea, au fost prezentate date referitoare la dezvoltarea recentă a turismului de-a lungul 
Dunării, în zonele alăturate, din România şi Serbia, zone care unesc cele două ţări într-o strânsă 
colaborare transfrontalieră, menită să promoveze ofertele turistice atât la nivel regional cât şi la 
nivel internaţional; 
 
GANDIA / REGIUNEA VALENCIA / SPANIA 
În perioada 6-7 mai 2008, a fost prezentă la Timişoara o delegaţie a Consiliului Local din Gandia, 
regiunea Valencia din Spania, compusă din d-na Cristina Battaller, consilier al Agenţiei de 
Dezvoltare şi a Forţelor de Muncă, dl. Nestor Novell, directorul Direcţiei de Dezvoltare şi a 
Activităţilor Comerciale şi dl. Carlos Marco, coordonatorul Direcţiei de Promovare Economică, 
pentru un schimb de informaţii cu omologii din Primăria Timişoara cu privire la strategiile de 
promovare şi dezvoltare economică şi pentru stabilirea unor direcţii de cooperare şi posibilităţile de 
colaborare în cadrul programului european INTERREG IVC. 
 
PILSEN / CEHIA 
În data de 29 aprilie 2008, a fost prezentă în Timişoara o delegaţie din oraşul Pilsen din Cehia, 
compusă din dl. Pavel Rödl, primarul oraşului Pilsen şi d-na Helena Matousova, consilier local, 
pentru a participa la manifestările organizate cu prilejul predării oficiale a troleibuzelor Skoda către 
Municipiul Timişoara şi a lansării oficiale a noilor troleibuze Škoda 24 TR Irisbus, ocazie cu care 
au avut loc discuţii privind posibilităţile de colaborare între oraşe. 
 
LVIV  / UCRAINA 
În perioada 26-28 februarie 2008, a fost prezentă la Timişoara o delegaţie din Lviv, Ucraina, în 
scopul efectuării unor schimburi de experienţă cu coordonatorii de proiecte pentru reabilitarea şi 
revitalizarea cartierelor istorice, proiecte desfăşurate în parteneriat cu GTZ - Societatea Germană 
pentru Cooperare Tehnică. Delegaţia a fost compusă din d-na Liliya Onyshchenko-Shvets, Director  
al Departamentului pentru Conservarea Mediului Istoric al oraşului, d-nul Igor Cherniak, Director 
adjunct al aceluişi departament, d-nul Oleksandr Kryskiv, Director al Agenţiei  Americano-
Ucrainene”Renaissance-DR”, d-na Taissa Bushnell, consilier al primarului pe probleme de 
conservare a monumentelor istorice şi  d-nul Stefan Mironjuk, expert al Camerei de Comerţ şi 
Industrie din Lviv. 
 
4.2.3 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 
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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. 
În cursul anului 2008 au avut loc următoarele activităţi: 
- în luna iulie 2008, la solicitarea Eurocities, Municipiul Timişoara, prin regia Aquatim, a completat 
un chestionar cu privire la problema apelor urbane. Având în vedere că în toate statele membre 
„Directiva cadru privind apa” este în curs de implementare, iar în anul 2009 va fi evaluată de către 
Comisia Europeană, Eurocities a iniţiat realizarea unui studiu de determinare a impactului acestei 
directive asupra managementului apelor în marile oraşe. Scopul studiului este de a stabili 
problemele cheie ale apei din fiecare oraş membru, iar cu datele obţinute Eurocities va face lobby în 
faţa instituţiilor europene pentru găsirea de soluţii în privinţa apelor urbane; 
- de asemenea, Eurocities, prin grupul său de lucru pentru probleme de zgomot, ţinând cont de 
„Directiva Comisiei Europene privind zgomotul din mediul înconjurător” 2002/49/EC, a iniţiat 
completarea unui chestionar cu privire la problema zgomotului cu scopul de a face o inventariere a 
persoanelor expuse la zgomot în Europa şi în consecinţă de a combate zgomotul prin luarea de 
măsuri, la nivel local, regional, naţional, precum şi european. Pentru Municipiul Timişoara, acest 
chestionar a fost completat de Direcţia de Mediu; 
- la 20 iunie, la Lyon, Comitetul Executiv al Eurocities a adoptat „Declaraţia privind schimbarea 
climatică”, care subliniază rolul jucat de către oraşe în combaterea schimbării climatice şi 
capacitatea lor de a coordona implementarea măsurilor de reducere şi adaptare, lansarea oficială 
având loc la 27 octombrie, tot la Lyon, în cadrul unei „Conferinţe a Primarilor”. Municipiul 
Timişoara şi-a exprimat susţinerea faţă de Declaraţie şi a pregătit documentaţia necesară pentru 
semnarea acesteia. 
 
 
4.2.4 DELEGAŢII STRĂINE 
În cursul anului 2008, au fost făcute pregătiri şi organizată primirea a 145 de delegaţii străine, care 
au vizitat Primăria Municipiului Timişoara, după cum urmează: 
 
Nr. 
Crt. Delegaţii Perioada 

1 
Delegaţie din Anglia, condusă de dl. Chris Norman, cu ocazia 
susţinerii unui concert de Anul Nou 

30.12.2007 
-01.01.2008 

2 

Delegaţie a reprezentanţilor Companiei Skoda din Cehia, 
pentru încheierea unui protocol de colaborare în domeniul 
transportului în comun 

 
 
08.01.2008 

3 

Delegaţie din Austria, condusă de Consulul Onorific al 
Austriei, pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare în 
2008 

 
 
09.01.2008 

4 

Delegaţie a reprezentanţilor companiei de transport AD 
Vojvodina Put din oraşul Pancevo din Serbia, pentru discuţii 
privind posibilităţile de investiţii în Municipiul Timişoara 

 
 
09.01.2008 
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5 

Vizita d-lui Rudolf Schott, expert în planificare urbană şi fost 
director al Direcţiei Urbanism din Primăria oraşului înfrăţit 
Karlsruhe din Germania, în calitate de consultant pentru 
proiectul „Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a 
Cartierelor Istorice din Timişoara” GTZ 

 
 
 
 
15-22.01.2008 

6 

Delegaţie din Regiunea Marche din Italia, condusă de dl. 
Giuseppe Torezzi, reprezentantul firmei Roalto Gradimento 
Electrometal, pentru discuţii cu privire la reabilitarea clădirilor 
de utilitate publică 

 
 
 
17.01.2008 

7 

Delegaţie a reprezentanţilor firmei Swarovsky din Elveţia, 
condusă de dl. M. Wagner, pentru discuţii privind posibilităţile 
de realizare a unor investiţii în Timişoara 

 
 
17.01.2008 

8 

Delegaţie din oraşul Albi din Franţa, condusă din dl. Bernard 
Lamberti şi d-na Françoise Nicoules-Escorne, reprezentanţii 
Liceului profesional Toulouse-Lautrec, pentru discuţii privind 
colaborarea în cadrul unui proiect Leonardo 

 
 
 
18.01.2008 

9 

Delegaţie a unei publicaţii din oraşul Szeged din Ungaria 
pentru realizarea unui interviu cu dl. Primar Gheorghe 
Ciuhandu 

 
 
25.01.2008 

10 

Delegaţie din Germania, condusă de d-ul Günther Krichbaum, 
Preşedintele Comisiei de Afaceri Europene al Parlamentului 
German, pentru discuţii privind colaborarea economică şi 
culturală 

 
 
 
28.01.2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

11 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Graz din Austria, compusă din: dl. 
Wolfgang Messner, director general al Grazer Stadtwerke AG, 
dl. Klaus Zausinger şi dl. Tibor Vörös, reprezentanţi ai Grazer 
Stadtwerke AG, dl. Gerhard Widmann, directorul Aeroportului 
din Graz, dl. Rudolf Steiner, directorul Departamentului de 
Energie al Grazer Stadtwerke AG, d-na Maxie Uray-Frick, 
şefa Biroului Relaţii Internaţionale, dl. Gerhard Ablasser, şeful 
Departamentului Programe Europene, dl. Frestl, expert al 
oraşului Graz în Programe Europene de la Bruxelles şi d-na 
Lavinia Pop, reprezentantă a Biroului de Arhitectură Saiko din 
Graz, pentru un schimb de experienţă şi discuţii cu omologii 
din primărie şi din cadrul regiilor în domeniile: servicii 
publice, dezvoltare urbană, transport şi trafic, apă şi canalizare 
şi programe europene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29-30.01.2008 

12 
Delegaţie de investitori din Germania, pentru discuţii privind 
posibilităţile de investiţii în Timişoara 

 
01.02.2008 

13 

Delegaţie din Marea Britanie, condusă de d-na Susan 
Goeransson, reprezentanta Băncii Europene pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru discuţii legate de 
împrumuturile Aquatim şi semnarea unui act adiţional 

 
 
 
01.02.2008 

14 

Delegaţie din oraşul Strasbourg, din Franţa, condusă de d-na 
Gilda Farell şi dl. Samuel Thirion, coordonatori proiect şi 
reprezentanţii Consiliului Europei şi ai IRIS - Interreţeaua 
Europeană a Iniţiativelor Etice şi Solidare a Cetăţenilor, pentru 
a instrui echipa locală de facilitatori şi a participa la întâlnirea 
de evaluare a indicatorilor de bunăstare din cadrul proiectului 
„Timişoara-teritoriu responsabil pentru coeziunea socială şi 
dezvoltarea durabilă”  

 
 
 
 
 
 
 
03-04.02.2008 
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15 
Delegaţie din Coreea, condusă de dl. Hongkey Chung, pentru 
discuţii privind posibilitaţile de investiţii în Timişoara 

 
04.02.2008 

16 

Delegaţie a reprezentanţilor firmei Valeo din Franţa, condusă 
de dl. Pierre Nicolas,  manager şi dl. Dominique Valentin, 
director industrial, pentru discuţii privind posibilităţile de 
investiţii în parcul industrial din municipiul Timişoara 

 
 
 
04.02.2008 

17 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Treviso din Italia, condusă de dl. 
Giorgio Gaio, asesor pentru înfrăţiri şi dl. Loris Colmaor, 
reprezentantul protecţiei civile, pentru discuţii privind 
posibilităţile de colaborare între oraşe în domeniul 
administrativ şi  cultural 

 
 
 
 
13.02.2008 

18 

Delegaţie de oameni de afaceri din Lituania, condusă de E.S. 
dl. Ambasador Vladimir Jarmolenko, pentru semnarea 
protocolului de preluare a Cazarmei U 

 
 
14.02.2008 

19 

Delegaţie a reprezentanţilor firmei Platinum Investment Group 
din Bulgaria, condusă de dl.  Tal Satchi şi d-na Clai Satchi, 
pentru discuţii privind proiectele de investiţii din municipiul 
Timişoara 

 
 
 
14.02.2008 

20 

Delegaţie din Slovacia, condusă de E.S. d-na Dagmar 
Repcekova, Ambasadorul Republicii Slovace în România, 
pentru cunoaşterea oportunităţilor de colaborare pe plan 
economic şi cultural  

 
 
 
18.02.2008 

 
 
 

21 

Delegaţie a reprezentanţilor firmei Consultants for 
Management & Investment din Spania, condusă de dl. 
Santiago Pairó Figueroa, pentru cunoaşterea posibilităţilor de 
investiţii în Timişoara 

 
 
 
18.02.2008 

22 

Delegaţie a reprezentanţilor firmei Valeo din Franţa, condusă 
de dl. Pierre Nicolas,  manager şi dl. Dominique Valentin, 
director industrial, pentru discuţii privind realizarea unei 
investiţii în parcul industrial din municipiul Timişoara 

 
 
 
21.02.2008 

23 

Delegaţie a reprezentanţilor firmei consultanţă Retail 
Consulting Group din Paris, Franţa, condusă de dl. Pierre 
Menot, director adjunct departament studii şi d-na Stephanie 
Auneau, responsabilă studii, pentru discuţii privind 
posibilităţile de investiţii din municipiul Timişoara 

 
 
 
 
22.02.2008 

24 

Delegaţie a reprezentanţilor publicaţiei Ost-West din 
Germania, pentru realizarea unui interviu cu dl. Primar 
Gheorghe Ciuhandu 

 
 
27.02.2008 

25 

Delegaţie a Primăriei din oraşul Lviv din Ucraina, compusă 
din: d-na Liliya Onyshchenko Shvets, director al 
Departamentului pentru Conservarea Mediului Istoric al 
Oraşului, dl. Igor Cherniak, director adjunct al 
Departamentului pentru Conservarea Mediului Istoric al 
Oraşului, d-na Taissa Bushnell, consultant al primarului din 
Lviv, dl. Stefan Mironjuk, expert CIM al Camerei de Comerţ 
şi Industrie a oraşului Lviv, pentru un schimb de experienţă cu 
coordonatorii proiectului de „Reabilitare şi revitalizare a 
cartierelor istorice” din Timişoara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
26-28.02.2008 

26 

Delegaţie din Germania compusă din: dl. Ralph Grimpe, 
membru al consiliului de Administraţie al Institutului de 
Formare Profesională a Patronatelor din Landul Sachsen 
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Anhalt şi director al Asociaţiei Întreprinderilor de Gospodărire 
Comunală, dl. Andreas Müller, şef departament relaţii externe 
a CCI Magdeburg, dl. Ralph Hesse, directorul firmei PeRa 
Trading Company, d-na Angela Brockmann, directorul firmei 
ABROTEC şi dl. Nicolae Cernei, directorul Fundaţiei 
Româno-Germane, pentru discuţii privind posibilităţile de 
colaborare în domeniul proiectării şi al construcţiilor 

 
 
 
 
 
 
29.02.2008 

27 

Delegaţie din provincia Autonomă Trento din Italia, compusă 
din: de d-na Violeta Plotegher, asesor pentru politici sociale, 
d-na Nicola Pedergnana, coordonatoare în domeniul 
incluziunii sociale, dl. Perluigi La Spada, coordonator 
Cinformi şi dl. Piergiorgoi Bortolotti, director al Punto 
D’Incontro, pentru discuţii privind identificarea unor 
posibilităţi de colaborare între cele două oraşe în domeniul 
social 

 
 
 
 
 
 
 
04.03.2008 

28 

Delegaţie din Franţa, condusă de d-na Marion Guyonvarch, 
jurnalistă la ziarul Regard-Mensuel francophone de Roumanie 
pentru un interviu cu responsabii proiectului URBACT - 
MILE 

 
 
 
05.03.2008 

 
 
 
 

29 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania, compusă 
din: d-na Rita Fromm, consilier municipal şi d-na Sontraud 
Speidel, profesor la Facultatea de Muzică din Karlsruhe, 
pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare pe plan 
cultural şi pentru a participa la mai multe evenimente culturale 

 
 
 
 
04-07.03.2008 

30 

Delegaţie de profesori şi studenţi ai Institutului de Afaceri 
„HEMES-Sainte-Marie” din oraşul Liege din Belgia, condusă 
de dl. Stephane Hussin, pentru cunoaşterea potenţialului 
economic şi posibilităţile de investiţii din Municipiul 
Timişoara 10.03.2008 

31 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Mulhouse din Franţa, compusă 
din: dl. Jean-Luc Manser, preşedinte al Asociaţiei „Pompieri 
Alsacia Solidaritate” şi dl. Roland Gewiss, secretar general al 
Asociaţiei, pentru a stabili cu responsabilii protecţiei civile şi 
ai pompierilor din Timişoara viitoarele teme de instruire 17.03.2008 

32 

Delegaţie a Ambasadei Marii Britanii în România, condusă de 
E.S. dl. Ambasador Robin Barnett, pentru a participa la un 
seminar pe tema regenerării urbane şi pentru discuţii privind 
realizarea unei înfrăţiri între Timişoara şi Nottingham 16-19.03.2008 

33 

Delegaţie din oraşul Nottingham din Marea Britanie, 
reprezentanţii Primăriei şi ai Camerei de Comerţ din 
Nottingham, pentru a participa la un seminar pe tema 
regenerării urbane, pentru un schimb de experienţă cu 
coordonatorii proiectului „Reabilitarea şi revitalizarea 
cartierelor istorice din Timişoara” şi pentru discuţii privind 
realizarea unei înfrăţiri între Timişoara şi Nottingham 16-19.03.2008 

34 

Delegaţie a Ambasadei Franţei în România, condusă de d-na 
Florence Dobelle, consilier economic şi comercial şi şeful 
Misiunii Economice a Ambasadei Franţei în România, pentru 
discuţii privind organizarea unui seminar privind fondurile 
structurale 21.03.2008 
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35 

Delegaţie din Germania, condusă de dl. Joachim Sahr, 
directorul firmei ORGA-SERV GmbH, pentru  discuţii privind 
posibilităţile de investiţii în sistemul de parcări 27.03.2008 

36 

Delegaţie din Ungaria, condusă de dl. Horvath Miklos, 
reprezentantul firmei de consultanţă Help Sevice Consultancy, 
pentru discuţii privind posibilităţile investiţii în sistemul de 
parcări 27.03.2008 

37 

Delegaţie din oraşul Ivano-Franovsk din Ucraina, pentru un 
schimb de experienţă în cadrul proiectului „Dezvoltarea 
capacităţii societăţii civile în consolidarea parteneriatului cu 
autorităţile publice locale” 27.03.2008 

38 

Delegaţie din oraşul Chişinău din Republica Moldova, pentru 
un schimb de experienţă în cadrul proiectului „Dezvoltarea 
capacităţii societăţii civile în consolidarea parteneriatului cu 
autorităţile publice locale” 27.03.2008 

39 

Delegaţie a reprezentanţilor Grupului ACCOR din Franţa, 
compusă din: dl. Nicolas Bellot, director dezvoltare şi dl. 
Nadir Hamouda, arhitect, împreună cu dl. Jean Parigi, 
Preşedintele Asociaţiei de Prietenie Franco-Română, pentru 
discuţii privind investiţiile grupului în Timişoara 27.03.2008 

40 

Delegaţie de elevi şi profesori din localitatea Forbach, Lorena, 
din Franţa, pentru un schimb de experienţă cu Liceul 
„Nikolaus Lenau” 04.04.2008 

41 
Delegaţie a reprezentanţilor firmei ENEL, din Italia, pentru 
discuţii cu privire la proiecte de iluminat public 10.04.2008 

42 

Delegaţie de reprezentanţi ai unor firme ecologice din 
Germania, condusă de dl. Alfred Remmert, reprezentantul 
firmei RER, pentru discuţii privind posibilităţile de investiţii 10.04.2008 

43 

Delegaţie condusă de dl. Wolfgang Limbert, coordonator de 
program şi reprezentantul GTZ/WBF Serbia şi dl. Armin 
Wagner, reprezentantul Centrului de Asistenţă Rurală, pentru 
lansarea ofertei turistice „Noile tendinţe de dezvoltare a 
turismului de-a lungul Dunării în regiunea Porţile de Fier” 16.04.2008 

44 

Delegaţie din Franţa, compusă din dl. Daniel Lion şi dl. 
Şerban Hagau, reprezentanţilor firmei Technologia – Ingeneris 
din Paris, pentru discuţii privind realizarea Spitalului Clinic 
Municipal 16.04.2008 

45 

Delegaţie din Spania, dl. Ignacio Cortina, reprezentantul 
firmei Consortia Marcor Comex SL-Makiver,  pentru discuţii 
privind realizarea Spitalului Clinic Municipal 16.04.2008 

46 

Delegaţie din Austria, condusă de dl. Julius Meinl Jr. V, 
pentru elogierea postumă a activităţii d-lui Julius Meinl IV 
pentru ajutorarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii 
“Louis Ţurcanu” 19.04.2008 

47 

Delegaţie din Bulgaria condusă de Majestatea Sa Simeon al II-
lea de Saxa Coburg Gotha, pentru a purta discuţii privind 
posibilităţile de colaborare şi comunităţile bulgare din Banat 19-20.04.2008 

48 

Delegaţie din Germania, condusă de dna Susan Hübner, expert 
al firmei SES din oraşul Bonn, pentru cunoaşterea 
posibilităţilor de colaborare 22.04.2008 

49 Delegaţie a reprezentanţilor Grupului ACCOR din Franţa, 23.04.2008 
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pentru discuţii privind investiţiile în curs de realizare 

50 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Cehe în România, condusă 
de E.S. dl. Ambasador Petr Dokladal, pentru a participa la 
manifestările organizate cu prilejul predării oficiale a 
troleibuzelor Skoda către Municipiul Timişoara şi a lansării 
oficiale a noilor troleibuze Škoda 24 TR Irisbus 28-29.04.2008 

51 

Delegaţie din oraşul Pilsen din Cehia, compusă din: dl. Pavel 
Rödl, primarul oraşului Pilsen şi d-na Helena Matousova, 
consilier local, pentru a participa la manifestările organizate cu 
prilejul predării oficiale a troleibuzelor Skoda către Municipiul 
Timişoara şi a lansării oficiale a noilor troleibuze Škoda 24 TR 
Irisbus şi pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare 
între oraşe 29.04.2008 

52 

Delegaţie a reprezentanţilor Companiei Skoda din oraşul 
Pilsen din Cehia, compusă din: dl. Jiri Zapletal, director 
general, al Skoda Holding, dl. Jaromir Silhanek, director 
general al Skoda Electric, dl. Karel Mayer, director Divizia 
Troleibuze Skoda Electric S.A. şi alţi reprezentanţi Skoda 
Electric S.A., pentru a participa la manifestările organizate cu 
prilejul predării oficiale a troleibuzelor Skoda către Municipiul 
Timişoara şi lansarea oficială a noilor troleibuze Škoda 24 TR 
Irisbus 29.04.2008 

53 

Delegaţie din Cehia, condusă de d-ul Karel Zdenovec, 
Ministrul Industriei şi Comerţului din Republica Cehă, pentru 
a participa la manifestările organizate cu prilejul predării 
oficiale a troleibuzelor Skoda către Municipiul Timişoara şi a 
lansării oficiale a noilor troleibuze Škoda 24 TR Irisbus 29.04.2008 

 
54 

Delegaţie de investitori din Germania, pentru cunoaşterea 
posibilităţilor de investiţii în municipiul Timişoara 

 
05.05.2008 

55 

Delegaţie a Consiliului Local din oraşul Gandia, regiunea 
Valencia din Spania, compusă din: d-na Cristina Battaller, 
consilier al Agenţiei de Dezvoltare şi a Forţelor de Muncă, dl. 
Nestor Novell, directorul Direcţiei de Dezvoltare şi a 
Activităţilor Comerciale şi dl. Carlos Marco, coordonatorul 
Direcţiei de Promovare Economică, pentru un schimb de 
informaţii cu privire la strategiile de promovare şi dezvoltare 
economică a ambelor oraşe şi discuţii privind posibilităţile de 
colaborare în cadrul programului european INTERREG IVC 06-07.05.2008 

56 

Delegaţie condusă de E.S. dl. Dragomir Radenković, Consulul 
General al Serbiei la Timişoara, pentru discuţii cu privire la 
organizarea de către Consulatul General al Serbiei la 
Timişoara şi diverse organizaţii turistice din Serbia a unei 
expoziţii sub genericul “Frumuseţile Serbiei” 07.05.2008 

 
 
 
 
 
 

57 

Delegaţie din Olanda, compusă din: dl. Henk Rieff şi dl. Huub 
Frencken, reprezentanţii departamentului de schimburi 
internaţionale de know how şi experienţă din cadrul 
Ministerului Locuinţelor, Amenajării Teritoriului şi Mediului, 
pentru a explora nevoile şi posibilităţile concrete de colaborare 
în domeniul planificării urbane şi selectarea unor proiecte care 
să fie incluse în programele comune de colaborare 

 
 
 
 
 
 
07-13.05.2008 

58 Delegaţie a reprezentanţilor firmei Platinum Invest din 13.05.2008 
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Bulgaria, pentru discuţii privind posibilităţile de investiţii în 
municipiul Timişoara 

59 

Delegaţie din oraşul Strasbourg din Franţa, condusă de d-na 
Denise Vuillon, reprezentant al Reţelei Internaţionale 
URGENCI, pentru prezentarea proiectului AMAP în cadrul 
lansării proiectului European ASAT - Asociaţia pentru 
Susţinerea unei Agriculturi Ţărăneşti, proiect susţinut de către 
Consiliul Europei şi Platforma Europeană pentru Iniţiative 
Etice şi Solidare IRIS 14.05.2008 

60 

Delegaţie condusă de E.S. dl. Henri Paul, Ambasadorul 
Franţei în România, pentru discuţii privind posibilităţile de 
colaborare 14.05.2008 

61 

Delegaţie condusă de E.S. dl. Dragomir Radenković, Consulul 
General al Serbiei la Timişoara, pentru discuţii privind 
organizarea expoziţiei “Frumuseţile Serbiei” 14.05.2008 

62 

Delegaţie din Italia, condusă de dl. Massimo Tadi, profesor la 
Universitatea Politehnică din Milano, pentru lansarea cărţii 
„Timişoara 2020 - viziune generală”  15-17.05.2008 

63 

Delegaţie din oraşul Kikinda din Serbia, pentru  un schimb de 
experienţă în cadrul  proiectului european Phare de cooperare 
transfrontalieră România –Serbia “Dezvoltare locală prin 
servicii transfrontaliere de formare şi informare” 20.05.2008 

64 

Delegaţie din Franţa compusă din: d-na Florence Dobelle, 
consilier economic şi comercial şi şeful Misiunii Economice a 
Ambasadei Franţei în România, dl. Dan Bedros, preşedintele 
Camerei Franceze de Comerţ şi Industrie din România, dl. Eric 
Baude, directorul Centrului Cultural Francez din Timişoara, d-
na Daniele Fauconnier, consilier rezident de înfrăţire de pe 
lângă Agenţia de Protecţie a  Mediului din Timişoara, dl. 
Roland Hamel, consilier rezident de pe lângă Ministerul 
Agriculturii din România, cu ocazia organizării seminarului de 
informare privind posibilităţile oferite de fondurile structurale 
şi de coeziune  23.05.2008 

65 

Delegaţie din SUA, condusă de d-ul Keith Hitchins, profesor 
la Universitatea Illinois, pentru discuţii privind posibilităţile de 
colaborare între universităţile din Timişoara şi Universitatea 
Illinois din SUA 28.05.2008 

 
 
 
 
 
 
 

66 

Delegaţie compusă din: E.S. dl. Roland Lohkamp, 
Ambasadorul Republicii Federale Germania în România, dl. 
Furtwerger, consilier pe probleme economice a Ambasadei 
Republicii Federale Germania în România, dl. Rolf Maruhn, 
Consulul Republicii Federale Germania la Timişoara şi dl. 
Peter Hochmulth, preşedintele Clubului Economic German, 
pentru semnarea acordului interguvernamental româno-
german de împrumut, finanţare şi program 

 
 
 
 
 
 
 
29.05.2008 

 
 
 
 
 
 

Delegaţie din Germania, condusă de dl. Michael Glos, 
Ministrul Economiei al Republicii Federale Germania, 
împreună cu dl. Varujan Vosganian, Ministrul Economiei şi 
Finanţelor şi dl. Eugen Teodorovoci, secretar de stat pentru 
Trezorerie şi Finanţe Publice Externe, pentru semnarea 
acordului interguvernamental româno-german de împrumut, 

 
 
 
 
 
 



Cod FP 26 – 07, ver.1 23

67 finanţare şi program 29.05.2008 

68 

Delegaţie din oraşul Kikinda din Serbia, pentru  un schimb de 
experienţă în cadrul  proiectului european Phare de cooperare 
transfrontalieră România–Serbia “Dezvoltare locală prin 
servicii transfrontaliere de formare şi informare” 29.05.2008 

69 

Delegaţie din Germania, condusă de d-na Silke Weidner, 
planificator urban în cadrul Departamentului de construcţii şi 
management în dezvoltare urbană din cadrul Universităţii din 
Leipzig, împreună cu un grup de studenţi, pentru discuţii 
privind dezvoltarea urbană în cadrul municipiului Timişoara 03.06.2008 

70 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania, compusă 
din: d-na Simona Wenzel, reprezentanta Şcolii Europene din 
Karlsruhe, dl. Jürgen Walter, profesor universitar la Facultatea 
Economică şi Tehnică din Karlsruhe, dl. Jürgen Christ, 
profesor universitar la Facultatea de Muzică, dl. Holger 
Jagiella, director general al „Stadtmarketing Karlsruhe GmbH” 
şi d-na Christina Uckele, reprezentanta „Stadtmarketing 
Karlsruhe GmbH”, coordonatoarea proiectului, pentru discuţii 
cu privire la implementarea proiectului „Contact pe cale 
virtuală”(„Digital Liaison”), proiect derulat de Şcoala 
Europeană Karlsruhe „Europäische Schule Karlsruhe” în 
colaborare cu „Colegiul Naţional de Artă” din Timişoara şi 
pentru discuţii în vederea identificării unor viitoare proiecte de 
interes comun 08-10.06.2008 

71 

Delegaţie din Landul Saxonia din Germania, condusă de d-na 
Uta Windisch, preşedintele Comisiei de mediu şi agricultură a 
Landului Saxonia, pentru vizitarea Pieţei de Gros şi discuţii 
privind posibilităţile de colaborare 12.06.2008 

72 

Vizita la Timişoara a d-lui Vittorio Maggi, preşedintele 
Asociaţiei de prietenie Faenza-Timişoara, pentru discuţii 
legate de participarea oaspeţilor faentini la „Ziua Timişoarei” 16.06.2008 

73 

Delegaţie din Landul Baden Württemberg din Germania, 
condusă de dl. Günther H Oettinger, Primul Ministru al 
Landului Baden Württemberg, pentru discuţii cu privire la 
posibilităţile de colaborare în domeniul economic 19.06.2008 

74 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Karlsruhe, din Germania condusă 
de d-ul Heinz Fenrich, primarul oraşului Karlsruhe pentru 
discuţii cu privire la posibilităţile de colaborare 19.06.2008 

75 

Delegaţie economică din Germania, compusă din 
reprezentanţii mai multor firme, pentru discuţii privind 
posibilităţile de colaborare în domeniul economic 19.06.2008 

76 

Delegaţie formată din reprezentanţii Ministerului de Stat, 
condusă de dl. Werner Schempp, prim consilier ministerial, 
coordonatorul Departamentului pentru afaceri Internaţionale 
din cadrul Ministerului de Stat al Republicii Federale 
Germania, la care au mai participat dl. Rolf Maruhn, Consulul 
Republicii Federale Germania la Timişoara, dl. Ovidiu 
Drăgănescu, prefectul judeţului Timiş şi dl. Constantin 
Ostaficiuc, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, pentru 
discuţii privind posibilităţile de colaborare 19.06.2008 

77 
Delegaţie condusă de dl. Daniele Mancini, Ambasadorul Italiei 
în România, cu ocazia încheierii mandatului 20.06.2008 
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78 

Delegaţie din oraşele Monastir şi Sousse din Tunisia, condusă 
de dl. Nejib Slama, viceprimarul oraşului Monastir şi 
responsabil cu relatiile internaţionale, dl.  Nejib Mellouli, 
preşedintele Camerei de Comerţ din Sousse şi E.S. dl. 
Sevastiean Armaşu, Consulul General Onorific al Republicii 
Tunisia la Timişoara, pentru discuţii privind cooperarea între 
cele două oraşe şi semnarea unui protocolului de înfrăţire între 
Timişoara şi Monastir 20.06.2008 

79 

Delegaţie a firmei Flextronics – Solectron, compusă din dl. 
Radenko Prnja, vicepreşedinte operaţiuni Europa, dl.  
Octavian Belu, manager resurse umane şi dl. Adrian 
Dumbravă, director general Flextronisc Romania, pentru 
discuţii privind posibilităţile de investiţii în Timişoara 24.06.2008 

80 

Delegaţie din Cehia, condusă de E.S. dl. Petr Dokladal, 
Ambasadorul Republicii Cehe în România, pentru discuţii 
privind dezvoltarea colaborării economice 27.06.2008 

81 

Delegaţie din Luxemburg, condusă de dl. Neri di Velo, inginer 
în transport urban, pentru discuţii privind cooperarea cu Banca 
Europeană de Investiţii pentru finanţarea proiectelor de 
transport urban şi a altor proiecte de dezvoltare urbană 27.06.2008 

82 

Delegaţie a reprezentanţilor firmei News Outdoor din Austria, 
condusă de dl. Dierk Zeigert, director general, pentru discuţii 
privind investiţiile firmei în municipiul Timişoara 27.06.2008 

83 

Delegaţie a reprezentanţilor Provinciei Cuneo din Regiunea 
Piemont, Italia, condusă de dl. Enrico Grieco, reprezentantul 
Asociaţiei Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, pentru discuţii 
privind oportunităţile de investiţii ale firmelor din Italia în 
Timişoara  27.06.2008 

84 

Delegaţie din Italia, condusă dl. Leo Peschiera şi dl. Liberato 
Bognani, reprezentanţii unor firme italiene, pentru discuţii 
privind posibilităţile de investiţii în municipiul Timişoara 30.06.2008 

 
 

85 

Delegaţie din Italia, condusă de dl. Mario Moretti Polegato, 
Consulul onorific al României în Italia, pentru discuţii privind 
investiţiile italiene din Timişoara 

 
 
02.07.2008 

86 

Delegaţie din Austria, compusă din: dl. Markus Richter, 
director al firmei Bombardier Transportation şi dl. Anton 
Schiruk, consultant, pentru prezentarea unor posibile soluţii de 
finanţare pentru achiziţia de tramvaie noi  16.07.2008 

87 

Delegaţie din Germania, condusă de dl. Robert W. Huber, 
şeful secţiei de economie externă a Camerei de Comerţ din 
Karlsruhe şi vicepreşedinte a Uniunii Internaţionale a 
Transportatorilor, pentru discuţii privind posibilităţile de 
colaborare 16.07.2008 

88 

Delegaţie din Serbia, condusă E.S. dl. Ion Macovei, 
Ambasadorul României în Serbia, pentru discuţii privind 
realizarea în Serbia a unei expoziţii cu imagini din Timişoara 18.07.2008 

89 

Delegaţie a reprezentanţilor  firmei Coca Cola Hellenic HBC 
din Grecia, pentru discuţii privind posibilităţile de investiţii în 
Timişoara 21.07.2008 

90 

Delegaţie din Austria, condusă de dl. Martin Dworschak, 
pentru discuţii privind construirea unui complex de locuinţe cu 
materiale ecologice şi cu un consum redus de energie pentru 01.08.2008 
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asigurarea încălzirii şi răcirii  

91 

Delegaţie de reprezentanţi ai „Asociaţiei pentru Înfrăţiri” din 
oraşul înfrăţit Faenza din Italia, precum şi 10 membri ai 
echipei de fotbal seniori şi 10 membri ai echipei de fotbal 
juniori, pentru a participa la „Campionatului de fotbal amator 
pentru adulţi şi copii” organizat cu ocazia „Zilei Timişoarei” 

31.07- 
04.08.2008 

92 

Delegaţie din oraşul Udine din Italia, pentru a participa la 
„Campionatului de fotbal amator pentru adulţi” organizat cu 
ocazia „Zilei Timişoarei” 

31.07- 
04.08.2008 

93 

Delegaţie oficială din oraşul înfrăţit Novi Sad din Serbia, 
condusă de dl. viceprimar Saša Igić, precum şi 10 membri ai 
echipei de fotbal seniori şi 10 membri ai echipei de fotbal 
juniori, pentru a participa la „Campionatului de fotbal amator 
pentru adulţi şi copii” organizat cu ocazia „Zilei Timişoarei” 01-03.08.2008 

94 

Delegaţie din Austria, compusă din: dl. Andreas 
Schwendemann, directorul Mass Transit Siemens, dl. Christian 
Serjannis, directorul Rolling Stock Siemens, d-na Maria 
Solich, expertă finanţări Siemens, însoţiţi de dl. Călin Piescu, 
responsabil pentru România, pentru discuţii privind 
modalităţile de finanţare a achiziţiei de tramvaie pentru 
municipiul Timişoara 05.08.2008 

95 

Delegaţie din Germania, condusă de dl. Holger Dix, drectorul 
Fundaţiei Konrad Adenauer, pentru discuţii privind modelul 
democraţiei reprezentative şi al economiei sociale de piaţă 05.08.2008 

 
 
 
 

96 

Delegaţie din Germania, condusă de d-nei Henriette 
Bucovesan, director al firmei Schubert&Franzke şi dl. Josef 
Scheibenreif, administrator, pentru prezentarea unor produse 
noi care ar putea contribui la îmbunătăţirea imaginii 
municipiului Timişoara 

 
 
 
 
28.08.2008 

97 

Delegaţie a reprezentanţilor Lions din localitatea Itiri din 
Regiunea Sardinia, Italia, condusă de dl. Antonio Careti, 
preşedinte Lions Club Itiri, pentru discuţii privind posibilităţile 
de colaborare 11.09.2008 

98 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Gera din Germania, condusă de dl. 
Norbert Vornehm, primarul oraşului Gera, însoţit de d-na 
Rosemarie Vornehm şi d-na Hana Reussner, responsabila 
Departamentului de Relaţii Publice, pentru discuţii privind 
posibilităţile de colaborare în domeniul economic, tehnic şi 
cultural 21-23.09.2008 

99 

Delegaţie condusă de E.S. dl. Dusan Crnogorcevic, 
Ambasadorul Republicii Serbiei în România, pentru discuţii 
privind posibilităţile de colaborare 22.09.2008 

100 

Delegaţie din Luxemburg, compusă din: dl. Jean-Marc Martin 
şi dl. Călin Jurma, reprezentanţii Băncii Europene de Investiţii, 
pentru discutarea detaliilor cu privire la modalităţile de 
finanţare pentru continuarea procesului de reabilitare a liniilor 
de tramvai şi achiziţia de noi tramvaie 25.09.2008 

101 

Delegaţie din Germania compusă din: d-na Adele Mehnert, 
reprezentanta Ministerului Federal pentru Cooperare 
Economică şi Dezvoltare – finanţatorul proiectului GTZ, d-na 
Irina Scheffmann, reprezentanta GTZ şi dl. Winfried Senker, 29-30.09.2008 
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coordonator program WBF/GTZ România, pentru discuţii 
privind stadiul proiectului de renovare a clădirilor istorice 

102 

Delegaţie din Austria compusă din: dl. Andreas 
Schwendemann, directorul Mass Transit Siemens, dl. Christian 
Serjannis, directorul Rolling Stock Siemens, d-na Maria 
Solich, expertă finanţări Siemens, însoţiţi de dl. Călin Piescu, 
responsabil pentru România, pentru discuţii privind 
modalităţile de finanţare a achiziţiei de tramvaie pentru 
municipiul Timişoara 30.09.2008 

 
 
 
 

103 

Delegaţie din Lituania, condusă de dl. Renetas Siaulys, 
reprezentantul SC Europa Group Bucureşti, subsidiara 
românească a companiei lituaniene Investment Baltic Estates 
Company, câştigătoarea licitaţiei pentru Cazarma Viena, 
pentru discuţii privind investiţiile companiei în municipiul 
Timişoara 

 
 
 
 
02.10.2008 

104 

Delegaţie din Serbia, condusă de E.S. dl. Dragomir 
Radenkovic, Consulul General al Republicii Serbia la 
Timişoara, pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare 03.10.2008 

105 

Delegaţie a reprezentanţilor firmei Siemens din Austria 
compusă din: dl. Andreas Schwendemann, directorul Mass 
Transit Siemens, dl. Christian Serjannis, directorul Rolling 
Stock Siemens, d-na Maria Solich, expertă finanţări Siemens 
şi dl. Călin Piescu, responsabil pentru România, pentru discuţii 
privind posibilităţile de investiţii în Timişoara  17.10.2008 

 
 
 
 

106 

Delegaţie din Franţa, condusă de dl. Robert Holtz, 
reprezentantul Grupului Le Floch Depollution şi al WASME şi 
dl. Dan Badea, manager de proiect al Grupului Le Floch 
Depollution, pentru prezentarea activităţii grupului şi 
cunoaşterea posibilităţilor de investiţii în Timişoara 

 
 
 
 
20-21.10.2008 

107 

Delegaţie din oraşul Linz din Austria, condusă de dl. 
Wolfgang Huemer, reprezentantul firmei Alpine Bau GmbH 
Abteilung Bahnbau, pentru discuţii privind posibilităţile de 
investiţii în Timişoara 21.10.2008 

108 

Delegaţie a reprezentanţilor firmei News Outdoor din Austria, 
condusă de dl. Dierk Zeigert, director general, pentru discuţii 
privind investiţiile firmei în municipiul Timişoara  22.10.2008 

109 

Delegaţie de experţi ai consorţiului WYG International Ltd din 
Marea Britanie şi reprezentanţi ai Comisiei Europene, pentru 
discuţii în vederea acordării de sprijin în elaborarea planurilor 
integrate de dezvoltare necesare pentru obţinerea finanţării în 
cadrul Programului Operaţional Regional 27.10.2008 

110 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Mulhouse din Franţa, a d-lui Jean-
Denis Bauer, vicepreşedinte al Comunităţii Aglomerării 
Urbane Mulhouse, Regiunea Alsacia de Sud, delegat pentru 
chestiuni legate de mediu însoţit de d-na Claire Wolff, 
responsabilă a Serviciului de Dezvoltare Durabilă şi Mediu 
pentru discuţii privind educaţia la scară intercomunală pe tema 
mediului 27.10.2008 

111 

Delegaţie condusă de E.S. dl. Szilagyi Matyas, Consulul 
General al Republicii Ungare din Cluj, pentru discuţii privind 
posibilităţile de colaborare 10.11.2008 
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112 

Delegaţie din Germania, condusă de d-na Renate Kremer, 
reprezentanta firmei Drees & Sommer, pentru discuţii privind 
posibilităţile de colaborare 14.11.2008 

113 

Delegaţie condusă de E.S. dl. Alexandre Vassalo, 
Ambasadorul Portugaliei în România, pentru discuţii privind 
posibilităţile de colaborare 17.11.2008 

114 

Delegaţie din Regiunea Puglia din Italia, condusă de d-na 
Rosanna Mingolla şi dl. Attilio Miani, pentru discuţii privind 
posibilităţile de investiţii în municipiul Timişoara 17.11.2008 

115 

Delegaţie din Germania, condusă de dl. Bernhard Hoffman, 
primarul oraşului Rheingau-Taunus şi reprezentantul Landului 
Hessen în relaţia cu România, pentru discuţii privind 
posibilităţile de colaborare 20.11.2008 

116 

Delegaţie a reprezentanţilor firmei Globus Vision din Marea 
Britanie, condusă de dna Geraldine Taylor, manager de 
proiect, pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare 20.11.2008 

 
 
 
 
 
 

117 

Delegaţie a UNESCO şi UNICEF compusă din: dl. Machiel 
Solomons, reprezentantul UNHCR, dl. Jan Saldak, director 
UNESCO, dl. Edmond Martin McLoughney, reprezentantul 
UNICEF, dl. Jan Soresen, coordonator rezident UNDP, dl. 
Yesim Oruc, reprezentant UNDP şi d-na Marlene Francois 
Lays, reprezentanta UNLP, pentru discuţii privind refugiaţii 
din Timişoara 

 
 
 
 
 
 
27.11.2008 

118 

Delegaţie din Spania condusă de dl. Carlos Serrano Munoz, 
directorul general al firmei CSM Arhitects & Services, pentru 
discuţii privind construirea spitalelor prevăzute de Ministerul 
Sănătăţii pe teritoriul României şi a unor centre comerciale  02.12.2008 

119 

Delegaţie din Germania condusă de dl. Thierry Wipff, 
directorul general al fabricii Continental Anvelope Timişoara, 
pentru discuţii privind posibilităţile de investiţii 02.12.2008 

120 

Delegaţie condusă de E.S. dl. Le Manh Hung, Ambasadorul 
Republicii Socialiste Vietnam în România, pentru discuţii 
privind posibilităţile de cooperare 04.12.2008 

121 

Delegaţie din Franţa condusă de d-ul Dan Bedros, director 
general al companiei Alcatel-Lucent Romania, pentru 
prezentarea unui nou soft 05.12.2008 

122 

Delegaţie de reprezentanţi ai Asociaţiei „Pompieri Alsacia 
Solidaritate” din oraşul înfrăţit Mulhouse din Franţa, condusă 
de dl. Patrice Zurcher, responsabil pedagogic, pentru discuţii 
privind colaborarea cu Serviciul Voluntari pentru Situaţii de 
Urgenţă şi Grupul de Pompieri „Banat” 05.12.2008 

123 

Delegaţie a organizaţiei QecEran din Bruxelles, Belgia, pentru 
a participa la al treilea workshop de analiză şi schimburi din 
cadrul celei de-a doua faze a proiectului pilot european 
URBACT II „MILE –Gestionarea situaţiilor de emigrare şi 
integrare a persoanelor la nivel local, în oraşe şi regiuni 08-12.12.2008 

124 

Delegaţie din oraşul Veneţia şi Regiunea Veneto din Italia, 
pentru a participa la al treilea workshop de analiză şi 
schimburi din cadrul celei de-a doua faze a proiectului pilot 
european URBACT II „MILE –Gestionarea situaţiilor de 
emigrare şi integrare a persoanelor la nivel local, în oraşe şi 
regiuni 09-12.12.2008 
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125 

Delegaţie din oraşul Torino din Italia, pentru a participa la al 
treilea workshop de analiză şi schimburi din cadrul celei de-a 
doua faze a proiectului pilot european URBACT II „MILE –
Gestionarea situaţiilor de emigrare şi integrare a persoanelor la 
nivel local, în oraşe şi regiuni 09-12.12.2008 

126 

Delegaţie din oraşul Charlois – Rotterdam din Olanda, pentru 
a participa la al treilea workshop de analiză şi schimburi din 
cadrul celei de-a doua faze a proiectului pilot european 
URBACT II „MILE –Gestionarea situaţiilor de emigrare şi 
integrare a persoanelor la nivel local, în oraşe şi regiuni 09-12.12.2008 

127 

Delegaţie din oraşul Vantaa din Finlanda, pentru a participa la 
al treilea workshop de analiză şi schimburi din cadrul celei de-
a doua faze a proiectului pilot european URBACT II „MILE –
Gestionarea situaţiilor de emigrare şi integrare a persoanelor la 
nivel local, în oraşe şi regiuni  09-12.12.2008 

128 

Delegaţie din oraşul Komotini din Grecia, pentru a participa la 
al treilea workshop de analiză şi schimburi din cadrul celei de-
a doua faze a proiectului pilot european URBACT II „MILE –
Gestionarea situaţiilor de emigrare şi integrare a persoanelor la 
nivel local, în oraşe şi regiuni 09-12.12.2008 

129 

Delegaţie din oraşul Nea Alikarnassos din Grecia, pentru a 
participa la al treilea workshop de analiză şi schimburi din 
cadrul celei de-a doua faze a proiectului pilot european 
URBACT II „MILE –Gestionarea situaţiilor de emigrare şi 
integrare a persoanelor la nivel local, în oraşe şi regiuni 09-12.12.2008 

130 

Delegaţie din oraşul Sevilla din Spania, pentru a participa la al 
treilea workshop de analiză şi schimburi din cadrul celei de-a 
doua faze a proiectului pilot european URBACT II „MILE –
Gestionarea situaţiilor de emigrare şi integrare a persoanelor la 
nivel local, în oraşe şi regiuni 09-12.12.2008 

131 

Delegaţie din oraşul Amadora din Portugalia, pentru a 
participa la al treilea workshop de analiză şi schimburi din 
cadrul celei de-a doua faze a proiectului pilot european 
URBACT II „MILE –Gestionarea situaţiilor de emigrare şi 
integrare a persoanelor la nivel local, în oraşe şi regiuni 09-12.12.2008 

132 

Delegaţie a Comisiei Europene din Bruxelles, Belgia şi a 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor din 
Bucureşti pentru a participa la al treilea workshop de analiză şi 
schimburi din cadrul celei de-a doua faze a proiectului pilot 
european URBACT II „MILE –Gestionarea situaţiilor de 
emigrare şi integrare a persoanelor la nivel local, în oraşe şi 
regiuni 09-12.12.2008 

 
 
 
 

133 

Delegaţie de experţi din Marea Britanie pentru a participa la al 
treilea workshop de analiză şi schimburi din cadrul celei de-a 
doua faze a proiectului pilot european URBACT II „MILE –
Gestionarea situaţiilor de emigrare şi integrare a persoanelor la 
nivel local, în oraşe şi regiuni 

 
 
 
 
09-12.12.2008 

134 

Delegaţie de experţi de la Universitatea din Paris, Franţa, 
participa la al treilea workshop de analiză şi schimburi din 
cadrul celei de-a doua faze a proiectului pilot european 
URBACT II „MILE –Gestionarea situaţiilor de emigrare şi 
integrare a persoanelor la nivel local, în oraşe şi regiuni 09-12.12.2008 
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135 

Delegaţie a reprezentanţilor firmei TravelRom din Italia, 
condusă de dl. Mirko Offidani, pentru discuţii privind 
posibilităţi colaborare în domeniul turismului 

 
 
12.12.2008 

 
 

136 

Delegaţie din Belgia condusă de Excelenţa Sa d-ul Joeri 
Beuren, Consulul Honorific al României în Belgia pentru 
discuţii privind posibilităţile de colaborare 15.12.2008 

137 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Szeged, Ungaria a d-lui Polgar 
Antal, Secretar al Turismului din cadrul primăriei oraşului 
Szeged, d-ul Horvath Krisztian, manager de proiecte şi d-ul 
Mihaly Illes, directorul Infocentrului Turistic Szeged pentru 
discuţii privind iniţializarea unui proiect cu Infocentrul 
Turistic din Timişoara în cadrul programelor de coooperare 
transfrontalieră între România şi Ungaria 16.12.2008 

138 

Delegaţie din oraşul Ada, Serbia condusă de d-ul Zoltan 
Bilicki, primarul oraşului Ada a fost prezentă la Timişoara 
pentru semnarea „Protocolului de intenţii” care a fost semnat 
de primarii oraşelor şi comunelor din Republica Serbia-
Provincia Autonomă Voivodina şi din Republica Croată în 
vederea conectării reţelelor de transport dintre cele trei ţări 18.12.2008 

139 

Vizita E.S. dl. Rolf Maruhn, Consulul Republicii Federale 
Germania pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare în 
2009 18.12.2008 

140 
Vizita E.S. dl. Manlio Giufridda, Consulul Italiei pentru 
discuţii privind posibilităţile de colaborare în 2009 18.12.2008 

141 

Vizita E.S. dl. Dragomir Radenkovic, Consulul General al 
Serbiei pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare în 
2009 

18.12.2008 

142 
Vizita E.S. dl. Vasile Onofrei, Consulul Onorific al Austriei 
pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare în 2009 18.12.2008 

143 
Vizita E.S. dl. Nicolae Petrov, Consulul Onorific al Suediei 
pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare în 2009 18.12.2008 

144 
Vizita E.S. dl. Marius Popa, Consulul Onorific al Olandei 
pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare în 2009 18.12.2008 

145 

Vizita E.S. dl. Sevastiean Armaşu, Consulul Onorific al 
Tunisiei pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare în 
2009 

 
 
18.12.2008 

 
 
4.2.5 DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE  
În cursul anului 2008, au fost pregătite deplasările în străinătate pentru un număr de 17 delegaţii, 
după cum urmează: 
 
 
Nr. 
crt. 

Deplasări Perioada 

1 Deplasarea unei delegaţii compusă din: dl. Sorin Ciurariu, director 
Direcţia Urbanism şi d-nii Silviu Sarafolean şi Vasi Călin Vasile, 
consilieri locali, în oraşul înfrăţit Novi Sad din Serbia pentru a 
participa la festivităţile organizate cu ocazia „Zilei oraşului Novi 
Sad”. 

31.01. – 
02.02.2008 
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2 Deplasarea d-lui Mihai Negruţiu, consilier Biroul Cooperare Internă şi 
Internaţională, Direcţia Dezvoltare, în oraşul înfrăţit Karlsruhe din 
Germania, pentru a participa la conferinţa finală a proiectului 
european INTERREG IIIC „CLOE - Clusters Linked Over Europe” 

24- 
29.02.2008 

3 Deplasarea unei delegaţii compusă din: d-na Diana Donawell, şef 
Birou Cooperare Internă şi Internaţională, Direcţia Dezvoltare şi d-na 
Adriana Deaconu, şef Serviciu Dezvoltare Locală şi Integrare 
Europeană, Direcţia Dezvoltare, la Amadora în Portugalia, pentru a 
participa la primul workshop de analiză şi schimburi din cadrul 
proiectului pilot european URBACT II „MILE – Gestionarea 
situaţiilor de emigrare şi integrare a persoanelor la nivel local, în oraşe 
şi regiuni” 

26-
29.02.2008 

4 Deplasarea d-nei Lucia Solomon, inspector în cadrul Infocentrului 
Turistic, Direcţia Dezvoltare, în oraşul Ulm din Germania pentru  a 
participa la „Festivalul Dunării” în vederea promovării zonei turistice 
a Banatului. 

05-
10.07.2008 

5 Deplasarea d-nei Diana Donawell, şef Birou Cooperare Internă şi 
Internaţională, Direcţia Dezvoltare, la Charleroi – Rotterdam, pentru a 
participa la al doilea Workshop de analiză şi schimburi din cadrul din 
cadrul celei de a doua faze a proiectului pilot european URBACT II – 
„MILE – Gestionarea situaţiilor de emigrare şi integrare a persoanelor 
la nivel local, în oraşe şi regiuni” 

08–  
11.07.2008 

6 Deplasarea unei delegaţii compusă din: dl. Sorin Ciurariu, director 
Direcţia Urbanism şi d-na Diana Belci, consilier Direcţia Urbanism, 
la Faenza pentru un schimb de experienţă în domeniul dezvoltării 
urbane 

22-
26.07.2008 

7 Deplasarea unei delegaţii compusă din: dl. Primar Gheorghe 
Ciuhandu, d-na Aurelia Junie, director Direcţia Dezvoltare şi d-na 
Monica Stampar, şef serviciu CRUT, în oraşul Nottingham din Marea 
Britanie pentru un schimb de experienţă pe teme de regenerare, 
restaurare şi planificare urbană. 

06-
10.10.2008 

8 Deplasarea unei delegaţii compusă din: dl.  Viceprimar Adrian Orza şi 
dl. Adrian Schiffbeck, consilier în cadrul Direcţiei Comunicare, la 
Paris, în Franţa, pentru a participa la cea de-a 5-a Conferinţă privind 
calitatea în administraţia publică cu tema „Cetăţeanul – principalul 
beneficiar al calităţii serviciilor publice”, pentru a prezenta bune 
practici legate de consiliile consultative de cartier. 

19-
23.10.2008 

9 Deplasarea unei delegaţii compusă din: d-na Aurelia Junie, director 
Direcţia Dezvoltare, d-na Carmen Doroghi, şef Serviciu Investiţii, d-
na Adriana Deaconu, şef Serviciu Dezvoltare Locală şi Integrare 
Europeană, d-na Maria Telbis, consilier Direcţia Dezvoltare, dl. Hans 
Peter Sauer, expert AFC Consultants International, d-na Ligia Huţu, 
reprezentant AFC Consultants International, dl. Ştefan Victor, director 
S.C. Pieţe S.A. şi dl. Petre Ulucian, director economic S.C. Pieţe S.A.,  
în oraşul înfrăţit Novi Sad din Serbia pentru a participa la o întâlnire 
cu reprezentanţii autorităţilor locale în vederea realizării unui viitor 
proiect transfrontalier comun, finanţat de Guvernul German prin GTZ 
şi având ca obiectiv alcătuirea unui sistem de colectare, procesare şi 
comercializare de produse agricole. 

23.10.2008 
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10 Deplasarea unei delegaţii compusă din: dl. Primar Gheorghe 
Ciuhandu, dl. Viceprimar Adrian Orza, d-na Aurelia Junie, director 
Direcţia Dezvoltare şi dl. Sorin Ciurariu, director Direcţia Urbanism, 
în oraşul înfrăţit Faenza din Italia pentru a participa la manifestările 
prilejuite de cea dea 40-a aniversare a Premiului Europa. 

24-
27.10.2008 

11 Deplasarea unei delegaţii compusă din: d-na Aurelia Junie, director 
Direcţia Dezvoltare, d-na Raluca Pop, consilier în cadrul Serviciului 
CRUT, Direcţia Dezvoltare şi dl. Ştefan Gabi, expert GTZ, în oraşul 
Novi Becej din Serbia pentru a prezenta experienţele în reabilitarea 
obiectivelor turistice în cadrul programului „Creşterea ofertei turistice 
a oraşului Novi Becej”, finanţat de EAR şi parte a cooperării 
transfronatliere dintre România şi Serbia. 

30.10.2008 

12 Deplasarea unei delegaţii compusă din: dl. Primar Gheorghe Ciuhandu 
şi d-na Aurelia Junie, director executiv Direcţia Dezvoltare în oraşul 
înfrăţit Karlsruhe din Germania pentru a participa la expoziţia 
organizată la Karlsruhe despre reabilitarea prudentă a Municipiului 
Timişoara 

03-
05.11.2008 
 

13 Deplasarea unei delegaţii compusă din: dl. Primar Gheorghe 
Ciuhandu, dl. Culiţă Chiş, director Direcţia Transport, dl. Adrian 
Bodo, director Direcţia Fiscală, dl. Ioan Goia, director general RATT 
şi d-na Aurelia Junie, director executiv Direcţia Dezvoltare în oraşul 
înfrăţit Mulhouse din Franţa pentru a participa la un schimb de 
experienţă cu responsabilii SITRAM – Regia de Transport din 
Mulhouse şi pentru a stabili temele de cooperare dintre oraşe pentru 
2009. 

05-
08.11.2008 

14 Deplasarea d-lui Flavius Boncea, consilier în cadrul Direcţiei 
Comunicare, în calitate de reprezentant al Primăriei Municipiului 
Timişoara la Londra, pentru pregătirea propunerii finale a proiectului 
PIMMS TRANSFER, finanţat în cadrul programului INTERREG IVC 
şi în care Municipiul Timişoara este partener. 

07-
08.11.2008 

15 Deplasarea unei delegaţii compusă din: d-na Aurelia Junie, director 
Direcţia Dezvoltare şi d-na Adriana Deaconu, şef Serviciu Dezvoltare 
Locală şi  Integreare Europeană la Bruxelles în Belgia, pentru a 
participa la cel de-al doilea atelier de prezentare pe tema „Măsuri 
active de incluziune pe piaţa forţei de muncă”, din cadrul celei de-a 
doua faze a proiectului pilot european URBACT II „MILE – 
Gestionarea situaţiilor de emigrare şi integrare a persoanelor la nivel 
local, în oraşe şi regiuni”şi la întâlnirea grupului director al proiectului 

12 –  
15.11.2008 

16 Deplasarea unei delegaţii compusă din: d-na Carmen Doroghi, şef 
Serviciu Investiţii, d-na Adriana Deaconu, şef Serviciu Dezvoltare 
Locală şi Integrare Europeană, d-na Anca Pătru, consilier Direcţia 
Dezvoltare, dl. Ştefan Victor, director S.C. Pieţe S.A. şi dl. Petre 
Ulucian, director economic S.C. Pieţe S.A., în oraşul înfrăţit Szeged 
din Ungaria pentru a participa la o întâlnire cu reprezentanţii 
autorităţilor locale în vederea realizării unui viitor proiect 
transfrontalier comun, finanţat de Guvernul German prin GTZ şi 
având ca obiectiv alcătuirea unui sistem de colectare, procesare şi 
comercializare de produse agricole. 

24.11.2008 

17 Deplasarea unei delegaţii compusă din: d-na Maria Telbis, consilier 
Direcţia Dezvoltare şi d-na Diana Belci, consilier Direcţia Urbanism 
în oraşul Ada din Serbia, pentru a reprezenta Primăria Municipiului 

03.12.2008 
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Timişoara la discuţiile pe tema „Drumul de la Osiek până la Timişoara 
peste podul Tisa, Ada-Padej” şi pentru iniţierea unui viitor acord 
naţional şi internaţional de colaborare. 

 
 
4.2.6 DEPLASĂRI ÎN ŢARĂ 
 
În cursul anului 2008, au fost pregătite deplasările în ţară pentru un număr de 12 delegaţii, după 
cum urmează: 
 

1 Deplasarea unei delegaţii compusă din: d-na Aurelia Junie, director 
Direcţia Dezvoltare, dl. Stefan Gabi, inspector în cadrul serviciului 
CRUT, Direcţia Dezvoltare şi dl. Jochen Gauly reprezentant GTZ, la 
Bucureşti, la Ministerul Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, pentru 
discuţii privind proiectul pentru AXA 1 din cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013. 

17.01.2008 

2 Deplasarea unei delegaţii compusă din: d-na Aurelia Junie, director 
Direcţia Dezvoltare şi dl. Adrian Bodo, director Direcţia Fiscală, la 
Bucureşti, la Ministerului Finanţelor pentru a prezenta date solicitate 
de acesta în vederea aprobării împrumutului de 3 milioane de euro din 
partea Guvernului German, acordat împreună cu un grant de 2 
milioane de euro pentru implementarea proiectului „Reabilitarea 
cartierelor istorice din Timişoara”. 

23.05.2008 

3 Deplasarea d-nei Diana Donawell, şef Birou Cooperare Internă şi 
Internaţională, Direcţia Dezvoltare, la Cluj-Napoca pentru a participa 
la „Sesiunea de instruire a actualilor şi potenţialilor beneficiari ai 
programelor de cooperare interregională URBACT II şi INTERREG 
IVC’, organizată de Ministerul Lucrărilor Publice şi Locuinţelor 

26.05.2008 

4 Deplasarea d-lui Adrian Bodo, director Direcţia Fiscală, la Bucureşti 
pentru continuarea discuţiilor purtate în data de 23.05.2008 în vederea 
realizării cererii de finanţare. 

05.06.2008 

5 Deplasarea d-nelor Maria Telbis şi Claudia Vasiloni, consilieri Biroul 
Cooperare Internă şi Internaţională, Direcţia Dezvoltare, la Mamaia 
pentru a participa la programul de perfecţionare „Relaţii internaţionale 
şi protocol”, organizat de Centrul Regional de Formare Continuă 
pentru Administraţia Publică Locală Timişoara 

05-
14.07.2008 

6 Deplasarea d-lor Mihai Negruţiu şi Cristian Gherghe, consilieri Biroul 
Cooperare Internă şi Internaţională, Direcţia Dezvoltare, la Costineşti 
pentru a participa la programul de perfecţionare „Tehnici de 
organizarea, protocol, corespondenţă şi secretariat în instituţiile 
publice”, organizat de Centrul Regional de Formare Continuă pentru 
Administraţia Publică Locală Timişoara 

31.08-
10.09.2008 

7 Deplasarea d-nei Lucia Solomon, inspector în cadrul Infocentrului 
Turistic, Direcţia Dezvoltare, la Sibiu pentru a participa la seminarul 
„Best Practices for Info Center” 

06-
08.10.2008 

8 Deplasarea d-nei Claudia Bălulescu, consilier în cadrul Direcţiei 
Dezvoltare, la Herculane pentru a participa la seminarul „Întărirea 
capacităţii administrative şi manageriale privind dezvoltarea, 
promovarea, implementarea şi monitorizarea eficientă a proiectelor de 
parteneriat public privat”. 

13-
17.10.2008 
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9 Deplasarea d-nei Monica Stampar, şef Serviciu Centrul de Coordonare 
pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice, Direcţia Dezvoltare, la 
Bucureşti pentru a participa la Festivitatea de decernare a premiilor 
Bienalei de Arhitectură şi pentru a ridica premiul câştigat de Primăria 
Municipiului Timişoara pentru proiectul „Gara de Nord Timişoara” 

19-
20.10.2008 

10 Deplasarea unei delegaţii compusă din: d-na Adriana Deaconu, şef 
Serviciu Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană, a d-na Daniela 
Ghinea, şef birou Programe Europene, d-na Monica Stampar, şef 
Serviciu CRUT şi d-na Iulia Ban, consilier în cadrul serviciului 
CRUT, la Altringen pentru discuţii referitoare de evaluarea 
activităţilor Centrului de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor 
Istorice din Timişoara (CCRIT) şi obiectivele acestuia pentru anul 
2009. 

07.11.2008 

11  Deplasarea unei delegaţii compusă din: d-na Daniela Ghinea, şef birou 
Programe Europene, dl. Florin Munteanu, consilier Serviciul Buget, d-
na Ramona Duinu şi d-na Cristina Ancuţa, consilieri Direcţia 
Dezvoltare, la Sinaia pentru a participa la seminarul de formare 
„Monitorizarea şi implementarea planurilor integrate pentru 
dezvoltare urbană”. 

25-
27.11.2008 

12 Deplasarea unei delegaţii compusă din: d-na Aurelia Junie, d-na 
Adriana Deaconu, şef Serviciu Dezvoltare Locală şi Integrare 
Europeană, dna. Silvia Stepănescu, dna. Diana Belci, d-na Monica 
Stampar, d-na Melania Pop, dl. Stefan Gabi la Sibiu pentru a participa 
la Simpozionul naţional cu tema ‚Instrumente Privind reabilitarea 
urbană in România – experienţe şi propuneri pentru o strategie 
naţională de reabilitare’. 

26-
28.11.2008 

 
 
4.2.7 SEMINARII, CONFERINŢE ŞI EVENIMENTE ORGANIZATE 
 
- în data de 18 martie 2008, Primăria Municipiului Timişoara în colaborare cu Ambasada Marii 
Britanii în România şi Primăria oraşului Nottingham din Marea Britanie au organizat un Seminar pe 
tema „regenerării urbane”; 
- în data de 29 aprilie 2008, Primăria Municipiului Timişoara în colaborare cu Ambasada Cehiei în 
România şi Compania Skoda au organizat prezentarea primelor troleibuze ŠKODA 24 TR IRISBUS 
din România. La eveniment a participat şi Primarul oraşului Pilsen din Cehia, dl. Pavel Rödl; 
- în data de 16 mai 2008, la Primăria Municipiului Timişoara a avut loc lansarea cărţii „Timişoara 
2020 - viziune generală” a domnului Massimo Tadi, profesor la Universitatea Politehnică din 
Milano, Italia. Cu această ocazie a fost făcută şi prezentarea proiectului de diplomă „Reabilitarea 
Gării de Nord Timişoara”; 
- în data de 23 mai 2008, Primăria Municipiului Timişoara a participat în calitate de colaborator la 
seminarul „Fondurile structurale şi de coeziune”, organizat de Ambasada Franţei în România în 
colaborare cu mai multe autorităţi locale din Timişoara; la seminar au participat companii franceze 
şi româneşti şi reprezentanţi ai colectivităţilor locale; scopul seminarului a fost informarea asupra 
posibilităţilor oferite de fondurile structurale şi de coeziune; 
 - în data de 19 iunie 2008, la Primăria Municipiului Timişoara a fost organizată o recepţie cu 
ocazia vizitei la Timişoara a delegaţiei oficiale din Landul Baden-Württemberg, condusă de dl. 
Günther H. Oettinger, Primul Ministru al Landului Baden-Württemberg. Din delegaţie au mai făcut 
parte dl. Heinz Fenrich, Primarul oraşului Karlsruhe, oameni de afaceri şi jurnalişti; 
- în perioada de 9-11 decembrie 2008, Primăria Municipiului Timişoara a organizat cel de-al treilea 
Workshop de analiză şi schimburi din cadrul celei de-a doua faze a proiectului pilot european 
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URBACT II „MILE –Gestionarea situaţiilor de emigrare şi integrare a persoanelor la nivel local, în 
oraşe şi regiuni”; la workshop au participat reprezentanţi din oraşele partenere ale proiectului: 
Veneţia şi Torino din Italia, Charlois – Rotterdam din Olanda, Vantaa din Finlanda, Komotini şi 
Nea Alikarnassos din Grecia, Sevilla din Spania, Amadora din Portugalia, precum şi reprezentanţi 
ai Comisiei Europene şi ai organizaţiei Qec Eran din Bruxelles, Belgia şi experţi din Marea Britanie 
şi Franţa. 
 
4.2.8 PROIECTE IMPLEMENTATE SAU ÎN DERULARE 

În anul 2008, a continuat implementarea fazei a II-a a proiectului 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), care se derulează în perioada 
noiembrie 2007 – mai 2009 şi este finanţat în cadrul programului european URBACT II. 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 faza a II-a a proiectului au avut loc diverse activităţi în vederea elaborării unor planuri de acţiune 
locale şi identificării surselor de finanţare adecvate implementării ulterioare a unor proiecte 
finanţabile din Fondurile Structurale în contextul Programelor Operaţionale Regionale aferente 
perioadei de programare 2007-2013, după cum urmează: 
- în perioada 26-29 februarie 2008, reprezentanţii Primăriei Municipiului Timişoara s-au deplasat la 
Amadora în Portugalia pentru a participa la primul workshop de analiză şi schimburi din cadrul 
proiectului; 
- în perioada 8-11 iulie 2008, reprezentanţii Primăriei Timişoara s-au deplasat la Charleroi – 
Rotterdam în Olanda pentru a participa la al doilea workshop de analiză şi schimburi din cadrul 
proiectului; 
- în perioada 12-15 noiembrie 2008, reprezentanţii Primăriei Timişoara s-au deplasat la Bruxelles în 
Belgia pentru a participa la cel de-al doilea atelier de prezentare cu tema „Măsuri active de 
incluziune pe piaţa forţei de muncă” şi la întâlnirea grupului director al proiectului; 
- în perioada de 9-11 decembrie 2008, Primăria Municipiului Timişoara a organizat cel de-al treilea 
workshop de analiză şi schimburi din cadrul celei de-a doua faze a proiectului; la workshop au 
participat reprezentanţi din oraşele partenere ale proiectului: Veneţia şi Torino din Italia, Charlois – 
Rotterdam din Olanda, Vantaa din Finlanda, Komotini şi Nea Alikarnassos din Grecia, Sevilla din 
Spania, Amadora din Portugalia, precum şi reprezentanţi ai regiunii Veneto din Italia, ai Comisiei 
Europene şi ai organizaţiei Qec Eran din Bruxelles, Belgia, ai Autorităţilor de Management din 
statele implicate în proiect, ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi experţi 
din Marea Britanie şi Franţa. 

În 2008, Municipiul Timişoara şi-a exprimat intenţia de a participa ca partener la proiectul „PIMMS 
TRANSFER – Transfer de iniţiative parteneriale pentru dezvoltarea serviciilor de gestionare a 
mobilităţii”, proiect care va fi finanţat în cadrul programului european INTERREG IVC şi care îşi 
propune transferul de bune practici în domeniul gestionării mobilităţii. 
În acest context, în perioada 7-8 noiembrie 2008 dl. Flavius Boncea, consilier în cadrul Direcţiei 
Comunicare s-a deplasat la Londra pentru pregătirea propunerii finale a proiectului. 
 
4.2.9 MATERIALE DE PROMOVARE EDITATE 
În anul 2008: 
- a fost reeditat albumul „Timişoara-Povestea oraşelor sale ”, ediţia 2007-2008 realizată în trei limbi 
de circulaţie (română, engleză şi germană); 
- a fost reeditat albumul „Welcome to Timişoara ”, ediţia 2007-2008; 
- a fost reeditat CD-ul 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 
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sunt incluse informaţii generale, istorice, de interes social, economic, turistic despre municipiul 
Timişoara şi oraşele înfrăţite ale Timişoarei; 
- au fost realizate insigne cu stema Municipiului Timişoara; 
- a fost realizat un panoramacard cu CD  „Timişoara-3600 virtual city” de prezentarea Municipiului 
Timişoara; 
 
4.2.10 HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PROMOVATE 
- HCL nr. 26 / 29.01.2008 privind  aprobarea participării Municipiului Timişoara la proiectul 
european URBACT "MILE - Gestionarea situaţiilor de emigrare şi integrare a persoanelor la nivel 
local în oraşe şi regiuni" şi alocarea sumei de 8.200 euro în vederea participării la proiect.  
- HCL nr. 338 / 29.07.2008 privind aprobarea achitării taxei de membru cu drepturi depline al 
Asociaţiei Eurocities pentru anul 2008 
 

4.2.11 RAPORTĂRI 
- „Forme de cooperare, înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării”, solicitate anual de către 
Instituţia Prefectului  - Judeţului Timiş; 
 
4.2.12 ALTE ACTIVITĂŢI 
- elaborarea Procedurii de Proces PP-29 Cooperare Internă şi Internaţională ISO; 
- 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; 
 - redactarea de corespondenţă cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate în scopul 
derulării activităţilor specifice; 
 - pregătirea mapelor de prezentare a municipiului Timişoara cu  prilejul vizitelor efectuate de către 
delegaţiile străine; 
- organizarea unor activităţi specifice de protocol; 

 
OBIECTIVE PENTRU ANUL 2009 
- continuarea demersurilor pentru realizarea înfrăţirii cu oraşul Nottigham din Marea Britanie; 
- continuarea demersurilor pentru realizarea înfrăţirii cu oraşul Monastir din Tunisia; 
- identificarea unor noi domenii de colaborare cu oraşele înfrăţite; 
- iniţierea demersurilor pentru realizarea unor noi înfrăţiri; 
- iniţierea unor noi colaborări cu alte oraşe şi organizaţii internaţionale; 
- aderarea la noi reţele de oraşe europene; 
- iniţierea şi derularea de proiecte cu finanţări externe; 
 
 
4.3 BIROUL PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ 
Pe parcursul anului 2008, principalele activităţi derulate de Biroul Proiecte cu Finanţare 
Internaţională au fost: 
 
4.3.1 HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PROMOVATE 
- HCL nr. 321/29.07.2008 privind aprobarea încheierii unei convenţii de cooperare între Municipiul 
Timişoara şi Judeţul Timiş în vederea promovării şi implementării proiectului "Valorificarea 
potenţialului turistic al centrului istoric Cetate"; 
 
4.3.2 PROGRAME ŞI PROIECTE IMPLEMENTATE SAU ÎN DERULARE 
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- În anul 2008 a fost finalizată 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.  
 
- A continuat implementarea proiectului „Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara-
Bastion”, Ro 2005/017-553.04.01.01.01.02.09 
Acordul cadru al proiectului a fost semnat in 09.08.2007. 
In data de 18 Martie 2008 a fost predat amplasamentul din Proprietatea Consiliului Judeţean Timiş 
– Secţiunea către Constructor, astfel fiind demarate lucrările in cadrul proiectului mai sus 
menţionat. 
Predarea amplasamentului aflat in Proprietatea Consiliului Local Timişoara a fost amânată din 31 
mai 2008 până în ianuarie 2009. Din martie până în decembrie 2008 unitatea de implementare a 
proiectului (UIP), din care face parte si un membru al BPFI, a supervizat derularea lucrărilor prin 
vizite la faţa locului şi şedinţe de progres lunare şi şedinţe tehnice săptămânale. Pe parcursul anului 
2008, in cadrul proiectului au fost emise şi plătite 5 Certificate de plată, Consiliului Local 
Timişoara, în calitate de Beneficiar, revenindu-i suma de 183,111.85 Euro (673,705.30 ron ).  
 
 
- În martie 2008 a fost semnat contractul de grant între Municipiul Timişoara şi Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor privind cofinanţarea şi derularea proiectului 
„Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din Timişoara în context regional”, Ro 
2006/018-448.01.0102, în cadrul Programului de Vecinătate România- - Serbia, Phare CBC 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 implementarea acestui 
proiect sunt CULTOURS - Centrul de Turism Cultural şi Organizaţia Comunală de Turism din 
Vrset. 
In data de 8 noiembrie 2008, la Infocentrul Turistic de pe strada Alba Iulia nr. 2 a avut loc lansarea 
oficială a proiectului cu participarea membrilor echipei de proiect din România şi Serbia precum şi 
a reprezentanţilor mass-media.   
 
- În cursul anului 2008 a fost realizata documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 
proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de 
Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş”, Timişoara” proiect care urmează sa fie 
depus în vederea finanţării în cadrul axei 3, domeniul 3.1. de intervenţie din Programul Operaţional 
Regional 2007-2013. 
 
- Pe parcursul anului 2008 a continuat activitatea asociaţiei Automotivest, în cadrul căreia 
Municipiul Timişoara este membru fondator. Asociaţia Automotivest este un 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 
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asociaţiei este organizarea unui cadru profesional de realizare şi furnizare de servicii suport pentru 
industria automotive.  
 
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- poli urbani de creştere, Domeniul de 
Intervenţie 1.1 - “Planuri Integrate de Dezvoltare". În cadrul Planului Integrat de Dezvoltare al 
Polului de Creştere Timişoara vor fi incluse mai multe proiecte, care după aprobarea planului, vor fi 
depuse la ADRVest spre finanţare din fonduri nerambursabile.   
 
- Axa 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de Intervenţie 5.1 - Restaurarea 
şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor 
conexe. A fost iniţiat proiectul „Reabilitarea zonei centrale a Municipiului Timişoara, parte a 
patrimoniului cultural naţional, în vederea valorificării potenţialului său turistic”. A fost contractata 
firma care va elabora Studiul de Fezabilitate, urmând ca la finalizarea si aprobarea Studiului de 
Fezabilitate de către Consiliul Local să fie depusă Cererea de Finanţare in vederea accesării 
fondurilor aferente acestui domeniu de intervenţie. 
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. 
 
OBIECTIVE PENTRU ANUL 2009 
- identificarea şi accesarea unor noi programe internaţionale de finanţare; 
- iniţierea şi derularea de proiecte cu finanţare externă în vederea îndeplinirii principalelor obiective 
de dezvoltare locală; 
- continuarea implementării proiectelor cu finanţare externă aflate în derulare; 
- depunerea cererilor de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1 - Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere, Domeniul de Intervenţie 1.1 - “Planuri 
Integrate de Dezvoltare" şi Axa 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de 
Intervenţie 5.1 - Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ 
modernizarea infrastructurilor conexe. 
 
4.4. SERVICIUL INVESTIŢII 
Pe parcursul anului 2008, principalele activităţi derulate de Serviciul Investiţii au fost: 
 
4.4.1 PROGRAMUL GENERAL ANUAL DE INVESTIŢII  
Programul general de investiţii pe anul 2008 – anexă la Bugetul Local - a fost adoptat de către 
Consiliul Local al Municipiului Timişoara prin HCL nr. 55 din 12 februarie 2008. Valoarea totală a 
investiţiilor aprobate pentru anul 2008 a fost de  276.640,56 mii lei. 
Pe parcursul  anului au avut loc  7 rectificări ale Programului de Investiţii  adoptate  de către 
Consiliul Local al Municipiului Timişoara cu prilejul rectificării Bugetului Local. 
 
Totalul cheltuielilor de capital pe anul 2008,  efectuate cu obiectivele cuprinse în cadrul 
Programului de investiţii anexă la buget şi în listele complementare, reprezintă  valoarea de: 
124.863,48 mii lei defalcată pe următoarele surse de finanţare: 

• Din Bugetul Local : 48.257,58 mii lei 
• Din Credite interne : 59.982,23 mii lei 
• Din Fondul de Rulment : 16.011,49 mii lei 
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• Din Obligaţiuni Municipale : 118,61 mii lei 
• Din Fondul special pentru locuinţe : 493,57 mii lei 
• Din Fonduri nerambursabile : 22,59 mii lei 

 
Aceste sume realizate au fost repartizate pe capitole după cum urmează : 
Cap. CHELTUIELI PENTRU AUTORITĂŢI EXECUTIVE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 

Total: 4.757,00 mii lei, din care: 
               Autorităţi executive: 2.836,88 mii lei din bugetul local,  

     1.220,12 mii lei din fondul de rulment şi 
     700,00 mii lei din credite 

      
Cap. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 
 Total: 1.470,00 mii lei, din care: 

332,46 mii lei din bugetul local, 
1.137,54 mii lei din fondul de rulment 

 
Cap. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 
 Total:  2.382,10 mii lei, din care: 

1.432,48 mii lei din bugetul local, 
153,62 mii lei din fondul de rulment şi 
796,00 mii lei din credite  

 
 Cap. ÎNVĂŢĂMÂNT 
 Total: 4.935,84  mii lei, din care:  
     4.464,63  mii lei din bugetul local, şi  
        372,73  mii lei din credite, 
          98,48 mii lei din fondul de rulment 
repartizaţi astfel: 
 Învăţământ preşcolar şi primar: 1.172,77 mii lei, din care: 
        1.074,29 mii lei din bugetul local şi 
            98,48 mii lei din fondul de rulment 
 Învăţământ secundar superior:   3.763,07 mii lei din care: 
             3.390,34 mii  lei din bugetul local şi 
           372,73 mii lei din credite 
 
Cap. SĂNĂTATE: 

Total: 1.999,99 mii lei, din care: 
  278,19 mii lei din bugetul local, 

1.171,80 mii lei din credite, şi 
550,00 mii lei din fondul de rulment 

 
Cap.CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 
 Total: 3.199,67  mii lei, din care: 

   2.333,84 mii lei din bugetul local, 
      638,96 mii lei din credite şi 
      226,87 mii lei din fondul de rulment 

 
Cap. ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ 
 Total: 410,17 mii lei,  în totalitate din bugetul local 
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Cap. LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 
 Total: 38.983,18 mii lei, din care: 

- Buget local : 16.520,85 mii lei 
- Credite:       15.236,69 mii lei 
- Fond Rulment: 6.732,07 mii lei 
- Fondul de locuinţe: 493,57 mii lei 

Aceste sume au fost repartizate pe subcapitole în modul următor: 
 

Locuinţe: 611,47 mii lei, din care:  
     66,71 mii lei din bugetul local 
          51,19 mii lei din credite 
      493,57 mii lei din fondul special pentru locuinţe  
  
Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice:  25.276,90 mii lei, din care: 
   7.768,82 mii lei din bugetul local 
  11.940,01 mii lei din credite 
    5.568,07 din fondul de rulment 
  
Iluminat public şi electrificări rurale: 5.059,27 mii lei, din care: 
     813,78 mii lei din bugetul local 
    3.245,49 mii lei din credite şi 
    1.000,00 mii lei din fondul de rulment 
 
 Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării publice : 
    8.035,54  mii lei, din care: 

  7.871,54 mii lei din bugetul local şi 
     164,00 mii lei din fondul de rulment 

 
Cap. PROTECŢIA MEDIULUI 
 Total: 245,00 mii lei, din care: 

238,14 mii lei din bugetul local şi 
7,80 mii lei din fondul de rulment 

 
Cap. ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE ŞI COMERCIALE 
 Total: 11.968,40 mii lei, în totalitate din credite, din care: 
    239,89 mii, pentru lucrările PMT iar 

11.728,51 mii lei din credite pentru realizări lucrări Colterm 
 
Cap. COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE 
 Total : 10.798,75 mii lei, în totalitate din bugetul local, din care: 
    1.516,92 mii lei pentru lucrările PMT, iar 
  9.281,83 mii lei din bugetul local pentru lucrări Colterm 
  
Cap. TRANSPORTURI  

Total: 43.712,44 mii lei, din care 
           8.611,19 mii lei din bugetul local,  
          29.097,65 mii lei din credite, 
            5.884,99 mii lei din fondul de rulment, iar 

     118,61 mii lei din obligaţiuni municipale 
Aceste sume au fost defalcate pe următoarele subcapitole: 
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Transport în comun:  14.652,92  mii lei, din care: 
- 2.292,49 mii lei din bugetul local 
- 10.387,43 mii lei din credite şi 

     -       1.973,00 mii lei din fondul de rulment 
Drumuri şi Poduri: 276,15 mii lei, în totalitate din fondul de rulment. 
Străzi: 23.951,31 mii lei, din care: 

-  1.486,64 mii lei din bugetul local 
- 18.710,22  mii lei din credite, 
-   3.635,84 mii lei din fondul de rulment 
-      118,61 mii lei din obligaţiuni municipale 

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 
Achiziţii mijloace de transport în comun : 4.827,06 mii lei, în totalitate din bugetul local. 
 
PRINCIPALELE OBIECTIVE DE INVESTIŢII  ale Municipiului Timişoara au fost grupate  în: 
studii şi proiecte, lucrări tehnico – edilitare şi  achiziţii de dotări; 
Studiile şi proiectele elaborate prin grija Primăriei Municipiului Timişoara au cuprins următoarele 
obiective: 
- Sistemul info-geografic de administrare a Primăriei Municipiului Timişoara 
- Finalizarea Noului Spital Clinic Municipal 
- Întocmirea hărţii de zgomot şi monitorizarea zgomotului ambiental 
- Managementul deşeurilor şi elaborarea strategiei de gestionare a deşeurilorCercetare şi 

dezvoltare în domeniul protecţiei mediului; 
- Lucrări de Intervenţie la Spitalul de Pneumoftiziologie “Victor Babeş 
- Programul de susţinere a implementării soluţiilor de e-guvernare 
-  Modernizări drumuri, alimentări cu apă şi canalizare, parcuri, zone verzi, facilităţi sportive şi de 
agrement. 
 
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 

mansardarea secţiei de hematologie la Clinicile Noi 
• Construcţie a Centrului MRF 
• Reabilitarea căminului nr. 4 str. Polonă şi amenajări exterioare în zona Polonă 2, precum şi 

reabilitarea căminului din str. Ialomiţa 
• Viabilizarea terenurilor în zona Armoniei  
• Lucrări de reabilitare şi revitalizare a fortificaţiei Cetăţii Timişoara – Bastionul Therezia; 
• Extindere reţele gaze, branşament şi centrale termice la unităţile de învăţământ; reparaţii 

capitale la unităţile de învăţământ 
• Lucrări de reabilitare la unităţi de învăţământ superior 
• Viabilizare terenuri pentru construcţii locuinţe în zona Miloia III 
• Alimentări cu apă şi canalizare  

- Sistem major de canalizare în zona Aleea Ghirodei 
- Sistem major canal –zona de locuinţe str. Polonă 
- Sistem major de canalizare în zona Ciarda Roşie 
- Sistem major de canalizare în cartierul Plopi 
- Extinderi reţele apă-canal zona Musicescu – Urseni  
- Sistem major de canalizare în cartierul Kuntz 
- Realizare sistem major de canalizare – Cartier Ghiroda etapa II 
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- Extinderi ale reţelelor de apă-canal zona Mehala-Basarabia, zona Plopi-Timireazev, zona 
Aluniş-Fratelia, str. Claude Debussy, Str. Mureş, str. Muncii, str, M. Neamţu, str. Ruderia, 
zona Dâmboviţa-Lacului, Calea Martirilor, zona Câmpului I şi II, 

- Realizări şi reabilitări ale unor fântâni publice forate şi ornamentale 
- Sistem major canal-cartier zona Urseni – Uzina de apă 1 
- Extindere reţea apă-canal în zona Plopi – canal Bega 
- Viabilizarea canalizării pe calea Moşniţei - b-dul. Industriilor 

• Extinderea reţelelor de iluminat public în zona de nord şi în zona de sud 
• Amenajare a parcului din zona Uzinei; 
• Reamenajare şi modernizare a Parcului Poporului 
• Lucrări de modernizare în Parcul Rozelor 
• Lucrări de reabiliatre a imobilului Capitol 
• Lucrări de amenajare la Grădina Zoologică şi Botanică 
• Amenajarea sediului Poliţiei Comunitare 
• Amenajarea de spaţii ale PMT în imobilul in care are sediul Banc Post 
• Continuarea lucrărilor de investiţii la Casa căsătoriilor şi sediul Serviciului de evidenţă a 

persoanelor 
• Consolidarea pasajului din Calea Şagului 
• Amenajări şi modernizări stradale: 

- Modernizare str. Revoluţiei-Bogdăneştilor-Brediceanu 
- Modernizare str. L. Rebreanu – I. Bulbuca 
- Amenajare legătură Gh. Lazăr-Brediceanu 
- Amenajare str. Trifoiului 
- Amenajare str. Tibrului 
- Modernizare str. Armoniei 
- Reparaţii capitale stradale zona de locuinţe I.I. de la Brad, Calea Aradului şi Bd. Dâmboviţa 
- Reparaţii capitale stradale în zona Ion Ionescu de la Brad 
- Amenajare bd. Dragalina 
- Amenajare str. Agronomiei 
- Amenajare str. Bastilia-Fortăreţei-Zürich 
- Amenajare str. Stavrescu 
- Amenajare str. Progresul 

 
Principalele dotări achiziţionate sunt următoarele: 

- Programe informatice şi licenţe; 
- Centrala telefonică şi reţea telefonică; 
- Dotări pentru Poliţia Comunitară; 
- Dotări pentru Grădina Zoologică; 
- Dotări pentru Direcţia Fiscală; 
-    Dotări pentru Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă; 
-    Dotări pentru Serviciul public de evidenţă a populaţiei 
- Tehnica de calcul; 
- Dotări pentru unităţile de învăţământ  
- Dotări pentru Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 
- Achiziţionarea imobilului de pe bd. 16 Dec. 1989, nr. 27, Timişoara 
- Achiziţii mijloace de transport în comun. 

 
4.4.2 RAPORTĂRI 
- Raportul statistic privind realizarea investiţiilor, solicitat trimestrial şi anual de către Institutul 
Naţional de Statistică;  
- diferite situaţii şi rapoarte cu privire la stadiul de realizare a investiţiilor; 
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4.4.3 ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE  
Diversificarea şi eficientizarea activităţii în Piaţa de Gros Timişoara în colaborare cu KfW 
Germania (Institutul pentru reconstrucţie al Germaniei)  
Din economiile înregistrate în execuţie in anii precedenti, în acest an s-a solicitat şi obţinut 
aprobarea  KfW pentru achiziţionarea şi montarea unui presocontainer pentru colectarea deşeurilor. 
Presocontainerul cu capacitate de 24 mc este dotat cu dispozitiv de ridicare şi adaptat pentru 
mijloacele de transportat deşeuri tip abrollkepper, funcţionează în prezent la parametrii preconizaţi.  
 
Elaborarea  Studiului de Fezabilitate „Finalizarea Noului Spital Clinic Municipal” 
Spitalul Clinic Municipal Timişoara funcţionează în 8 clădiri dispersate pe raza oraşului, ceea ce 
afectează calitatea actului medical, mai ales având în vedere caracteristica de spital de urgenţă a 
acestuia. La începutul anilor ’90 au fost demarate lucrările de realizare a unei clădiri cu regim de 
înălţime S+P+5E menită să cuprindă toate activităţile disparate în cele 8 locaţii. Clădirea a fost 
realizată în proporţie de 30% (structura şi închideri parţiale) însă din cauza lipsei de fonduri 
lucrările au fost întrerupte înainte de finalizare. 
În vederea finalizării acestui obiectiv de investiţii de importanţă majoră pentru locuitorii 
municipiului, în semestrul II 2008 - în conformitate cu  prevederile HG din 28.09.2008 - a fost 
elaborat Studiul de Fezabiliate. Acesta  a fost aprobat de cătere Consiliul Local al Municipiului 
Timişoara prin HCL nr. 356/2008.  
 
Demararea  proiectului “Reabilitarea Pieţei Iosefin “ 
Prin HCL nr. 334/25.09.2007, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a adoptat Planul 
Urbanistic de Detaliu privind Reabilitarea Pieţei Iosefin.  
In semestrul I 2008, ca urmare a organizării procedurii de achiziţie a serviciilor de proiectare, a fost 
încheiat Contractul de servicii cu S.C.Iprotim S.A. pentru  elaborarea documentaţiei tehnice (PT, 
PAC, CS şi DDE) în vederea realizării obiectivului de investiţie „Reabilitarea Pieţei Iosefin”. 
Pe parcursul elaborării soluţiei tehnice au fost organizate consultări repetate cu şeful de proiect şi cu 
reprezentanţi ai unor unităţi cu competenţe de avizare a documentaţiei (Enel Electrica Banat,  
Inspectoratului pentrui Situaţii de Urgenţă Banat, Inspectoratului de Sănătate Publică şi a 
Inspectoratului Sanitar Veterinar). Datorită faptului că una din parcelele pe care urma să fie 
amplasată clădirea pieţei a fost revendicată, în luna iunie Contractul de proiectare a fost intrerupt. 
La sfîrşitul lunii decembrie, a fost identificata împreuna cu proiectantul o solutie tehnica care sa 
corespunda din punct de vedere al amplasamentului liber de sarcini. Proiectul tehnica va fi finalizat 
în luna Marie a 2009. 
 
Constituirea Comisiei Tehnico-Economice (CTE) de verificare şi avizare a documentaţiilor-tehnico 
economice pentru lucrările de investiţii şi reparaţii capitale (altele decât curente). 
În vederea  însuşirii de către autoritatea publică locală a unor documentaţii tehnico-economice 
elaborate temeinic şi corect  în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în scopul realizării 
unor  obiective de investiţii publice durabile care să nu necesite intervenţii ulterioare în următorii 
ani, s-a considerat necesară şi oportună verificarea şi avizarea documentaţiilor, de către o comisie 
formată din persoane cu pregătire superioară tehnică respectiv economică şi experienţă din aparatul 
propriu al primarului şi specialişti în domeniu. 
CTE a fost constituită conform Dispoziţiei Primarului nr. 983/ 09.04.2008, şi îşi desfăşoară 
activitatea lunar sau bilunar, în funcţie de necesitate. Secretariatul CTE este asigurat de către 
angajaţii Serviciului Investiţii. Din numărul total de 22 de documentaţii verificate pe parcursul 
semestrului II, au fost emise 16 avize iar 6 documentaţii au fost returnate în vederea modificării/ 
completării. 
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Elaborarea Procedurii de Proces PP-03 Investiţii ISO  
Procedura documentează procesul de asigurare a activităţilor specifice necesare pentru iniţierea şi 
execuţia obiectivelor de investiţii aprobate, activităţi derulate de către Serviciul Investiţii şi de către 
toate direcţiile/compartimentele PMT/serviciile publice implicate în proces, în vederea funcţionarii 
optime şi eficiente a acestuia, precum şi pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de conducerea 
Municipiului Timişoara. 
Procedura se aplică în cadrul Serviciului Investiţii şi în cadrul tuturor direcţiilor şi compartimentelor 
Primăriei Municipiului Timişoara / serviciilor publice implicate în procesul de realizare a 
Investiţiilor Publice Locale. 
 
OBIECTIVE  DE INVESTIŢII  MAJORE PROPUSE DE CĂTRE MUNICIPALITATE SPRE 
REALIZARE  ÎN ANUL 2009  
• Finalizarea sistemului info-geografic de administrare a Primăriei Municipiului Timişoara; 
• Reabilitarea spaţiilor publice din cartierul Cetate; 
• Lucrări de amenajare a malurilor Canalului Bega ; 
• Reabilitare a şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara – Bastionul Terezia 
• Lucrări de reabilitare a Pieţei Iosefin; 
• Lucrări de reabilitare a străzii Văcărescu; 
• Amenajarea sediilor pentru Direcţii ale  Primăriei 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; lucrări de extindere ; 
mansadări ; restaurări şi consolidări ; 

• Finalizarea Noului Spital Clinic Municipal din Timişoara 
• Lucrări de investiţii la unităţile spitaliceşti: lucrări de mansardare la Clinicile Noi, lucrări de 

extindere la Spitalul « Louis Ţurcanu », lucrări de reabilitare şi branşament gaz pentru Spitalul 
« Victor Babeş »; Spitalul Clinic Municipal Nou; 

• Reabilitarea sediului Filarmonicii de Stat « Banatul »; 
• Continuarea lucrărilor de amenajare la Stadionul « Dan Păltinişan »; 
• Reamenajarea şi modernizarea parcurilor: Parcul Rozelor, Grădina Botanică, Parcul Justiţiei, 

Alpinet, Parcul Bihor, Parcul Arcidava 
• Clădire educaţională şi multifuncţională la Grădina Zoo; 
• 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 2008 şi lucrări noi de extindere  şi 
reabilitare a reţelelor de apă şi canalizare, realizarea de fântâni publice forate şi ornamentale; 

• Extinderea reţelelor de iluminat public în zona de Nord şi în zona de Sud; 
• Reabilitarea spaţiilor publice şi a clădirilor istorice; 
• 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, Podul Uzina de Apă, lărgirea 

pasajului CF din str. Jiul şi str. Popa Şapcă, Podul peste Bega din str. Bobâlna ; 
• 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; 
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• Amenajare str. Grigore Alexandrescu; 
• Amenajare str. Bârzava; 
• Amenajare str. Chimiştilor; 
• Modernizare RTS cartier Soarelui, calea Şagului, cartier Fabric, calea Girocului, zona Bucovina, 

calea Aradului, Campus Universitar 
• Achiziţii mijloace de transport 
 
 
4.5 SERVICIUL CENTRUL DE COORDONARE PENTRU REABILITAREA CARTIERELOR 
ISTORICE 
Pe parcursul anului 2008, principalele activităţi derulate de Serviciul Centrul de Coordonare pentru 
Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara au fost: 
 
4.5.1 HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PROMOVATE 
- HCL nr. 524/16.12.2008 privind aprobarea reabilitării unor clădiri istorice în condiţiile 
contractului de finanţare nr. 81088240/20.12.2006/SC2007-4070/20.02.2007 încheiat între Primăria 
Municipiului Timişoara şi Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) GmbH, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39/13.02.2007 şi a Convenţiei cadru de subvenţionare, aprobată 
prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 339/29.07.2008; 
- HCL nr. 544/16.12.2008 privind stabilirea interdicţiei temporare de construire de-a lungul 
malurilor Canalului Bega; 
- HCL nr. 339/29.07.2008 privind aprobarea Convenţiei de subvenţionare, pentru acordarea de 
subvenţii în conformitate cu contractul de finanţare nr. 81088240/20.12.2006 / SC2007- 
4070/20.02.2007 încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Societatea Germană pentru 
Colaborare Tehnică (GTZ) GmbH, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 13.02.2007; 
- HCL nr. 330/29.07.2008 privind aprobarea Convenţiei pentru realizarea obiectului contractului de 
asociere nr.  1/20.05.2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi SC URSUS 
Breweries SA, aprobat prin Hotarârea Consiliului Local nr. 158/18.04.2006; 
- HCL nr. 224/22.04.2004 privind aprobarea Îndrumarului pentru Regulamentul Local de Urbanism 
al cartierului Cetate şi al altor zone istorice protejate din Timişoara; 
- HCL nr. 147/25.03.2008 privind aprobarea Listei de priorităţi cu clădirile istorice cărora li se vor 
restaura faţadele în anul 2008, în baza contractului de asociere nr. 1/20.05.2006, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi SC URSUS Breweries SA şi aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 158/18.04.2006; 
 
4.5.2 COORDONARE ŞI TRAINING 
Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara cu sprijinul 
Societăţii Germane pentru Cooperare Tehnică (GTZ) a organizat 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.  
 
 
 
Cursurile organizate în 2008: 
26.02-28.02.2008 - Workshop de perfecţionare „Măsuri pentru îmbunătăţirea echilibrului energetic 
în cadrul reabilitării clădirilor istorice“, partea a II-a 
19.05-21.05.2008 - Workshop de perfecţionare “Măsuri pentru îmbunătăţirea echilibrului energetic 
în cadrul reabilitării clădirilor istorice”, partea a III-a 
14.07-19.07.2008 - Curs „Evaluarea lucrărilor de dulgherie la proiectele demonstrative şi măsuri 
pentru protecţia corectă a lemnului” 
06.08-08.08.2008 - Curs de perfecţionare Reabilitarea elementelor de metal la clădirile istorice 
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Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara colaborează 
permanent cu Universitatea Politehica Timişoara, Facultatea de Construcţii şi de Arhitectură, 
Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Timiş, Fundaţia Româno-Germană 
Timişoara, Inspectoratul de Stat în Construcţii Timiş, Ordinul Arhitecţilor din România Timiş şi 
Federaţia Asociaţilor de Proprietari din Timişoara). 

 
4.5.3 PROGRAME ŞI PROIECTE DE FINANŢARE 
Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara a participat 
la elaborarea documentaţiilor necesare pentru accesarea de fonduri structurale europene în vederea 
co-finanţării de proiecte pentru dezvoltare durabilă în Municipiul Timişoara. 
Consilierii  Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara au sprijinit 
Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană privind elaborarea documentaţiile şi strategiile 
preliminare pentru sursele de finanţare din cadrul Programului Operaţional Regional, 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. 5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului 
cultural; crearea si modernizarea infrastructurilor conexe".  
A fost aprobată interdicţia temporară de construire de-a lungul malurilor Canalului Bega (între 
limita teritoriului administrativ al Municipiului Timişoara şi Staţia de epurare a apei) prin care vor 
fi blocate investiţiile sau proiectele de construcţie până la finalizarea şi aprobarea Planului 
urbanistic zonal (HCL nr. 544 din 16.12.2008). 
A fost aprobată Convenţia de subvenţionare, pentru acordarea de subvenţii în conformitate cu 
contractul de finanţare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Societatea Germană pentru 
Colaborare Tehnică (GTZ) (HCL 339/29.07.2008) 
A fost aprobată reabilitarea unor clădiri istorice în condiţiile contractului de finanţare dintre 
Primăria Municipiului Timişoara şi Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) (HCL 
524/16.12.2008). 
 
4.5.4 INFORMARE ŞI MOBILIZARE A CETĂŢENILOR 
Un obiectiv important al Serviciului Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice 
din Timişoara este informarea şi sensibilizarea populaţiei locale, a factorilor economici şi a 
instituţiilor partenere cu privire la problematica reabilitării în ansamblu.  
În acest sens, în anul 2008, în colaborare cu Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ) 
s-au elaborat şi difuzat o serie de materiale de informare şi de consultanţă pentru proprietarii de 
clădiri istorice, pentru specialişti în construcţii, arhitecţi, ingineri, meşteşugari. 
- Îndrumar pentru intervenţiile asupra clădirilor istorice din cartierul Cetate şi din alte zone istorice 
protejate din Timişoara (română / germană) - aprobat prin HCL nr. 224 din 22 mai 2008 
- Zidărie uscată – sănătate şi confort (română) 
- Pardoseli istorice din lemn – Reabilitare şi refacere (română) 
- Ferestre istorice – conservare şi reabilitare (română) 
- Ferestre noi în zonele istorice (română) 
- Uşi şi porţi istorice – conservare şi reabilitare (română) 
- Etape pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie pentru reabilitarea clădirilor în zone protejate din 
Timişoara (română) 
- Plan de acţiune pentru dezvoltare turismului în cartierul istorice Cetate (română) 
 
În martie 2007 Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din 
Timişoara 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 generale 
despre Proiectul de cooperare româno-german „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a 
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cartierelor istorice din Timişoara”, materialele elaborate de acesta, ştiri şi multe altele. Pagina de 
internet este actualizată permanent. 
 
Informaţii despre Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din 
Timişoara 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 din Timişoara, cât şi despre reabilitare urbană în 
general pentru a sensibiliza cetăţenii cu privire la această problematică. 
 
Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara, cu sprijinul 
Primăriei Municipiului Timişoara şi a Societăţii Germane pentru Cooperare Tehnică (GTZ), cât şi a 
altor instituţii şi parteneri, a organizat sau a participat la o serie de evenimente şi acţiuni: 
- Expoziţia „Abordarea corectă a măsurilor de reabilitare”, 22.05-30.06.2008, Atelierul de urbanism  
S-au oferit informaţii utile privind reabilitarea prudentă a clădirilor istorice,au fost prezentate 
numeroase situaţii de deteriorări şi cauzele acestora, posibilităţile de remediere şi de prevenire. 
Temele prezentate au fost: Faţade, Ferestre, Porţi şi Uşi precum şi Acoperişuri istorice. Tot în 
cadrul expoziţiei, timişorenii interesaţi au putut beneficia de consultanţă tehnică gratuită privind 
reabilitarea clădirilor vechi din partea arhitecţilor. 
- Ediţia a II-a a Festivalului de artă urbană sTRADart, 27-29.06.2008, Piaţa Traian 
Organizat de către Centrele Culturale German şi Francez, cu sprijinul Primăriei Municipiului 
Timişoara şi a Societăţii Germane pentru Cooperare Tehnică (GTZ), festivalul a avut un dublu rol: 
pe de o parte, promovarea artei contemporane româneşti şi internaţionale la nivelul publicului 
timişorean, iar pe de altă parte revitalizarea cartierele istorice din Timişoara prin acţiuni culturale. 
- Bega Bulevard, 03-04.10.2008, malurile canalului Bega 
Festivalul a pus în evidenţă importanţa şi potenţialul Canalului Bega, crescând astfel atractivitatea 
acestuia. Au avut loc expoziţii, dezbateri, workshop-uri artistice şi de arhitectură, concursuri şi 
manifestări sportive, teatru, concerte şi multe altele, toate pe malurile canalului Bega. 
 
4.5.5 CONSULTANŢĂ TEHNICĂ GRATUITĂ  
- În vederea asigurării dezvoltării durabile a cartierelor istorice Serviciul Centrul de Coordonare 
pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara, cu sprijinul Societăţii Germane pentru 
Cooperare Tehnică (GTZ) oferă consultanţă tehnică gratuită pentru proprietarii de clădiri istorice. 
Biroul colaborează cu 15 arhitecţi. De la deschiderea biroului până la sfârşitul anului 2008 s-au 
înregistrat 171 de cereri de consultanţă din partea proprietarilor şi a asociaţiilor de proprietari din 
cartierele istorice Cetate, Fabric şi Iosefin. Cu ajutorul experţilor români şi străini, un număr de 117 
de asociaţii de proprietari au beneficiat de consultanţă tehnică gratuită, iar 85 dintre aceştia au 
beneficiat până în prezent de un raport de consultanţă. 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.  

 
 

23.4.5 SCHIMBURI DE EXPERIENŢĂ  
- Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara a participat 
la Seminarul pe tema regenerării urbane organizat de Primăria Municipiului Timişoara împreună cu 
Ambasada Marii Britanii la Bucureşti şi Primăria oraşului Nottingham, pe data de 18.03.2008, la 
Timişoara; 
- D-nul Stefan Gabi, inspector de specialitate din cadrul Centrului de Coordonare pentru 
Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara a participat la conferinţa "Shared Heritage" din Lviv, 
Ucraian, în perioada 18-20.04.2008, unde a prezentat problematica reabilitării urbane în România;  
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- D-nul Stefan Gabi, inspector de specialitate din cadrul Centrului de Coordonare pentru 
Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara a participat la conferinţa "Urban regeneration in the 
framework of Romanian cities transformation. Present state and development trends”, organizată la 
Bucureşti, pe data de 29.05.2008; 
- Primarul al Municipiului Timişoara, d-nul Gheorghe Ciuhandu, d-na Aurelia Junie, Director 
Direcţia Dezvoltare şi d-na Monica Stampar, Şef Serviciul Centrul de Coordonare pentru 
Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara au participat la discuţii cu administraţia oraşului 
Nottingham, Anglia privind iniţierea unei cooperări privind refacerea şi dezvoltarea urbană; 
- D-na Aurelia Junie, Director Direcţia Dezvoltare, d-nul Stefan Gabi inspector de specialitate şi 
Raluca Pop, consilier din cadrul Centrului de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice 
din Timişoara Serbia au participat la prezentarea experienţei Municipiului Timişoara privind 
reabilitarea urbană şi dezvoltarea turismului la Novi Becej, Serbia, pe data de 24.10.2008; 
- Primarul al Municipiului Timişoara, d-nul Gheorghe Ciuhandu, d-na Aurelia Junie, Director 
Direcţia Dezvoltare şi d-nul Jochen Gauly, Coordonator Proiect GTZ au participat în perioada 01-
02.11.2008 la expoziţia "Reabilitarea urbană prudentă a oraşului înfrăţit Timişoara" şi la discuţii 
privind regenerarea urbană în general, în Karlsruhe, Germania; 
- Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara, împreună 
cu reprezentanţi ai Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi experţi 
GTZ, a participat la Simpozionul naţional „Instrumente privind reabilitarea urbană în România – 
experienţe şi propuneri pentru o strategie naţională de reabilitare”, organizat la Sibiu, pe data de 
26.11.2008. 
 
23.4.5 DELEGAŢII STRĂINE  
- Vizita d-nul Rudolf Schott, fostul arhitect şef al Primăriei oraşului Karlsruhe privind regenerarea 
urbană în Timişoara (15.01.2008); 
- Vizita d-nei Daphne Frank (GTZ) privind derularea Proiectului de cooperare româno-german 
"Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara şi a proiectelor 
demonstrative (21-24.01.2008); 
- Vizita delegaţiei din oraşul Nottingham, Anglia, condusă de dl Derek Martin, directorul 
departamentului pentru regenerare urbană Nottingham, însoţit de ES Robin Barnett, Ambasadorul 
Marii Britanii în Romania, dl Laszlo Borbely - Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor şi dna Anna Horvath, secretar de stat în acelaşi minister  privind regenerarea urbană 
(16-18.03.2008); 
- Vizita delegaţiei din oraşul Lviv, Ucraina privind experienţa Municipiului Timişoara privind 
regenerarea urbană (28.03.2008); 
- Vizita delegaţiei străine de la Institutul pentru dezvoltare urbană şi construcţii din Leipzig (ISB) în 
cadrul cooperării cu Facultatea de Arhitectură a Universităţii Politehnica din Timişoara privind 
strategia de dezvoltare urbană a oraşelor Timişoara şi Leipzig (02-04.06.2008); 
- Vizita d-nei Irina Scheffmann (GTZ), d-nei Adele Mehnert (BMZ) şi d-nului Wienfried Senker 
privind derularea Proiectului de cooperare româno-german "Reabilitarea prudentă şi revitalizarea 
economică a cartierelor istorice din Timişoara" (29.09.2008); 
 
 
 
OBIECTIVE PENTRU ANUL 2009 

 . Coordonare şi training 
- organizarea de noi cursuri de perfecţionare pentru meseriaşi, arhitecţi şi ingineri (eventual 

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

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

departamente ale Primăriei Municipiului Timişoara 
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- finalizarea termenilor de referinţă, respectiv a studiilor de fezabilitate, pentru cel puţin 3 
proiecte privind reamenajarea spaţiul public sau reabilitarea clădirilor istorice 

- începerea şi finalizarea lucrărilor privind măsurile demonstrative 
 . 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 
- organizarea de evenimente si campanii de comunicare: "Expoziţia pe tema abordării corecte 

a măsurilor de reabilitare" (II) în asociere cu alte activităţi complementare şi "on site" cu 
proiectele demonstrative "Campania antiplastic" campanie antitamplărie PVC pentru 
clădirile istorice - o campanie de informare, conştientizare şi influenţare a atitudinii vizavi 
de măsurile corecte de reabilitare a ferestrelor istorice  

- Premierea unor cazuri de reabilitare corectă "Bega Bulevard" (II) Festivalul Canalului Bega  
- menţinerea bunei comunicări şi a imaginii pozitive a Proiectului prin promovarea 

activităţilor Centrului şi Proiectului prin intermediul mass-media locale 
 . Consultanţă tehnică gratuită  
- primirea de noi cereri privind consultanţa tehnică gratuită 
- rezolvarea de noi cazuri de consultanţă şi prezentarea rapoartelor de consultanţă 

 
 
9.5 BIROUL INFOCENTRUL TURISTIC 
Pe parcursul anului 2008, principalele activităţi derulate de Biroul Infocentrul Turistic au fost: 
 
4.6.1 MATERIALE DE PROMOVARE EDITATE  

- reeditarea şi tipărirea broşurii «Timişoara - Harta şi atracţiile turistice » în română engleză, 
germană 
- tipărirea  broşurii «Timişoara - Harta şi atracţiile turistice » în limba maghiară 
- realizarea şi tipărirea broşurii trimestriale cu “Evenimente culturale” din Timişoara 
- reeditarea pliantului “Obiective turistice în Timişoara şi în Banat” 
- realizarea şi tipărirea pliantului “Timişoara – Walking Tour” 

 
4.6.2  EXPOZIŢII ŞI EVENIMENTE ORGANIZATE 
- Ianuarie 2008 – expoziţie de pictură „Veşnicia Timişoarei” a d-lui Mihai Teodor Olteanu  
- 05.02.2008 – 10.03.2008 - expoziţie de pictură „Peisaje Timişene” a d-lui Eugen Valeriu Leia 
- 21.02.2008 - lansarea sistemului de rezervări online a locurilor de cazare pentru hotelurile şi 

pensiunile din Timişoara şi împrejurimi, organizată de Primăria Municipiului Timişoara în 
colaborare cu Epoint Web Solutions, cu sprijinul IBD/GTZ România 

- 17.03.2008 - 08.04.2008 - expoziţie de pictură – acuarelă şi pastel „Peisaje din Banat” a d-lui 
Alfons Vezoc 

- 10.04.2008 – 28.06.2008 - expoziţie de pictură „Citadine” a artiştilor Loredana Bratu şi Cristian 
Ghera-Balla 

- 16.04.2008 - prezentare „Noile tendinţe de dezvoltare a turismului de-a lungul Dunării, în 
regiunea Porţile de Fier” şi lansare hartă Porţile de Fier care include trasee turistice din România 
şi Serbia în cadrul colaborării dintre Primăria Municipiului Timişoara şi GTZ/WBF Serbia 

- 629.05.2008 - lansarea cărţii „Edelweiss” a d-lui Mircea Terchilă 
- 01.07.2008 – 4.08.2008 - expoziţie de pictură naivă „Chipuri şi culori ale Banatului” a d-nei 

Denisa Mihăilă 
- 06.08.2008 – 16.09.2009 – expoziţie de acuarelă „Plaiuri bănăţene” a d-nei Tamara Iacoban 

Birdean 
- 26.08.2008 – lansarea cărţii „Împăraţia munţilor şi tainele drumeţiei” a d-lui Marius Terchilă 
- 18.09. 2008 – 10.10.2008 – expoziţia „Oraş de poveste” a Fundaţiei Culturale First şi a Liceului 

de Arte Plastice Timişoara 
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- 18.09.2008 – lansarea revistei edu@rt a Fundaţiei Culturale First 
- 15.10.2008 – 07.11.2008 – expoziţie de grafică şi acuarelă „Imagini Timişorene – 2008” a d-lui 

Ladislau Domolki 
- 06.11.2008 – lansarea proiectului „Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică 

din Timişoara, în context regional”, proiect finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul 
României prin programul de vecinătate România – Serbia 2006, proiect implementat de 
Primăria Municipiului Timişoara în parteneriat cu Asociaţia pentru Turism Cultural „Cultours” 

- 10.11.2008 – 24.11.2008 – expoziţia de acuarelă „Bucuria sărbătorilor de iarnă” a cercului de 
desen „Prezent” Timişoara 

- 27.11.2008 – 12.01.2009 – expoziţie de pictură „Banat – secvenţe cromatice” a d-nei Rodica 
Strugaru 

 
 4.6.3 PARTICIPĂRI LA SEMINARII, CONFERINŢE, SIMPOZIOANE ŞI TÂRGURI 
-  14.02.2008 – 15.02.2008 – participare la seminarul de elaborare a strategiei pentru turism cultural 
în Banat, în cadrul proiectului „Dezvoltarea turismului cultural în Banat – o provocare 
transfrontalieră”, organizat de Institutul Intercultural Timişoara 
-  13.03.2008 - participare la seminarul de elaborare a strategiei pentru turism cultural în Banat, în 
cadrul proiectului „Dezvoltarea turismului cultural în Banat – o provocare transfrontalieră”, 
organizat de Institutul Intercultural Timişoara 
-  27.03.2008 -  30.03.2008 - participare la Târgul de Turism al României, Bucureşti, în colaborare 
cu Asociaţia pentru Turism Banat  
-  17.04.2008 – 19.04.2008 – participare la seminarul „Cum să coordonezi un Centru de Informare 
Turistică”, organizat de către Centrul Euroregional pentru Democraţie la Gărâna, judeţul Craş-
Severin, în cadrul proiectului „Banat 22 – promovarea a 22 de locaţii şi evenimente din Banat” 
-  24.05.2008 – 25.05.2008 - participare la „Târgul de pe  pod” - târg organizat cu ocazia zilelor 
oraşului Szeged, din Ungaria, înfrăţit cu Timişoara 
-  05.08.2008 – 10.08.2008 - participare la „Festivalul Dunării” de la Ulm, Germania 16.09.2008 - 
participare la Seminarul de lansare a proiectului „Valorificarea potenţialului turistic local, judeţean, 
transfrontalier – Timişoara, poartă de acces spre arealul româno – sârb al Dunării”  finanţat prin 
Programul Phare CBC Ro-Se 2005, proiect implementat de Agenţia de Dezvoltare Economico 
Socială Timiş ADETIM 
-  04.10.2008 – 05.10.2008 – participare la seminarul de „Relaţii Publice”, din cadrul proiectului 
„Banat 22 – promovarea a 22 de locaţii şi evenimente din Banat”, organizat de Municipalitatea din 
Pancevo 
-  04.10.2008 - participare la Festivalul „Bega Bulevard”, organizat de Primăria Municipiului 
Timişoara şi Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ) 
-  07.10.2008 – 08.10.2008 – participare la Seminarul „Best Practices for Tourism Info Center”, 
organizat la Sibiu de către Programul WBF/GTZ 
-  17.10.2008 – 02.11.2008 - participare la curs de ghizi de turism cultural în Banat, organizat de 
Asociaţia pentru Turism Cultural „Cultours” 
-  23.10.2008 – 26.10.2008 - participare la Târgul de Turism al României, Bucureşti 
 
 
4.6.4 ALTE ACTIVITĂŢI 

- la fel ca şi în anul precedent Infocentrul Turistic a fost vizitat de peste 9.000 de persoane, 
atât turişti, cât şi localnici, cel mai mare aflux de vizitatori fiind în lunile iulie, august şi 
septembrie 

- s-a reactualizat baza de date a biroului în ceea ce priveşte unităţile de cazare din Timişoara 
şi împrejurimi, unităţile de alimentaţie, companiile de transport, centre comerciale, 
oportunităţi de petrecere a timpului liber, etc. 

- s-a continuat vânzarea albumului “Welcome to Timişoara. Guest Information” 
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- s-a realizat procedura de proces “Promovare turism” în vederea implementării Sistemului 
Managementului Calităţii ISO 9001 

- introducerea de date turistice pe sistemul de Infokiok-uri al Primăriei Municipiului 
Timişoara 

- gestionarea website-ului Infocentrului Turistic 
 
OBIECTIVE PENTRU ANUL 2009 
- promovarea turismului în Timişoara şi în regiunea Banat; 
- iniţierea şi derularea de activităţi de promovare a Municipiului Timişoara prin proiecte, 
evenimente, expoziţii, prezentări; 
- iniţierea de colaborări în domeniul turismului cu oraşele înfăţite; 
- colaborarea cu instituţii de profil turistic şi cultural în derularea de proiecte cu finanţări externe. 
 


