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DIRECŢIA DEZVOLTARE 
 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2009 
 
 
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; 
• Serviciul 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, 21 posturi sunt vacante. 
 
3. OBIECTUL  DE ACTIVITATE 
SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ  

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

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

Biroului de Promovare Economică al Municipiului Timişoara din Karlsruhe. 
h) asigură contactul permanent cu departamentele similare din cadrul Guvernului României, 

din alte instituţii sau autorităţi publice şi cu instituţiile europene. 
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i) propune Primarului iniţierea de Proiecte de Hotărâre a Consiliului Local şi Dispoziţii 
necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

t) are atribuţii în  procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare 
 
BIROUL COOPERARE INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ  

a) asigură relaţiile de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara cu alte primării din ţară. 
b) asigură relaţiile de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara cu alte autorităţi publice de 

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

din lume.  
e) asigură relaţiile de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara cu reţele sau organizaţii 

internaţionale (ex, Eurocities, Balcinet, Clubul de la Strasburg) 
f) asigură activitatea de protocol din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. 
g) propune Primarului iniţierea de proiecte de Hotărâre a Consiliului Local şi Dispoziţii 

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

 
SERVICIUL 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. 

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

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

necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice.  
 
SERVICIUL INVESTIŢII 

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

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

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

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

e) întocmeşte documentaţiile pentru aprobarea prin H.C.L. a documentaţiilor tehnico 
economice pe care le promovează. 

f) colaborează cu Serviciul de Achiziţii Publice pentru întocmirea contractelor de prestări 
servicii, contractelor de furnizare echipamente, respectiv a contractelor de execuţie lucrări, 
precum şi a graficelor de execuţie, cu termene precise de realizare pentru toate lucrările de 
investiţii ale Municipiului Timişoara. 

g) 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;  

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

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

Timişoara 
k) 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

m) are atribuţii în  procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare 
Prin Referatul SC2009-30215/07.12.09 s-a aprobat adăugarea unui nou articol la 
componenţa atribuţii a CCRCIT din art. 45 al Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Primăriei Municipiului Timişoara, cu următorul conţinut: 

n) asigură prin aportul propriu de specialitate şi în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură, Cule şi Patrimoniul Cultural Naţional al Judeţului Timiş, aplicarea însemnelor 
distinctive şi a siglelor de monumente istorice înscrise în Lista monumentelor istorice şi 
controlează întreţinerea lor de către proprietar, pe raza Municipiului Timişoara. 

 
BIROUL  INFOCENTRUL TURISTIC 

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

b) asigură informarea turiştilor privind atracţiile şi oportunităţile locale ale municipiului. 
c) asigură promovarea turistică a Timişoarei în ţară şi în străinătate. 
d) cooperează cu infocentre similare din ţară şi străinătate. 
e) urmăreşte atragerea de fonduri pentru realizarea unor măsuri vizând promovarea turismului 
f) elaborează materiale, proiecte şi programe vizând promovarea turismului 
g) are atribuţii în  procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare 
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4. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2009 
 
4.1 SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ  
Pe parcursul anului 2009, principalele activităţi derulate de Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare 
Europeană au fost: 
  
4.1.1 MATERIALE ELABORATE 
În conformitate cu Legea nr. 215/2001 a 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 au fost iniţiate 
demersurile pentru elaborarea unei analize privind ˝Starea Economică, Socială şi de Mediu a 
Municipiului Timişoara˝ pentru anul 2009. 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. 
În vederea accesării fondurilor europene alocate pentru Axa 1 a programului Operaţional Regional, 
a fost elaborat un Plan Integrat de Dezvoltare, document de planificare comprehensivă a dezvoltării 
arealului polului de creştere, în care se corelează politicile sectoriale - economice, sociale, de 
mediu, transport - cu politicile teritoriale şi se implementează prin proiecte  individuale, în scopul 
realizării unei dezvoltări durabile.  
Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara este structurat pe cinci capitole – 
caracterizarea generală, strategia de dezvoltare, profil spaţial şi funcţional, plan de acţiune şi 
managementul implementării – în prezent fiind depus spre a fi avizat de către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului.  
În anul 2009 au fost organizate o serie de întâlniri şi a fost  stabilit un contact permanent între 
reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale din Polul de creştere Timişoara, fiind astfel 
analizată oportunitatea dar şi maturitatea proiectelor propuse de membrii Asociaţiei „Pol de creştere 
Timişoara”. În urma acestor întâlniri au fost identificate un număr de 173 proiecte, incluse în planul 
de acţiune, proiecte prin care va fi îndeplinită misiunea PID.   

4.1.2 PROGRAME ŞI PROIECTE IMPLEMENTATE SAU ÎN DERULARE 
În cursul anului 2009 a fost analizată oportunitatea iniţierii unor noi proiecte finanţate din fonduri 
europene şi a fost continuată implementarea proiectelor aprobate, astfel: 
- WG Leipzig – Grup de lucru pentru implementarea Cartei Leipzig (martie 2009). Scopul 
proiectului este constituirea unei platforme de lucru pentru implementarea principiilor cartei 
Leipzig şi a testarea cadrului de referinţă propus privind conturarea, monitorizarea şi stabilirea 
politicilor de dezvoltare urbană durabilă.  
- SUSTRAN D2D – Eliminarea barierelor în transportul public „door-to-door” - în iulie 2009 
Societatea Regională de Transport Waloon, Belgia a iniţiat proiectul SUSTRAN-D2D, în 
parteneriat cu încă 11 instituţii între care şi Municipiul Timişoara. Proiectul are ca obiectiv 
promovarea  soluţiilor inovative de transport ca alternativă la transportul public şi privat. Prin 
activităţile propuse, proiectul promovează utilizarea eficientă a transportului în comun şi va furniza 
soluţii concrete şi inovative în ceea ce priveşte rolul societăţilor de transport în mobilitatea 
cetăţenilor.  
- ASSET – Centrele istorice ale oraşelor - zone de referinţă pentru turism şi locuri de muncă – 
Scopul proiectului este dezvoltarea în comun a unui concept turistic pentru promovarea oraşelor 
vechi sau centrelor istorice ale oraşelor, cu precădere pentru patrimoniul cultural şi pentru 
dezvoltarea economică a oraşelor vechi. Ubn alt obiectiv al proiectului este identificarea măsurilor 
comune (departamente economic, cultural,  urbanism, trafic, administrator local etc.) necesare 
pentru creşterea constantă a sectorului turistic în cadrul turismului urban european.  
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- TRANSPOWER. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23/30.01.2007 s-a aprobat participarea 
Municipiului Timişoara la implementarea proiectului Transpower „Concept durabil de transport 
urban”, având ca scop realizarea şi implementarea supravegheată a unor concepte durabile de 
transport urban.  
În anul 2009  a fost organizat un workshop în Groeningen (11-13 martie, participanţi: Culiţă Chiş – 
Directorul Direcţiei de Drumuri şi Transporturi şi Rădulescu Ovidiu – Şeful  Serviciului de 
Reglementări Transport Urban) precum şi conferinţa finală în Graz (8-10 iulie, partcipanţi: Chiş 
Culiţă, Director Direcţia Drumuri şi Transporturi, Adrian Colojoară, Şef Serviciu Reglementări 
Transporturi Urbane şi Daniela Ghinea, Şef Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană).  
În luna august 2009 raportarea finală pentru acest proiect afost trimisă Comisiei Europene. 
Schimbul de experienţă şi bune practice între partenerii proiectului pe parcursul derulării acestuia, 
punând totodată bazele unor colaborări ulterioare.  
 
4.1.3 PARTICIPĂRI ŞI ORGANIZĂRI DE SEMINARII ŞI CONFERINŢE   
În perioada  9-14 noiembrie 2009, a fost organizată a XIX-a ediţie a „Săptămânii Calităţii 
Timişorene”, concomitent cu Săptămâna Europeană a Calităţii, eveniment organizat împreună cu 
AGIR - Asociaţia Generală a Inginerilor din România - Filiala Timiş şi în colaborare cu 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”. Tema acestui eveniment în anul 2009 a fost „Calitatea face 
diferenţa”, fiind invitaţi să participe reprezentanţi ai instituţiilor şi asociaţiilor care au fost implicate 
în procesul de îmbunătăţire a calităţii vieţii locuitorilor Zonei Timişoara.  
 
4.1.4  PROMOVARE ECONOMICĂ 
În anul 2009, 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, interviuri la radio şi 
televiziune, articole de promovare publicate în reviste de prestigiu şi în presa locală şi centrală; 
reprezentarea municipalităţii la târguri, expoziţii, conferinţe şi seminarii internaţionale de profil în 
oraşe europene). 
S-a asigurat asistenţă şi consiliere potenţialilor investitori străini în vederea atragerii acestora; în 
acest sens au fost transmise (prin e-mail, telefon, corespondenţă) informaţii generale solicitate 
privind mediul de afaceri local (oportunităţi, facilităţi, forţă de muncă disponibilă, costuri de 
producţie estimate, şomaj, alte informaţii solicitate), au fost organizate întâlniri şi prezentări, au fost 
facilitate întâlniri cu reprezentanţii altor instituţii, la cererea investitorilor, s-a asigurat sprijin pentru 
obţinerea diverselor informaţii, autorizaţii sau avize eliberate de direcţii/servicii din cadrul primăriei 
sau de companiile din subordine. În anul 2009, au avut loc întâlniri cu oameni de afaceri străini 
(Spania, Franţa, Marea Britanie etc.) cărora li s-au furnizat informaţii utile dezvoltării unor afaceri 
în Timişoara. 
În prezent, În Parcul Industrial Freidorf sunt concesionate 21,5 ha către 6 investitori fiind 
disponibilă o suprafaţă de 20 ha împărţită în 5 parcele. În scopul concesionării acestora au avut loc 
mai multe întrevederi cu reprezentaţi ai unor companii internaţionale interesate sa investească în 
Timişoara. 
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4.1.5 COOPERĂRI ŞI ASOCIERI 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creştere Timişoara” 
Prin H.G 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, Timişoara a fost declarată 
Pol de Creştere în regiunea Vest. Programul Operaţional Regional 2007-2013 prin Axa Prioritară 1 
– Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 
1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul - Poli de creştere finanţează, pe baza 
unor planuri integrate de dezvoltare, proiectele promovate de polii de creştere (centre urbane şi zona 
de influenţă a acestora); alocarea financiară pentru Polul de creştere Timişoara este de 70,49 
milioane euro.  
În conformitate cu Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 1 a POR 2007-2013, Serviciul 
Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană a iniţiat constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Polul de creştere Timişoara”. Scopul Asociaţiei este cooperarea între unităţile 
administrativ teritoriale membre, pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes 
zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice.  
Municipiul Timişoara a aderat la această asociaţie prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
5/27.01.2009, celelalte unităţi administrativ-teritoriale membre fiind: Dumbrăviţa, Ghiroda, 
Moşniţa Nouă, Giroc, Şag, Sînmihaiu Român, Săcălaz, Dudeştii Noi, Remetea Mare, Bucovăţ, 
Giarmata, Becicherecu Mic, Orţişoara si Pişchia şi Consiliul Judeţean Timiş. Comuna Sînandrei, 
aflată în zona de influenţă a municipiului aşa cum a fost delimitată şi aprobată prin HCL nr. 
387/30.09.2008, nu face parte din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creştere 
Timişoara”.  
În cursul lunilor ianuarie - februarie 2009 au continuat demersurile pentru constituirea Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară “Polul de creştere Timişoara”. În acest sens, Municipiul Timişoara a 
organizat două întâlniri între membrii asociaţiei (în data de 13 ianuarie şi 20 februarie), dată la care 
au fost semnate Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei. Actele constitutive ale acesteia au fost 
autentificate şi, împreună cu alte documente necesare, au fost depuse la Judecătoria Timişoara, în 
vederea înscrierii Asociaţiei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. 
Prin Încheierea Civilă nr. 81 din şedinţa publică din data de 27 februarie 2009 Judecătoria 
Timişoara a autorizat înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de creştere 
Timişoara” şi înscrierea acesteia în Registrul Special Asociaţii aflat la grefa Judecătoriei Timişoara. 
Există Certificatul de înscriere nr. 22 din 05.03.2009 a persoanei juridice fără scop patrimonial în 
Registrul Special Asociaţii, conform Legii nr. 246/2005. Asociaţia are Codul de înregistrare fiscală 
nr. 25339860 din 24.03.2009. 
 
Colaborare româno-olandeză în elaborarea unui masterplan pentru Municipiul Timişoara 
În noiembrie 2008, Societatea de Arhitectură Roeleveld-Sikkes şi Societatea Eurodite au fost 
selectate de Guvernul Olandez pentru a asista Municipiul Timişoara în elaborarea unui masterplan 
urban. Prin HCL nr. 103/24.03.2009 a fost aprobată participarea Municipiului Timişoara la 
Proiectul de colaborare româno-olandez pentru dezvoltarea Planului Integrat de Dezvoltare pentru 
Polii de creştere (PID) şi a Planului Urbanistic General (PUG).  
Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei au colaborat cu echipa olandeză la 
realizarea unui masterplan pentru Timişoara, bază pentru realizarea Planului Urbansitic General, şi 
care a fost prezentat în faţa Consiliului Local al Municipiului Timişoara la data de 20.11.2009. 
Au fost organizate două workshop-uri (10 iunie), pe tema Viziunii Urbane şi a planificării urbane 
integrate în Timişoara , la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale (grup de 
coordonare), reprezentanţi ai mediului de afaceri, mediului social şi cultural, reprezentanţi ai 
instituţiilor de învăţământ, ONG-uri etc.(grupul consultativ economic şi cultural) precum şi experţi 
locali în dezvoltare şi urbanism. Scopul organizării acestor seminarii a fost conştientizarea 
necesităţii şi a beneficiilor planificării urbane integrate în Timişoara, ca punct de plecare în crearea 
unei viziuni urbane, fiind stabilită totodată o cooperare între Primăria Municipiului Timişoara şi 
Grupul Consultativ astfel constituit, concretizată în întâlniri repetate pe parcursul anului.  
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În data de 11 iunie a fost organizat un seminar cu tema „planificare Urbană Integrată în România”, 
cu sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi a Locuinţei din România şi a celor două ministere 
din Olanda responsabile pentru Dezvoltare Spaţială şi afaceri Economice. În cadrul seminarului au 
fost dezbătute practicile la nivel local  şi beneficiile procesului de planificare urbană integrată de 
către reprezentanţi ai  polilor de creştere din România împreună cu reprezentanţii ministerelor de 
resort şi experţi în planificare urbană şi dezvoltare locală, urmărindu-se conştientizarea asupra 
modului de abordare gestionarea acestui proces.  
 
Automotivest  
În anul 2007 a fost  constituită în iunie 2007, în scopul creşterii competitivităţii pe piaţă a 
membrilor reţelei de tip „cluster” din Regiunea Vest pentru industria auto. Membrii fondatori ai 
asociaţiei sunt ADR Vest, Interpart Production, Inteliform, Neferprd, CCIAT, CCIAA, Municipiul 
Arad, Municipiul Timişoara, Univ.Politehnica Timişoara şi Univ. Aurel Vlaicu Arad.  
În anul 2009 în cadrul asociaţiei Automotivest a fost implementat proiectul „Promovarea creşterii 
economice în zona de graniţă România-Serbia prin consolidarea şi extinderea într-o direcţie 
transfrontalieră a structurilor de tip cluster pentru industria construcţiilor de maşini şi, în mod 
special, pentru subsectorul automotive”.  
 
4.1.6 ALTE ACTIVITĂŢI  
Institutul Regional de Oncologie din Timişoara 
În baza Hotărârii de Guvern nr. 866/2002 s-a transferat clădirea nefinalizată a Spitalului Clinic 
Municipal, situat în Calea Torontalului din domeniul privat al statului şi din administrarea 
Ministerului Sănătăţii în domeniul public al municipiului Timişoara şi administrarea Consiliului 
Local, prin semnarea protocolului nr. SC2003-1538/30.01.2003. Din cauza lipsei de fonduri, 
construcţia  nu a fost finalizată, din anul 2000 s-au sistat lucrările de construcţie, construcţia fiind în 
prezent în conservare. În anul 2009 Ministerul Sănătăţii şi-a exprimat intenţia de a înfiinţa, în 
Timişoara, un Institut Regional de Oncologie.  
Incidenţa cancerului în rândul populaţiei în România este în continuă creştere. Iniţiativa se justifică 
prin faptul că Timişoara este un centru regional care deserveşte majoritatea pacienţilor din zonele 
învecinate (Caraş-Severin, Mehedinţi, Arad, Hunedoara etc.), iar în România funcţionează în 
prezent două institute de oncologie, în Bucureşti şi Cluj, şi unul în curs de deschidere în Iaşi, zona 
de Vest rămânând descoperită sub acest aspect. 
În acest context, Ministerul Sănătăţii a depus solicitarea de a folosi această construcţie nefinalizată a 
Spitalului Clinic Municipal pentru realizarea Institutului Regional de Oncologie din Timişoara. 
Conform art. 9, alin 2 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, “trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul 
public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local.” Direcţia Dezvoltare a 
efectuat demersurile pentru promovarea unei hotărâri de consiliu. Astfel, Consiliul Local al 
Municipiului Timişoara a adoptat Hotărârea nr. 438/24.11.2009 privind trecerea unor imobile 
(construcţie nefinalizată şi teren) din domeniul public al Municipiului Timişoara şi administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara în domeniul public al Statului Român şi administrarea 
Ministerului Sănătăţii, în vederea realizării Institutului Regional de Oncologie din Timişoara. 
 
Extinderea Pieţei de Gros Timişoara 
Realizarea unei pieţe de gros în Timişoara constituie o măsură prioritară cuprinsă în Conceptul 
Strategic de Dezvoltare Economică şi Socială a Zonei Timişoara, iar realizarea unor structuri menite 
să faciliteze dezvoltarea agriculturii constituie un obiectiv strategic, prezent atât în Strategia 
Naţională de Dezvoltare Durabilă, cât şi în cea regională respectiv judeţeană, realizarea unei reţele 
naţionale de pieţe de gros fiind un obiectiv prioritar pentru Guvernul României. 
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Piaţa de Gros, situată în zona Ovidiu Balea, este în prezent supraaglomerată. Din fonduri ale 
bugetului local s-a construit o nouă hală pe amplasamentul unui spaţiu destinat iniţial producătorilor 
privaţi şi există solicitări pentru încă alte 30 de boxe.  
Pentru funcţionarea corectă a Pieţei de Gros este necesară extinderea acesteia, iar Municipiul 
Timişoara deţine în zonă terenul necesar. Dar între locaţia actuală a Pieţei de Gros şi parcelele 
proprietatea Municipiului Timişoara se interpune parcela cu nr. cadastral A. 638/1/1, în suprafaţă de 
1,58 ha, parcelă părăsită, nelucrată de 20 de ani. Practic, parcela cu nr. cadastral A. 638/1/1 este 
înconjurată de teren proprietate a Municipiului Timişoara care are destinaţie de utilitate publică 
(Piaţa de Gros, pe o latură, şi Piaţa Mehala, pe cealaltă parte). 
În acest context, Direcţia Dezvoltare a efectuat demersurile pentru promovarea unei Hotărâri de 
Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al  statului şi din administrarea 
Ministerului Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în domeniul public al municipiului 
Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, Judeţul Timiş 
Drept urmare, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a adoptat Hotărârea nr. 417/24.11.2009 
privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern 
pentru scoaterea din domeniul privat al Statului Român şi din administrarea Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a terenului situat în parcela cu nr. cadastral A 638/1/1, 
în suprafaţă de 1,58 ha, şi includerea acestui teren în domeniul public al Municipiului Timişoara şi 
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, judeţul Timiş, în vederea extinderii 
Pieţei de Gros în Zona Ovidiu Balea, Timişoara.   
 
4.1.7 ALTE SOLICITĂRI, RAPORTĂRI SAU CHESTIONARE 
- Situaţia Parcului Industrial Freidorf şi evidenţa firmelor care funcţionează în parc; 
- Identificarea potenţialului dezvoltării clusterelor regionale; chestionar completat în contextul 
elaborării, de către Ministerul Economiei, a Documentului de politică industrială a României pentru 
perioada 2009-2013 şi a Planului de acţiune aferent acesteia; 
- Problemele şi potenţialul de dezvoltare al polilor de creştere, la solicitarea Registrului Urbaniştilor 
din România.  
 
4.1.8 HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PROMOVATE 
- HCL nr. 5/27.01.2009 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la constituirea 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creştere Timişoara”; 
- HCL nr. 103/24.03.2009 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Proiectul de 
colaborare româno-olandez pentru dezvoltarea Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polii de 
creştere (PID) şi a Planului Urbanistic General (PUG) şi cofinanţării acestui proiect; 
- HCL nr. 191/28.04.2009 privind respingerea realizării unui Parc Tehnologic şi de Inovare pe 
terenul în suprafaţă totală de 92,98 ha, alcătuit din mai multe parcele înscrise în următoarele C.F.-
uri cu numerele: 135381, 200081, 200084, 200086; 
- HCL nr. 203/26.05.2009 privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului 
Timişoara şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în domeniul public al 
Statului Român şi administrarea Ministerului Sănătăţii, în vederea realizării Institutului Regional de 
Oncologie din Timişoara; 
- HCL nr. 215/26.05.2009 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Actul Constitutiv şi Statutul 
Asociaţiei Automotivest şi a plăţii cotizaţiei la această Asociaţie de către Municipiul Timişoara, în 
calitate de membru fondator; 
- HCL nr. 369/27.10.2009 privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului 
Timişoara şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în domeniul public al 
Statului Român şi administrarea Ministerului Sănătăţii, în vederea realizării Institutului Regional de 
Oncologie din Timişoara; 
- HCL nr. 417/24.11.2009 privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a 
unei Hotărâri de Guvern pentru scoaterea din domeniul privat al Statului Român şi din 
administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a terenului situat în parcela 
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cu nr. cadastral A 638/1/1, în suprafaţã de 1,58 ha, şi includerea acestui teren în domeniul public al 
Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, judeţul 
Timiş, în vederea extinderii Pieţei de Gros în Zona Ovidiu Balea, Timişoara; 
- HCL nr.  438/24.11.2009 privind trecerea unor imobile (construcţie nefinalizată şi teren) din 
domeniul public al Municipiului Timişoara şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Sănătăţii, în vederea 
realizării Institutului Regional de Oncologie din Timişoara. 
 
4.1.9 DISPOZIŢII PROMOVATE 
- Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 470/25.02.2009 privind constituirea grupurilor 
de lucru care vor participa la etapele de 1. Creare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Polul 
de Creştere Timişoara, 2. Elaborare a Planului Integrat  de Dezvoltare al Polului de Creştere 
Timişoara, 3. Pregătire şi verificare a documentelor necesare elaborării documentaţiilor tehnico-
economice aferente investiţiilor publice şi  4. Elaborare a documentelor necesare accesării de 
fonduri structurale în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013; 
- Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 1998/31.08.2009 privind constituirea comisiei 
de predare a imobilului construcţie nefinalizată denumită „investiţia Spitalul Clinic Municipal” cu 
nr. de inventar 18548, situat în Timişoara, Calea Torontalului, pe parcelele cu nr. top 23482/2, 
23483/3, 23485/2, 23484/2/1, înscrise în CF nr. 85320, din domeniul public al Municipiului 
Timişoara şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în domeniul public al 
Statului Român şi administrarea Ministerului Sănătăţii, în vederea realizării Institutului Regional de 
Oncologie din Timişoara; 
- Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 2.497/20.11.2009 privind constituirea comisiei 
de predare a imobilului construcţie nefinalizată denumită „Investiţia Spitalul Clinic Municipal” cu 
nr. de inventar 18548, situat în Timişoara, Calea Torontalului, pe 2 parcele, respectiv parcela cu nr. 
top 23485/2, înscrisă în C.F. nr. 416654 şi parcela cu nr. top 23484/2/1, înscrisă în C.F. nr. 416655, 
din domeniul public al Municipiului Timişoara şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Sănătăţii, în vederea 
realizării Institutului Regional de Oncologie din Timişoara; 
- Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 2.688/23.12.2009 privind constituirea comisiei 
de predare a unor imobile (construcţie nefinalizată şi teren) din domeniul public al Municipiului 
Timişoara şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în domeniul public al 
Statului Român şi administrarea Ministerului Sănătăţii, în vederea realizării Institutului Regional de 
Oncologie din Timişoara. 
 
4.1.10 OBIECTIVE PENTRU ANUL 2010 
- Elaborarea analizei „Starea economică, socială şi de mediu a Municipiului Timişoara”;  
- Obţinerea avizului pentru planul integrat de dezvoltare a polului de creştere Timişoara;  
- Monitorizarea implementării planului integrat de dezvoltare a polului de creştere Timişoara; 
- Iniţierea şi derularea de activităţi de promovare a Municipiului Timişoara prin programe, proiecte, 
evenimente, prezentări, etc.; 
- Atragerea de noi investiţii în Municipiul Timişoara. 
 
 
4.2 BIROUL COOPERARE INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 
Pe parcursul anului 2009, 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 11 oraşe din Europa: Graz (Austria), Mulhouse 
(Franţa), Faenza (Italia), Karlsruhe (Germania), Rueil-Malmaison (Franţa), Szeged (Ungaria), Gera 
(Germania), Treviso (Italia), Novi Sad (Serbia), Palermo (Italia) şi Nottingham (Marea Britanie). 
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În baza acordurilor de înfrăţire, în cursul anului 2009, s-au desfăşurat activităţi în diverse domenii 
de activitate. 
 
GRAZ / AUSTRIA 

Cu oraşul Graz, în cursul anului 2009 au avut loc schimburi în domeniul administrativ, al 
programelor europene şi turismului şi s-au purtat discuţii privind resemnarea acordului de înfrăţire 
dintre oraşe. 
În perioada 8-10 iulie 2009, o delegaţie din Municipiul Timişoara, compusă din: dl. Chiş Culiţă, 
Director executiv Direcţia Drumuri şi Transporturi, dl. Adrian Colojoară, Şef Serviciu Reglementări 
Transporturi Urbane şi d-na Daniela Ghinea, Şef Serviciu Dezvoltare Locală şi Integrare 
Europeană, Direcţia Dezvoltare, s-a deplasat la Graz pentru a participa la Conferinţa finală a 
proiectului TRANSPOWER, în cadrul căruia atât Municipiul Timişoara cât şi oraşul Graz au fost 
parteneri. 
De asemenea, la solicitarea Municipiului Timişoara, oraşul Mulhouse a trimis materiale 
promoţionale, care sunt expuse la Centrul de Informare Turistică şi distribuite persoanelor 
interesate.  
 
MULHOUSE / FRANŢA 
Cu oraşul Mulhouse, în cursul anului 2009, au continuat schimburile stabilite în programul anual de 
cooperare descentralizată dintre oraşe în domeniul social, al democraţiei de proximitate, al 
pompierilor şi au avut loc diverse schimburi în domeniul administrativ, al tineretului, cultural şi 
turismului, după cum urmează: 
- în perioada 4-8 martie 2009, s-a aflat la Timişoara o delegaţie din Mulhouse din care au făcut 
parte d-na Christelle Ritz Mangin, viceprimar responsabil cu afacerile sociale şi d-na Lydia Meyer, 
director adjunct responsabil cu afacerile sociale, pentru un schimb de experienţă, discuţii şi întâlniri 
cu actorii sociali; 
- în data de 20 iunie 2009, grupul „La Vieille Ecole” din Mulhouse a participat la Sărbătoarea 
Muzicii, organizată de Centrul Cultural Francez din Timişoara; 
- în perioada 24-25 septembrie 2009, o delegaţie din Municipiul Timişoara compusă din 
reprezentanţi ai Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară, d-na Mihaela Veţan, coordonator al 
proiectului „Timişoara – teritoriu responsabil”, precum şi reprezentanţi ai grupului de lucru din 
cadrul proiectului, s-a deplasat la Mulhouse pentru a participa la „Prima Intâlnire Internaţională a 
Teritoriilor Coresponsabile”; 
- în perioada 24-25 septembrie 2009, dl. Mihăiţă Afrenie, Şeful Serviciului Grădina Zoologică din 
Timişoara, a fost în vizită în oraşul Mulhouse, pentru un schimb de experienţă cu omologii Parcului 
Zoologic din Mulhouse; 
- în perioada 18-25 octombrie 2009, 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; 
- în perioada 10-16 noiembrie 2009, un grup de şase tineri din cadrul Consiliului Local al Tinerilor 
din Timişoara împreună cu dl. Ovidiu Simonetti, consilier la Biroului Cooperare Internă şi 
Internaţională din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, s-au deplasat la Mulhouse pentru a 
participa la un seminar organizat în cadrul proiectului PARTICIP'ACTION, finanţat în cadrul 
programului european Youth; 
- în perioada 24-27 noiembrie 2009, s-a aflat la Timişoara o delegaţie din oraşul Mulhouse compusă 
din: d-na Axelle Lego, viceprimar, d-na Marie Thérèse Lefort, consilier la Primăria din Mulhouse 
responsabil cu consiliile de cartier, dl. Gilles Annenkoff, vice-preşedinte al consiliul de cartier 
Europe-Bassin-Nordfeld şi dl. Jean Anesetti, secretar al consiliul de cartier Vauban-Neppert-Sellier-
Waldner, pentru un schimb de experienţă pe tema democraţiei participative şi a consiliilor de 
cartier. În ceea ce priveşte cooperarea pe tema democraţiei participative, oraşul Mulhouse a fost 
menţionat în calitate de partener în cadrul proiectului depus de Municipiul Timişoara pentru 
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competiţia europeană EPSA (European Public Sector Award 2009), organizată de Institutul 
European de Administraţie Publică din Maastricht, pentru care a fost primit un certificat de bună 
practică. 
- în perioada 17-19 decembrie 2009, a fost prezentă la Timişoara d-na Christiane Eckert, viceprimar 
din oraşul Mulhouse responsabil cu Relaţiile Internaţionale, pentru a participa la manifestările 
organizate cu ocazia comemorării a 20 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989. 
De asemenea, la solicitarea Municipiului Timişoara, oraşul Mulhouse a trimis materiale 
promoţionale, care sunt expuse la Centrul de Informare Turistică şi distribuite persoanelor 
interesate. 
 
FAENZA / ITALIA 
Cu oraşul Faenza, în cursul anului 2009 a continuat colaborarea în domeniul social în cadrul „Casei 
Faenza” şi au avut loc diverse schimburi în domeniul cultural, administrativ şi al urbanismului, 
după cum urmează: 
- în perioada 25-30 mai 2009, la Fognano, localitate situată în apropierea Faenzei, în cadrul 
Institutului “Emiliani” a fost organizat un curs de limba italiană la care au fost invitate oraşele 
înfrăţite cu Faenza, la care a participat d-ra Claudia Vasiloni, consilier în cadrul Biroului Cooperare 
Internă şi Internaţională, Direcţia Dezvoltare din Primăria Municipiului Timişoara; 
- în perioada 27-30 iunie 2009, o delegaţie din Municipiul Timişoara, din care au făcut parte dl. 
primar Gheorghe Ciuhandu şi d-na director Aurelia Junie, s-a deplasat la Faenza pentru a participa 
la sărbătoarea „Palio del Niballo” şi pentru discuţii privind colaborările viitoare; 
- în perioada 28 iunie - 2 iulie 2009, o delegaţie din Faenza, din care au făcut parte dl. Ennio Nonni, 
dl. Antonello Impellizzeri, reprezentanţi ai Direcţiei Urbanism şi dl. Vittorio Maggi, reprezentant al 
Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei din Faenza, a fost prezentă la Timişoara pentru un schimb 
de experienţă cu omologii din Timişoara în vederea redactării Planului Urbanistic General al 
municipiului Timişoara; 
- în perioada 31 iulie - 3 august 2009, o delegaţie din oraşul Faenza, compusă din d-na Deanna 
Bellini, Secretar General, Primăria Faenza şi d-na Carla Benedetti, Cabinet Primar Faenza, a 
participat la manifestările dedicate „Zilei Timişoarei”; 
- în 9-16 septembrie 2009, dl. Viceprimar Adrian Orza s-a deplasat la Faenza pentru a participa la o 
serie de evenimente culturale printre care lansarea cărţii „Faenza-Timişoara dus şi întors”. 
De asemenea, în cursul anului 2009, oraşul Faenza a organizat o serie de evenimente la care au 
invitat reprezentanţi ai oraşelor înfrăţite, inclusiv cetăţeni ai Municipiului Timişoara: 
- Asociaţia pentru Înfrăţiri din oraşul Faenza şi-a manifestat dorinţa de a fi informată cu privire la 
existenţa unor organizaţii neguvernamentale din Municipiul Timişoara din domeniile cultural, 
social etc., care doresc să colaboreze cu asociaţii similare din Faenza, pentru  a le pune în legătură 
cu acestea în vederea unor viitoare colaborări; 
- Primăria din Faenza în colaborare cu Asociaţia pentru Noi Opere Literare şi Asociaţia pentru 
Înfrăţiri a organizat Concursul Internaţional de Literatură cu autori femei, intitulat „Acum şi eu” la 
care au participat mai multe persoane din Timişoara. Lucrările câştigătoare au fost prezentate în 
mod public în data de 8 martie 2009, cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii; 
- în perioada 12-19 iulie 2009, oraşul Faenza a organizat cea de a XI-cea ediţie a Festivalului 
Internaţional de Saxofon. Obiectivul festivalului şi al seminarilor aferente l-a reprezentat pregătirea 
studenţilor pentru o carieră concertistică, evenimentul având loc sub îndrumarea mai multor 
muzicieni şi profesori de renume internaţional; 
- în perioada 5-6 septembrie 2009, a avut loc un alt eveniment la care au fost invitaţi cetăţenii 
Timişoarei, cea de a XXX-a ediţie a concursului „L’Oro del Vasaio”; 
- Asociaţia pentru Înfrăţiri din Faenza a adresat artiştilor şi grupurilor muzicale din oraşele înfrăţite 
invitaţia de a participa la concursul intitulat „Înfrăţiţi prin muzică”. Competiţia a avut loc în luna 
noiembrie, fiind deschisă tuturor artiştilor, compozitorilor şi grupurilor neconsacrate; 
- o altă colaborare în domeniul cultural este cea a două organizaţii neguvernamentale, Asociaţia 
Libera Accademia degli Evasi din Faenza şi Asociaţia ProCom – Centrul de Comunicare 
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profesională din Timişoara, care în 2009 au iniţiat colaborarea în vederea publicării unei antologii 
literare bilingve: poezie şi proză. Proiectul este susţinut financiar de administraţia italiană, partea 
română oferind la rândul său girul publicaţiei. 
 

KARLSRUHE / GERMANIA 

Cu oraşul Karlsruhe, în cursul anului 2009, au avut loc diverse schimburi în domeniul reabilitării 
urbane, cultural, sportiv, şcolar, universitar şi administrativ, după cum urmează: 
- în perioada 5-8 martie 2009, la invitaţia oraşului Karlsuhe şi a Facultăţii de Muzică din Karlsruhe, 
un grup de elevi de la Colegiul Naţional de Artă „Ion Vidu” s-a deplasat la Karlsruhe pentru a 
susţine un concert împreună cu elevii de la PIANO-PODIUM Karlsruhe; 
- în perioada 6-9 mai 2009, la invitaţia oraşului Karlsuhe, o delegaţie a Municipiului Timişoara, 
compusă din dl. Viceprimar Sorin Grindeanu, dl. Secretar Ioan Cojocari şi d-na consilier local 
Elena Wolf, a participat la manifestările de aniversare a 40 de ani de înfrăţire între oraşele 
Karlsruhe şi Nottingham; 
- în perioada 19-21 iunie 2009, dl. Klemens Fritz, reprezentantul Direcţiei de Urbanism din 
Primăria Karlsruhe, a fost prezent la Timişoara pentru a participa la Festivalul „Bega Bulevard” şi 
pentru discuţii privind cooperarea în domeniul reabilitării urbane; 
- pe perioada lunii august 2009, 4 studenţi timişoreni din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice şi a 
Facultăţii de Arhitectură, au efectuat un stagiu de practică în cadrul Primăriei din 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 sale înfrăţite; 
- în perioada 25-28 iunie 2009, la invitaţia oraşului Karlsuhe, 7 canotori timişoreni au participat la 
Regata de canoe organizată la Karlsruhe; 
- în perioada 31 iulie - 2 august 2009, cu ocazia Zilei Timişoarei, o echipă de fotbal juniori şi o 
echipă de fotbal seniori din oraşul înfrăţit Karlsruhe au participat la „Campionatul de fotbal amator 
pentru adulţi şi copii” organizat între echipele oraşelor înfrăţite cu Timişoara cu ocazia „Zilei 
Timişoarei”;  
- în perioada 16-18 octombrie 2009, la invitaţia oraşului Karlsruhe, echipa de fotbal a Municipiului 
Timişoara a participat la un turneu de fotbal organizat la Karlsruhe; 
- în perioada 26-30 octombrie 2009, d-na Violeta Mihalache, director Direcţia Comunicare şi d-na 
Andreea Vancea, din cadrul Infocentrului Turistic, au fost invitate la Karlsruhe pentru un schimb de 
experienţă în domeniul turistic şi al promovării oraşului; 
- în data de 14 noiembrie 2009, 4 artişti din oraşul înfrăţit Karlsruhe au oferit un spectacol muzical 
la Timişoara la Teatrul de Stat German pentru a marca 20 de ani de la Căderea Zidului Berlinului, 
precum şi cei 20 de ani de la Revoluţia anticomunistă – eveniment organizat cu sprijinul 
Municipiului Timişoara, al Primăriei Karlsruhe şi al Ambasadei Republicii Federale Germania la 
Bucureşti; 
- în perioada 18-19 decembrie 2009, a fost prezentă la Timişoara o delegaţie din Karlruhe, compusă 
din dl. Wolfram Jaeger, viceprimar din Karlsruhe responsabil pentru cultură, şi dl. Luigi Russo, 
responsabil relaţii internaţionale în cadrul Primăriei Karlsruhe, pentru a participa la manifestările 
organizate cu ocazia comemorării a 20 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989. 
 
RUEIL-MALMAISON / FRANŢA 
Cu oraşul Rueil-Malmaison, în cursul anului 2009, au avut loc schimburi în domeniile 
administrativ, cultural, al consiliilor de cartier şi al turismului, după cum urmează: 
- în perioada 16 – 22 iunie 2009, a fost prezentă în Timişoara o delegaţie din Rueil-Malmaison 
compusă din: dl. Jean Michel Angelloz, consilier municipal responsabil cu Relaţiile Internaţionale, 
dl. Jean Pierre Morin, consilier municipal responsabil cu Educaţia, Preşedintele Consiliului de 
Cartier „Village de Plaine Gare”, d-na  Dominique Bourouf, Director General Adjunct din cadrul 
Primăriei din Rueil-Malmaison, responsabil cu Creşele şi Grădiniţele, Afacerile Sociale şi Consiliile 
de Cartier şi d-na Patricia KACPRZYK, responsabilă cu Cooperarea Descentralizată şi Înfrăţirile, 
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pentru un schimb de experienţă pe tema consiliilor de cartier, pentru întâlniri cu reprezentanţi ai 
unor instituţii culturale din Municipiul Timişoara pentru identificarea unor posibilităţi de cooperare 
în domeniul cultural, precum şi pentru a participa cu un stand cu materiale de informare turistică la 
Festivalul „Bega Bulevard”; 
- în perioada 17-19 decembrie 2009, a fost prezentă la Timişoara o delegaţie din Rueil-Malmaison, 
compusă din dl. Denis Gabriel, Viceprimar responsabil cu Educaţia, Tineretul, Prevenţia, 
Locuinţele şi Securitatea Publică şi dl. Didier Ducros, Viceprimar responsabil cu Comunicarea, 
Relaţiile Publice, Vechii Combatanţi şi Ceremoniile Comemorative, pentru a participa la 
manifestările organizate cu ocazia comemorării a 20 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989. 
De asemenea, menţionăm că, la solicitarea Municipiului Timişoara, oraşul Mulhouse a trimis 
materiale promoţionale, care sunt expuse la Centrul de Informare Turistică şi distribuite persoanelor 
interesate. 
 
SZEGED / UNGARIA 
 
În cursul anului 2009, în cadrul relaţiilor de înfrăţire cu oraşul Szeged, au avut loc acţiuni în 
domeniul transporturilor, al turismului, sportiv, administrativ şi al proiectelor europene, după cum 
urmează:  
- în data de 10 februarie 2009, o delegaţie din Szeged, formată din specialişti în tehnologii de 
informare a călătorilor, s-a deplasat la Timişoara pentru realizarea unei prezentări multimedia 
pentru administraţia locală timişoreană; 
- în perioada 23-24 mai 2009, o delegaţie formată din doi reprezentanţi ai Infocentrului Turistic din 
Timişoara s-a deplasat în oraşul Szeged pentru a participa la manifestarea „Târgul de pe Pod”, 
eveniment organizat anual în cadrul „Festivalului oraşelor înfrăţite” cu ocazia celebrării „Zilelor 
Szegedului”; 
- în perioada 31 iulie – 2 august 2009, o delegaţie oficială din Szeged, compusă din dl. László 
Solymos, Viceprimar şi dl. Zoltán Szovics, Director adjunct, Direcţia de Sport din Szeged, 
împreună cu o echipă de fotbal juniori şi o echipă de fotbal seniori au participat la „Campionatul de 
fotbal amator pentru adulţi şi copii” organizat între echipele oraşelor înfrăţite cu Timişoara cu 
ocazia „Zilei Timişoarei”;  
- în data de 18 decembrie 2009, a fost prezentă la Timişoara o delegaţie oficială din oraşul Szeged, 
compusă din: dl. Karoly Toth, consilier local, dl. Peter Kimpian, jurnalist, şi d-na Eva Hejia, Şef 
Relaţii Externe, pentru a participa la manifestările organizate cu ocazia comemorării a 20 de ani de 
la Revoluţia din decembrie 1989. 
De asemenea, în cursul anului 2009, au fost organizate mai multe întâlniri între reprezentanţi ai 
Municipiului Timişoara şi reprezentanţi ai oraşului Szeged în vederea depunerii proiectului „Trăim 
în bazinul Carpaţi – întărirea relaţiilor de colaborare între grădinile zoologice Timişoara şi Szeged” 
prin care se urmăreşte reamenajarea şi sporirea atractivităţii grădinilor zoologice din cele două oraşe 
înfrăţite, proiectul fiind selectat pentru finanţare la al doilea apel de proiecte din cadrul programului 
de Cooperare Transfrontalieră Ungaria–România 2007 – 2013. 
Tot în cursul anului 2009, a fost iniţiat şi proiectul „Sistem Agro-Logistic Regional Integrat” pentru 
realizarea unui sistem agro-logistic regional integrat în măsură să permită dezvoltarea echilibrată a 
pieţelor agricole de gros din cele două oraşe şi care să constituie o premisă de creştere a 
competitivităţii economice în cele două zone. 
 

GERA / GERMANIA 

Cu oraşul Gera, în cursul anului 2009, au avut loc diverse schimburi în domeniul turismului, 
reabilitării urbane şi sportiv, după cum urmează: 
- în perioada 15-20 ianuarie 2009, d-na Lucia Solomon, de la Infocentrul Turistic, s-a deplasat la 
Gera pentru a promova municipiul Timişoara în cadrul unui târg internaţional de turism şi pentru un 
schimb de experienţă în domeniul turismului; 
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- în perioada 19-21 iunie 2009, dl. Manfred Kaniss, reprezentantul Direcţiei de Urbanism din 
Primăria Gera, a fost prezent la Timişoara pentru a participa la Festivalul „Bega Bulevard” şi pentru 
discuţii privind cooperarea în domeniul reabilitării urbane; 
- în perioada 29 mai – 1 iunie 2009, o echipă de fotbal a Liceului sportiv „Banatul” din Timişoara a 
participat la Turneul Internaţional de Fotbal pentru juniori organizat de oraşul Gera. 
 

TREVISO / ITALIA 

Cu oraşul Treviso, în cursul anului 2009 au avut loc schimburi în domeniul reabilitării clădirilor şi 
turismului. Din motive de austeritate financiară a părţii italiane, nu au avut loc deplasări ci doar 
schimb de informaţii prin corespondenţă în domeniul reabilitării clădirilor. 
De asemenea, la solicitarea Municipiului Timişoara, oraşul Treviso a trimis materiale promoţionale, 
care sunt expuse la Centrul de Informare Turistică şi distribuite persoanelor interesate. 
 
NOVI SAD / SERBIA 
În cadrul relaţiilor de înfrăţire cu oraşul Novi Sad, în cursul anului 2009, au avut loc schimburi în 
domeniile administrativ, cultural, sportiv, al urbanismului, al mediului şi al dezvoltării economice: 
- în perioada 30 ianuarie -1 februarie 2009, o delegaţie oficială din Municipiul Timişoara, din care 
au făcut parte dl. Primar Gheorghe Ciuhandu şi dl. Secretar Ioan Cojocari, s-a deplasat la Novi Sad 
pentru a participa la festivităţile organizate cu ocazia „Zilei oraşului Novi Sad”; 
- în data de 28 mai 2009, o delegaţie oficială a oraşului Novi Sad, compusă din dl. Igor Pavličić, 
Primarul oraşului Novi Sad, dl. Andrej Bursać, membru al Consiliului Executiv  al oraşului  
responsabil cu cultura, d-na Jelena Atanacković-Jeličić, membru al Consiliului Executiv  al oraşului 
responsabil cu probleme de urbanism şi protecţia mediului, şi d-na Vesna Popac, coordonator relaţii 
internaţionale, a fost prezentă la Timişoara pentru discuţii privind colaborarea în domeniile cultural, 
sportiv, al urbanismului şi al dezvoltării economice; 
- în perioada 1-5 iulie 2009, un grup sportiv din Timişoara s-a deplasat la Novi Sad pentru a 
participa la Turneul Internaţional de Volei, organizat în cadrul Festivalului oraşelor înfrăţite ale 
Novi Sad-ului; 
- în perioada 31 iulie - 2 august 2009, o delegaţie oficială din oraşul Novi Sad, compusă din dl. 
Živko Makarić, membru al Consiliului Executiv al oraşului responsabil cu probleme de buget şi 
finanţe, şi d-nul Zoran Ivošević, Director Departament Dezvoltare Locală, a fost prezentă la 
Timişoara pentru a participa la festivităţile organizate cu ocazia „Zilei Timişoarei”;  
- în perioada 31 iulie - 2 august 2009, o echipă de fotbal juniori şi o echipă de fotbal seniori au 
participat la „Campionatul de fotbal amator pentru adulţi şi copii”organizat între echipele oraşelor 
înfrăţite cu Timişoara cu ocazia „Zilei Timişoarei”. 
 
PALERMO / ITALIA 
Cu oraşul Palermo, în cursul anului 2009 au avut loc schimburi în domeniul poliţiei comunitare: 
- în perioada 10 – 14 iunie 2009, dl. Serafino Di Peri, Comandant Adjunct al Poliţiei Locale din 
Palermo, a efectuat o vizită la Timişoara pentru un schimb de experienţă cu omologii din oraşul 
nostru. 
 
NOTTINGHAM / MAREA BRITANIE 
În cursul anului 2009, cu sprijinul Ambasadei Marii Britanii la Bucureşti, au continuat demersurile 
de înfrăţire cu oraşul Nottingham din Marea Britanie, la data de 29 octombrie 2009 fiind semnat 
acordul de înfrăţire între oraşe. 
În perioada 26-30 octombrie 2009, au fost prezente la Timişoara mai multe delegaţii din oraşul 
Nottingham pentru a participa la ceremonia de semnare a acordului de înfrăţire dintre oraşe şi 
pentru întâlniri şi discuţii cu reprezentanţii mai multor departamente din cadrul Primăriei şi instituţii 
din municipiu în domeniile propuse pentru colaborarea dintre oraşe - regenerare urbană, cultural, 
transport, universitar şi economic, după cum urmează: 
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- d-na Alina Hughes, reprezentanta Asociaţiei Arhitecţilor şi profesor la Universitatea Trent din 
Nottingham, în perioada 26-28 octombrie 2009; 
- o delegaţie oficială a oraşului Nottingham, compusă din dl. Alan Clark, consilier în cadrul 
Consiliului Local Nottingham responsabil cu Relaţiile Internaţionale, dl. Dave Green, responsabil 
Departamentul Cultură şi director al Muzeului-Castel, d-na Eleanor Fletcher, responsabil Relaţii 
Internaţionale, d-na Ramona Usher, profesor la Facultatea de Istorie şi Patrimoniu, Universitatea 
Trent din Nottingham, dl. Stuart Burch, profesor la Facultatea de Istorie şi Patrimoniu, 
Universitatea Trent din Nottingham şi d-na Suchma Cheesbrough, director adjunct al 
Departamentului Locuinţe şi Regenerare Urbană din cadrul primăriei oraşului Nottingham, în 
perioada 28-30 octombrie 2009; 
- o delegaţie de la Ambasada Marii Britanii la Bucureşti, condusă de Excelenţa Sa d-ul Ambasador 
Robin Barnett, în perioada 28-29 octombrie 2009; 
- o delegaţie de oameni de afaceri şi reprezentanţi ai Camerei de Comerţ din Nottinghamshire şi 
Derbyshire, interesaţi să evalueze oportunităţile de investiţii din Timişoara şi Judeţul Timiş şi să 
întâlnească potenţiali parteneri de afaceri, în perioada 26-30 octombrie 2009. 
În perioada 17-19 decembrie 2009, au fost prezente la Timişoara o delegaţie din Nottingham 
compusă din: dl. Alan Clark, consilier municipal responsabil cu Relaţiile Internaţionale şi 
Regenerarea Urbană, dl. John Connelly, Şef Serviciu Relaţii Internaţionale şi d-na Eleanor Fletcher, 
responsabil Relaţii Internaţionale şi o delegaţie a Ambsadei Marii Britanii la Bucureşti, din care au 
făcut parte dl. Richard Beams, Secretar I Secţia Comercială şi d-na Cătălina Teodorescu, consilier 
Secţia Comercială, pentru a participa la manifestările organizate cu ocazia comemorării a 20 de ani 
de la Revoluţia din decembrie 1989 şi pentru a discuta programul de cooperare între oraşe pentru 
anul 2010. 
 
4.2.2 COLABORARI CU ALTE ORAŞE ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE 
În cursul anului 2009, au continuat demersurile de înfrăţire cu oraşele Monastir din Tunisia şi 
Cernăuţi din Ucraina, au fost iniţiate demersurile de înfrăţire cu oraşele Cadiz din Spania şi Danang 
din Vietnam şi au avut loc diverse schimburi cu mai multe oraşe şi organizaţii din străinătate. 
 
MONASTIR / TUNISIA 
În cursul anului 2009 au continuat demersurile de înfrăţire cu oraşul Monastir din Tunisia. 
În data de 7 octombrie 2009, a fost prezentă la Timişoara o delegaţie a Ambasadei Tunisiei în 
România, condusă de E.S. Doamna Ambasador Saloua Bahri, însoţită de o delegaţie a Consulatului 
onorific al Republicii Tunisia la Timişoara, condusă de dl. Consul onorific Sevastiean Armaşu, 
pentru a discuta următoarele demersuri necesare în vederea realizării înfrăţirii cu oraşul Monastir. 
 
CERNĂUŢI  
În cursul anului 2009, au continuat demersurile de înfrăţire cu oraşul Cernăuţi din Ucraina.  
Ca urmare a discuţiilor purtate cu Excelenţa Sa Domnul Iuri Malco, Ambasadorul Ucrainei în 
România, cu prilejul vizitei sale la Timişoara în luna martie 2008, Municipiul Timişoara a trimis o 
scrisoare de intenţie Primarului oraşului Cernăuţi prin care îşi exprima intenţia de a iniţia relaţii de 
prietenie şi cooperare cu oraşul Cernăuţi în vederea realizării unei înfrăţiri.  
Apoi, în perioada 19 - 20 mai 2009, o delegaţie oficială din Municipiul Timişoara a efectuat o vizită 
în oraşul Cernăuţi, ocazie cu care au avut loc discuţii privind înfrăţirea dintre oraşe şi domeniile de 
interes comun, iar în perioada 3 – 4 august 2009 o delegaţie oficială din oraşul Cernăuţi a participat 
la manifestările dedicate „Zilei Timişoarei” şi a purtat discuţii cu privire la viitoarea cooperare 
dintre oraşe. 
 
CADIZ / SPANIA 
În cursul anului 2009, cu sprijinul Consulatului României în Sevilla, au fost iniţiate demersurile de 
înfrăţire cu oraşul Cadiz din Spania, fiind transmise materiale de informare şi realizat un schimb 
reciproc de corespondenţă privind interesul de a realiza înfrăţirea. 
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DANANG / VIETNAM  
În cursul anului 2009, cu sprijinul Ambasadei Vietnamului în România, au fost iniţiate demersurile 
de înfrăţire cu oraşul Danang din Vietnam. 
În perioada 5-17 noiembrie 2009, o delegaţie a Municipiului Timişoara compusă din: dl. Primar 
Gheorghe Ciuhandu, dl. Secretar Ioan Cojocari şi d-nii Ionel Bungău şi Valentin Moldovan, 
consilieri locali, din care au mai făcut parte şi reprezentanţi ai universităţilor, Camerei de Comerţ şi 
mediului de afaceri, s-a deplasat în Vietnam pentru a stabili relaţii de cooperare între Municipiul 
Timişoara şi mai multe oraşe din Vietnam, în special cu oraşele Hanoi, Danang şi Ho Chi Minh. Cu 
ocazia vizitei au avut loc întâlniri cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, universităţilor şi mediului 
economic pentru a identifica posibilităţile de cooperare şi de schimburi în domeniile universitar, 
cultural, economic şi comercial şi al turismului şi au avut loc discuţii privind înfrăţirea Municipiului 
Timişoara cu oraşul Danang. 
 
STRASBOURG / FRANŢA 
Intrucât Franţa candidează pentru găzduirea Campionatului European de Fotbal din anul 2016, iar 
oraşul Strasbourg intenţionează să fie unul dintre oraşele care vor găzdui jocurile din cadrul acestei 
competiţii, oraşul Strasbourg s-a adresat Municipiului Timişoara pentru a se alătura grupului de 
sprijin a candidaturii. Oraşul nostru a răspuns favorabil solicitării, transmiţând o scrisoare oficială 
de susţinere a candidaturii. 
 
VIENA / AUSTRIA 
În data de 16 aprilie 2009, la invitaţia Institutului Cultural Român de la Viena, dl. Primar Gheorghe 
Ciuhandu a participat la vernisajul expoziţiei având ca temă Revoluţia din 1989, alături de E.S. d-na 
Silvia Davidoiu, Ambasadorul României la Viena, dl. Johannes Poigenfuerst, fondatorul Casei 
Austria, dl. Heribert Rahdjian, primarul sectorului vienez Josefstadt şi dl. Traian Orban, 
preşedintele Asociaţiei Memorialul Revoluţiei din Timişoara, care a pus la dispoziţie materialele 
pentru expoziţie.  
 
ITALIA  
În perioada 21-23 ianuarie 2009, dl. Massimo Tadi, profesor la Universitatea Politehnică din 
Milano, Departamentul de Arhitectură şi Planificare, a efectuat o vizită la Timişoara pentru discuţii 
privind continuarea colaborării între Primăria Municipiului Timişoara şi Universitatea Politehnică 
din Milano. Anul acesta colaborarea a vizat editarea versiunii în limba română a studiului 
„Timişoara 2010 – Overall vision”. 
În luna iunie 2009 a fost publicată cercetarea de master în domeniul antropologiei sociale şi 
culturale a d-lui Michele Coletto, masterand la Departamentul de Antropologie din cadrul 
Universităţii Provenţa Aix-Marsilia 1, intitulată „Migraţia italiană de tip antreprenorial în România. 
Premise, aspecte teoretice şi practice referitoare la internaţionalizarea IMM-urilor italiene la 
Timişoara”, cercetarea pe teren fiind realizată la sfârşitul anului 2008 cu sprijinul Primăriei 
Municipiului Timişoara. 
Pe parcursul anului 2009, au avut loc mai multe întâlniri între reprezentanţi ai UNIMPRESA şi 
reprezentanţi ai administraţiei locale timişorene, pentru discutarea posibilităţilor de colaborare. 
 
UDINE / ITALIA 
În perioada 31 iulie - 2 august 2009, de „Ziua Timişoarei”, o echipă de fotbal seniori din oraşul 
Udine a participat  la „Campionatului de fotbal amator pentru adulţi şi copii”, organizat cu această 
ocazie. 
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TAIZHOU / CHINA 
La invitaţia oraşului Taizhou din China, cu care Municipiul Timişoara are relaţii de cooperare din 
anul 1999, în perioada 21 septembrie – 5 octombrie 2009, un grup de sportivi din Timişoara s-a 
deplasat în oraşul Taizhou pentru a efectua un curs de arte marţiale Wushu. 
 
BELGRAD / SERBIA 
În data de 23 octombrie 2009, o delegaţie formată din reprezentanţi ai Direcţiei Dezvoltare din 
cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, s-a deplasat la Belgrad pentru discuţii cu d-na Gordana 
Plamenac, Director al Organizaţiei Naţionale de Turism a Serbiei, şi cu d-na Liliana Rogac, 
responsabil cu Relaţiile Publice în cadrul Organizaţiei de Turism a Serbiei,  cu privire la 
organizarea unei expoziţii turistice de prezentare a Timişoarei ca destinaţie turistică, cu tema 
„Timişoara de ieri şi de azi”. Expoziţia va avea loc în cursul anului 2010. 
 
ZRENIANIN / SERBIA 
În cursul anului 2009, au avut loc câteva acţiuni cu oraşul Zrenianin, după cum urmează: 
- în cursul lunii mai 2009, o delegaţie din oraşul Zrenianin din Serbia, compusă din dl. George 
Radu, Director al JKP „Pieţe şi parcări” şi d-na Mirjana Gavrilović, Director adjunct JKP „Pieţe şi 
parcări”, a fost prezentă la Timişoara pentru a purta discuţii cu reprezentanţi ai Direcţiei Dezvoltare 
în vederea iniţierii unui parteneriat în scopul accesării de fonduri europene în cadrul Programului de 
vecinătate România-Serbia IPA CBC 2007-2013; 
- în perioada 28-31 octombrie 2009, la invitaţia oraşului Zrenjanin, o delegaţie a Primăriei 
Municipiului Timişoara, compusă din dl. Chiş Culiţă, Director Direcţia Drumuri şi Transporturi, şi 
dl. Adrian Colojoară, Şef Serviciu Reglementări Transporturi Urbane, s-a deplasat la Novi Sad 
pentru a participa la Conferinţa regională privind parcările cu tema „Provocările noilor timpuri”; 
- în perioada 18-19 decembrie 2009, a fost prezentă la Timişoara o delegaţie oficială din oraşul 
Zrenianin, compusă din dl. Goran Kaurić, viceprimar al oraşului Zrenianin, d-na Ivana Jager, 
Secretar General Adunărea Orăşenească Zrenianin, dl. George Radu, Director „Pieţe şi parcări” 
Zrenianin şi d-na Mirjana Gavrilović, Director Adjunct „Pieţe şi parcări” Zrenianin, pentru a 
participa la manifestările organizate cu ocazia comemorării a 20 de ani de la Revoluţia din 
decembrie 1989. 
 
VÂRŞEŢ / SERBIA 
În data de 16 martie 2009, o delegaţie oficială din oraşul Vârşeţ, compusă din dl. Čedomir Živković, 
Primarul oraşului Vârşeţ, dl. Milucu Živkov, Secretarul Adunării Orăşeneşti Vrşeţ, dl. Jovica 
Žarkula, Secretar de Stat la Ministerul pentru Infrastructură al Republicii Serbia şi dl. Munćan 
Radomir, consilier al primarului pentru relaţiile cu România, a fost prezentă la Timişoara pentru 
discuţii în domeniile: parcuri industriale, infrastructură şi transport şi minorităţi naţionale.  
 
KIKINDA / SERBIA 
În data de 23 noiembrie 2009, o delegaţie oficială de la Primăria oraşului Kikinda, compusă din dl. 
Ilija Vojinović, Primarul oraşului Kikinda, dl. Vlado Krejić, consilier municipal pentru economie, 
IMM-uri şi agricultură şi d-na Julijana Jovanović, Şef cabinet primar, a fost prezentă la Timişoara  
pentru  discuţii cu reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Timişoara cu privire la organizarea unor 
schimburi de experienţă în cadrul cărora Municipiul Timişoara să împărtăşească oraşului Kikinda 
din experienţa sa cu privire la completarea cererilor de finanţare pentru diverse proiecte în cadrul 
programelor de finanţare europene în vederea accesării şi de către oraşul Kikinda de fonduri 
europene de pre-aderare. 
 
VELIKO GRADIŠTE / SERBIA 
În data de 26 septembrie 2009, d-ra Raluca Pop, consilier în cadrul Direcţiei Dezvoltare din 
Primăria Municipiului Timişoara, s-a deplasat la Veliko Gradište, pentru a participa la  Conferinţa 
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internaţională „Rolul strategic al Dunării şi al afluenţilor săi în cooperarea transfrontalieră şi 
regională din Bazinul Dunării de Mijloc”. 
 
CENTRUL CULTURAL FRANCEZ DIN TIMIŞOARA 
În cursul anului 2009, Centrul Cultural Francez a organizat pentru angajaţii Primăriei Municipiului 
Timişoara cursuri de limba franceză pentru nivelul începător şi specializate pe teme de administraţie 
publică pentru nivelul mediu. 
 
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 
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 2009, în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara au fost desfăşurate diverse 
activităţi, care decurg din calitatea de membru a Municipiul Timişoara în EUROCITIES – reţeaua 
principalelor oraşe europene, dintre care menţionăm:  

- transmiterea către direcţiile/serviciile/birourile din cadrul instituţiei  de  informaţii privind 
calendarul principalelor evenimente şi activităţi ale Eurocities, programele de finanţare 
existente la nivelul Uniunii Europene etc.; 

- transmiterea către direcţiile/serviciile/birourile din cadrul instituţiei  a propunerilor de 
proiecte primite din partea oraşelor membre ale reţelei Eurocities; 

- iniţierea demersurilor pentru participarea Municipiului Timişoara în calitate de partner în 
cadrul unor proiecte europene; 

- iniţierea demersurilor pentru participarea la diverse iniţiative europene propuse de 
Eurocities; 

- implementarea măsurilor asumate prin aderarea la diverse iniţiative europene; 
- completarea şi transmiterea unor chestionare şi studii privind diverse problematici de interes 

pentru oraşe;  
- iniţierea unor demersuri pentru includerea municipiului în alte grupuri tematice/forumuri ale 

reţelei Eurocities; 
- îmbunătăţirea comunicării şi a modalităţilor de lucru cu departamentele din cadrul instituţiei 

etc. 
De la Eurocities au fost primite informaţii privind principalele activităţi şi evenimente organizate de 
Eurocities - conferinţe, seminarii şi workshop-uri - şi alte informaţii de interes pentru oraş, care au 
fost transmise de Biroul Cooperare Internă şi Internaţională către direcţiile/serviciile/birourile din 
cadrul instituţiei. De asemenea, au fost primite informaţii privind posibilităţile de finanţare oferite 
de programele europene în domenii diverse de activitate de interes pentru oraşe, care au fost 
transmise către departamentele din cadrul instituţiei. O altă categorie de informaţii primite din 
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partea Eurocities au reprezentat-o propunerile de proiecte primite din partea oraşelor membre ale 
reţelei Eurocities pentru implicare în cadrul unor reţele transnaţionale, care au fost transmise către 
departamentele competente pentru analiză. În urma primirii unor asemenea propuneri, au fost 
iniţiate demersuri pentru participarea Municipiului Timişoara în calitate de partner în cadrul câtorva 
proiecte europene. De asemenea, departamentele specializate din cadrul instituţiei au completat mai 
multe chestionare şi studii vizând problematici de interes comun pentru oraşele membre, care au 
fost transmise Eurocities pentru a fi incluse în documentele-cadru europene sau folosite pentru 
elaborarea unor ghiduri de bune practici. Eurocities ne-a informat şi cu privire la mai multe 
consultări, lansate de către instituţiile europene. 
În cadrul departamentelor instituţiei au fost derulate activităţi pentru participarea Municipiului 
Timişoara la diverse iniţiative europene propuse de Eurocities, precum „Carta Europeană pentru 
Siguranţă Rutieră” şi „Declaraţia  privind  Schimbările Climatice” şi pentru implementarea măsurilor 
asumate prin acestea. Astfel, în cursul anului 2009, Direcţia Drumuri şi Transporturi din cadrul 
Primăriei a continuat implementarea măsurilor pe care şi le-a asumat Municipiul Timişoara prin 
semnarea „Cartei Europene pentru Siguranţă Rutieră”. Precizăm că Municipiul Timişoara, la 
propunerea Eurocities, în cursul anului 2007, a făcut demersurile necesare pentru aderarea la „Carta 
Europeană pentru Siguranţă Rutieră”, iniţiată de către Comisia Europeană. Prin Cartă, oraşele 
semnatare ale Cartei se angajează să îmbunătăţească siguranţa rutieră prin dezvoltarea şi 
implementarea unor măsuri specifice în domeniu la nivel european. „Carta Europeană pentru 
Siguranţă Rutieră” este parte integrantă a Planului de Acţiune pentru Siguranţa Rutieră lansat de 
Comisia Europeană pentru perioada 2007 - 2010, cu obiectivul ambiţios de a contribui la reducerea cu 
50% a numărului de accidente rutiere pe drumurile europene, până în anul 2010. Carta se adresează 
autorităţilor publice, societăţii civile şi companiilor şi reprezintă o oportunitate unică de a pune în 
practică acţiuni directe şi decisive pentru reducerea numărului de victime provocate de accidentele 
rutiere, pentru a evalua rezultatele şi a împărtăşi idei şi acţiuni de succes. Până în prezent, peste 1100 
de entităţi din întreaga Europă au semnat Carta şi şi-au asumat angajamente care aduc soluţii concrete 
la problemele de siguranţă rutieră pe care le întâlnesc în viaţa şi activitatea cotidiană. 
În cursul anului 2009, Municipiul Timişoara a semnat „Declaraţia privind  Schimbările Climatice”. 
Această Declaraţie a fost elaborată de către Grupul de Lucru pentru Energie şi Schimbare Climatică, 
prezidat de către oraşul-metropolă Nantes şi reprezintă un angajament politic în acest domeniu al 
Primarilor şi Liderilor din reţeaua Eurocities. Declaraţia subliniază rolul jucat de către oraşe în 
combaterea schimbărilor climatice şi a capacităţii lor de a coordona implementarea măsurilor de 
reducere şi de adaptare şi, de asemenea, accentuează nevoia unor politici publice coerente de abordare 
eficientă a schimbărilor climatice pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte problematica fondurilor. 
Declaraţia Eurocities privind Schimbările Climatice a fost lansată oficial pe 27 octombrie 2008 la 
Lyon, Franţa. Până în prezent, printre semnatarii Declaraţiei se numără peste 70 de oraşe, printre care 
se află şi Municipiul Timişoara, iar un număr important de alte oraşe şi-au exprimat intenţia de a se 
alătura grupului de semnatari. 
 
BALCINET – REŢEAUA ORAŞELOR BALCANICE 
BALCINET - Reţeaua Oraşelor Balcanice, constituie o asociere a celor mai importante oraşe ale 
Peninsulei Balcanice, la care Municipiul Timişoara a aderat în anul 2001. Domeniile  de cooperare 
stabilite în cadrul reţelei sunt: administraţie locală, mediu, infrastructură, dezvoltare urbană, 
educaţie, transport, social, cultural, dezvoltare economică, comerţ, sănătate, cercetare şi dezvoltare 
tehnologică, energie şi industrie, telecomunicaţii şi informatică. 
În perioda 25-28 noiembrie 2009, o delegaţie din Municipiul Timişoara compusă din: d-na Aurelia 
Junie, director executiv Direcţia Dezvoltare şi d-na Cristina Scutariu, şef Serviciu Achiziţii Publice, 
s-au deplasat la Salonic în Grecia pentru a participa la a 10-a Întâlnire Internaţională de Prietenie şi 
Cooperare a Primarilor din principalele oraşe balcanice şi la Expoziţia Internaţională a guvernării 
locale, a sectoarelor publice şi social şi a întreprinderilor private POLIS 2009. 
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4.2.4 DELEGAŢII STRĂINE 
În cursul anului 2009, au fost făcute pregătiri şi organizată primirea a 80 de delegaţii străine, care au 
vizitat Primăria Municipiului Timişoara, după cum urmează: 
Nr. 
Crt. Delegaţii Perioada 

1 

Delegaţie din Franţa, dl. Jean Parigi, Preşedintele Asociaţiei de 
Prietenie Franco-Română din oraşul Nisa, pentru discuţii 
privind posibilităţile de colaborare. 

19-20.01.2009 

2 
Delegaţie a reprezentanţilor Grupului ACCOR din Franţa, 
pentru discuţii privind investiţiile grupului în Timişoara. 20.01.2009 

3 

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

21.01.2009 

4 

Delegaţie din Italia de la Universitatea Politehnică din Milano, 
dl.Massimo Tadi, profesor în cadrul Departamentului de 
Planificare şi Arhitectură, pentru discuţii privind posibilităţile 
de colaborare dintre Primăria Municipiului Timişoara şi 
Universitatea Politehnică din Milano. 

21-23.01.2009 

5 

Delegaţie de experţi din Olanda, compusă din dl. Joep de Roo, 
Director Eurodite, d-na Meta van Drunen, expert urbanism 
Eurodite, dl. Dick Sikkes, Director Roeleveld-Sikkes 
Architects, dl. Arjen van Vulpen, expert urbanism Roeleveld-
Sikkes Architects şi dl. Huub Frencken, expert Ministerul 
Olandez pentru Urbanism, Locuinţe şi Mediu (VROM), pentru 
discuţii privind realizarea unui master plan de dezvoltare 
urbană a municipiul Timişoara şi prezentarea planului de 
proiect. 

21-23.01.2009 

6 

Delegaţie din Spania, dl. Jose Fernandez Morales, 
reprezentantul firmei de construcţii Sogelusa, pentru discuţii 
privind posibilităţile de investiţii. 

02.02.2009 

7 

Delegaţie din Marea Britanie, condusă de dl. John Sharp, 
directorul firmei Innovas, companie de consultanţă britanică, 
pentru discuţii privind posibilităţile de cooperare şi iniţierea 
unor parteneriate de investiţii britanice. 

04.02.2009 

8 

Delegaţie de la Ambasada Austriei în România, dl. Walter 
Koren, directorul general al Departamentului de Comerţ 
Exterior al Camerei Economice a Austriei, însoţit de dl. 
Andreas Bardeau, pentru discuţii privind posibilităţile de 
investiţii. 

10.02.2009 

9 

Delegaţie din Ungaria, compusă din d-na Julia D. Toth,  
manager general al companiei LookUp Media şi dl. Tibor 
Tatar, manager financiar al companiei LookUp Media, pentru 
prezentarea sistemului de info-comunicaţie LookUp de 
informare a călătorilor în mijloacele de transport în comun şi 
pentru discuţii cu reprezentanţii primăriei şi ai RATT. 

10.02.2009 

10 

Delegaţie de reprezentanţi ai companiei Invest4SEE din Marea 
Britanie, dl. Oliver Schenk şi dl. Izek Frank, pentru discuţii 
privind Spitalul Municipal din Timişoara. 

11.02.2009 

11 

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

16.02.2009 
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12 

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

16.02.2009 

13 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Faenza din Italia, dl. Vittorio 
Maggi, reprezentantul Serviciului Patrimoniu din Primăria 
oraşului Faenza, pentru discuţii privind posibilităţile de 
colaborare. 

16.02.2009 

14 

Delegaţie de experţi din Olanda, compusă din dl. Joep de Roo, 
Director Eurodite, d-na Meta van Drunen, expert urbanism 
Eurodite, dl. Dick Sikkes, Director Roeleveld-Sikkes 
Architects, dl. Arjen van Vulpen, expert urbanism Roeleveld-
Sikkes Architects şi dl. Huub Frencken, expert Ministerul 
Olandez pentru Urbanism, Locuinţe şi Mediu (VROM), pentru 
discuţii privind lansarea master planului de dezvoltare urbană 
a Municipiului Timişoara. 

26-27.02.2009 

15 

Delegaţie de la Ambasada Republicii India în România, 
condusă de E.S. dl. Ambasador Debashish Chakravarti, însoţit 
de d-na Maria Grapini, Consul Onorific al Republicii India la 
Timişoara, cu ocazia inaugurării Consulatului Onorific al 
Indiei la Timişoara. 

02.03.2009 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 

Delegaţie de reprezentanţi din cadrul Departamentului de 
Coordonare a Investiţiilor al Guvernului Indoneziei, din care 
au făcut parte dl. Azhar Lubis, adjunct pentru dezvoltarea 
mediului de afaceri, d-na Wiediarni, director pentru 
dezvoltarea potenţialului regional, dl. Iwan Suryana, şeful sub-
directoratului pentru sectorul primar şi terţiar, d-na Endang 
Novitasaari, şeful departamentului sector terţiar, pentru 
discuţii privind dezvoltarea investiţiilor regionale şi a 
clusterelor. 

04.03.2009 

17 

Delegaţie de la Ambasada Republicii Indonezia în România, 
compusă din dl. Harry R. Irawan, şeful secţiei economice şi dl. 
Dedin M. Nurdin, reprezentant al secţiei economice, pentru 
discuţii privind dezvoltarea investiţiilor regionale şi a 
clusterelor. 

04.03.2009 

18 

Delegaţie de la Ambasada Republicii Ungaria în România, 
condusă de E.S. dl. Ambasador Füzesi Oskar, pentru discuţii 
privind posibilităţile de cooperare. 

04.03.2009 

 
 
 
 

19 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Mulhouse din Franţa, compusă din 
d-na Christelle Ritz Mangin, viceprimar delegat pentru 
probleme sociale şi d-na Lydia Meyer, director adjunct pentru 
probleme sociale, pentru un schimb de experienţă, discuţii şi 
întâlniri cu actorii sociali locali din Timişoara. 

04-08.03.2009 

20 

Delegaţie de la Ambasada Canadei în România, condusă de 
E.S. d-na Ambasador Marta Moszczenska, pentru discuţii 
privind posibilităţile de cooperare. 

12.03.2009 

21 

Delegaţie de reprezentanţi ai ONU, condusă de d-na Erika 
Feller, reprezentanta Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite 
pentru Refugiaţi şi dl. William Lacy Swing, director general al 
Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, pentru discuţii 
privind posibilităţile de cooperare. 

12.03.2009 

22 
Delegaţie oficială din oraşul Vârşeţ din Serbia, compusă din 
dl. Čedomir Živković, Primarul oraşului Vârşeţ, dl. Milucu 16.03.2009 
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Živkov, Secretarul Adunării Orăşeneşti Vrşeţ, dl. Jovica 
Žarkula, Secretar de Stat la Ministerul pentru Infrastructură al 
Republicii Serbia şi dl. Munćan Radomir, consilier al 
primarului pentru relaţiile cu România, pentru discuţii în 
domeniile: parcuri industriale, infrastructură şi transport şi 
minorităţi naţionale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

Delegaţie din oraşul Munchen din Germania, dl. Hep 
Monatzeder, Primarul oraşului Munchen, d-na Bernadette-
Julia Felsch, reprezentanta Departamentului de Relaţii 
Internaţionale din Primăria oraşului Munchen, dl. Otmar 
Bernhard, fostul Ministru al Mediului din Landul Bavaria, dl. 
Jürgen Keinhorst şi dl. Siegfried Heise, reprezentanţii 
Ministerului Federal al Mediului, dl. Franz Zwurtschek, şeful 
Departamentului Tehnologiei Transferului de Apă, dl. Jörg 
Schuchardt, director general al AquaKomm, dl. Martin Steger, 
director general Coplan AG Eggenfelden, dl. Thilo Heiberger, 
director general RMD-Consult/RMD Bucureşti, dl. Berthold 
Neff, jurnalist la Süddeutsche Zeitung, dl. Robert Schmidt, 
director tehnic general al Deparatmentului de Ape Uzate a 
oraşului München şi dl. Peter Köstner, director transfer de 
know how al Departamentului de ape uzate a oraşului 
München, pentru semnarea protocolului de constituire a 
Fundaţiei „Aquademica”. 

23-25.03.2009 

24 

Delegaţie a Ambasadei Marii Britanii în România, E.S. dl. 
Ambasador Robin Barnett şi d-na Roxana Frosin de la Secţia 
Comunicare, cu ocazia deschiderii oficiale la Timişoara a 
biroului Provident Financial, filiala Timişoara şi pentru 
discuţii privind posibilităţile de colaborare. 

01.04.2009 

 
 
 
 
 

25 

Delegaţie din Germania, condusă de dl. Stephen Kathke, 
directorul Departamentului de Dezvoltare Urbană şi Trafic în 
cadrul companiei Ernst Basler & Partner ltd. şi responsabil în 
cadrul proiectului Transpower, pentru discuţii şi întâlniri cu 
reprezentanţii municipiului Timişoara în vederea pregătirii 
studiului de caz. 

01.04.2009 

26 

Delegaţie din Olanda, condusă de E.S. dl. Jaap Werner, 
Ambasadorul Regatului Ţărilor de Jos în România şi dl. 
Marius Popa, Consul Onorific al Regatului Ţărilor de Jos la 
Timişoara, pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare. 

27.04.2009 

27 

Delegaţie a reprezentanţilor Grupului ACCOR din Franţa, 
pentru prezentarea în plenul Consiliului Local a proiectului de 
investiţii în municipiul Timişoara. 

28.04.2009 

28 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Novi Sad din Serbia, condusă de 
dl. Igor Pavlicic, Primarul oraşului Novi Sad, împreună cu dl. 
Andrej Bursac, consilier local responsabil de cultură, d-na 
Aleksandra Novakov-Mikic, consilier local responsabil cu 
sănătatea, d-na prof. Jelena Atanackovic-Jelicic, consilier local 
responsabil cu planificarea urbană şi protecţia mediului şi d-na 
Vesna Popac, coordonatoarea Biroului Relaţii Internaţionale, 
pentru disciţii privind posibilităţile de colaborare. 

28.05.2009 

29 

Delegaţie din Serbia, condusă de dl. Dragomir Radenkovic, 
Consul General al Republicii Serbia la Timişoara, împreună cu 
dl. Goran Petkovic, Secretar de Stat pentru turism la 

16.06.2009 
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Ministerul Economiei şi Dezvoltării Regionale al Republicii 
Serbia, cu ocazia deschiderii expoziţiei turistice a Republicii 
Serbia, organizată de Organizaţia Turistică a Republicii Serbia 
împreună cu Primăria Municipiului Timişoara şi Consulatul 
General al Republicii Serbia la Timişoara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Rueil-Malmaison din Franţa, 
compusă din dl. Jean Michel Angelloz, consilier municipal 
responsabil cu relaţiile internaţionale, dl. Jean Pierre Morin, 
consilier municipal responsabil cu educaţia, preşedinte al 
consiliului de cartier „Village de Plaine Gare”, d-na 
Dominique Bourouf, director general adjunct la Primăria din 
Rueil-Malmaison, responsabilă cu creşele şi grădiniţele, 
afacerile sociale şi consiliile de cartier şi d-na Patricia 
Kacprzyk, responsabilă cu cooperarea descentralizată şi 
înfrăţirile, pentru discuţii privind programul de cooperare între 
oraşe, pentru un schimb de experienţă pe tema consiliilor de 
cartier, precum şi pentru participarea cu un stand la Festivalul 
„Bega Bulevard”. 

16-20.06.2009 

31 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Gera din Germania, dl. Konrad 
Steinbrecht, reprezentantul Direcţiei de Urbanism din Primăria 
Gera, pentru a participa la Festivalul „Bega Bulevard” şi 
pentru discuţii privind cooperarea în domeniul reabilitării 
urbane. 

19-21.06.2009 

 
 
 
 

32 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania, dl. 
Klemens Fritz, reprezentantul Direcţiei de Urbanism din 
Primăria Karlsruhe, pentru a participa la Festivalul „Bega 
Bulevard” şi pentru discuţii privind cooperarea în domeniul 
reabilitării urbane. 

19-21.06.2009 

33 

Delegaţie din Germania, dl. Gunther Prillwitz şi dl. Dieter 
Haschke, experţi în zone metropolitane, pentru discuţii privind 
posibilităţile de cooperare. 

24.06.2009 

34 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Faenza din Italia, compusă din dl. 
Ennio Nonni, dl. Antonello Impellizzeri, reprezentanţii 
Direcţiei Urbanism şi dl. Vittorio Maggi, reprezentantul 
Serviciului Patrimoniu din Primăria oraşului Faenza, pentru un 
schimb de experienţă pe problematici de urbanism şi 
amenajare teritorială.  

28.06-2.07.2009 

35 
Delegaţie a reprezentanţilor firmei Lumen din Cehia, pentru 
discuţii privind posibilităţile de investiţii. 31.07.2009 

36 

Delegaţie oficială din oraşul înfrăţit Novi Sad din Serbia, 
condusă de dl. Živko Makarić, consilier local responsabil cu 
finanţele şi bugetul, Consiliul Executiv al oraşului Novi Sad şi 
dl. Zoran Ivošević, Director, Departamentul Dezvoltare 
Economică Locală, Consiliul Executiv al oraşului Novi Sad, 
pentru a participa la manifestările organizate cu ocazia „Zilei 
Timişoarei”. 

31.07-02.08.2009

37 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Novi Sad din Serbia, o echipă de 
fotbal seniori şi o echipă de fotbal juniori, pentru a participa la 
„Campionatul de fotbal amator pentru adulţi şi copii” 
organizat cu ocazia „Zilei Timişoarei”. 

31.07-02.08.2009

38 
Delegaţie oficială din oraşul înfrăţit Szeged din Ungaria, dl. 
Viceprimar László Solymos şi dl. Zoltán Szovics, Director 31.07-02.08.2009
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adjunct, Direcţia de Sport din Szeged, împreună cu o echipă de 
fotbal seniori  şi o echipă de fotbal juniori, pentru a participa la 
„Campionatul de fotbal amator pentru adulţi şi copii” 
organizat cu ocazia „Zilei Timişoarei”. 

39 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania, o echipă 
de fotbal seniori şi o echipă de fotbal juniori, pentru a participa 
la „Campionatului de fotbal amator pentru adulţi şi copii” 
organizat cu ocazia „Zilei Timişoarei”. 

31.07-02.08.2009

40 

Delegaţie din oraşul Udine din Italia, o echipă de fotbal 
seniori, pentru a participa la „Campionatul de fotbal amator 
pentru adulţi” organizat cu ocazia „Zilei Timişoarei”. 

31.07-02.08.2009

41 

Delegaţie oficială din oraşul înfrăţit Faenza din Italia, d-na 
Deanna Bellini, Secretar General, Primăria Faenza şi d-na 
Carla Benedetti, Cabinet Primar Faenza, pentru a participa la 
manifestările organizate cu ocazia „Zilei Timişoarei”. 

31.07-03.08.2009

 
 
 
 

42 

Delegaţie oficială din oraşul Cernăuţi din Ucraina, dl. Mykola 
Fedoruk, Primarul oraşului Cernăuţi, dl. Petro Hrior, 
Vicepreşedinte al Consiliului Local şi d-na Tetyana Tatarchuk, 
Şef Birou Relaţii Internaţionale şi Publice, pentru a participa la 
manifestările organizate cu ocazia „Zilei Timişoarei”. 

03-04.08.2009 

43 

Delegaţie din Portugalia, condusă de dl. Ingo Nissen, 
directorul companiei Sonae Sierra, pentru prezentarea 
companiei şi pentru discuţii privind posibilităţile de investiţii. 

03.09.2009 

44 

Delegaţie din Germania, condusă de dl. prof. dr. Ulrich 
Harteisen, Decan al Facultăţii de Management al Resurselor 
din cadrul Universităţii Göttingen, împreună cu un grup de 
studenţi ai Facultăţii de Manegement Regional din Göttingen, 
pentru discuţii privind implementarea proiectului GTZ în 
Timişoara, precum şi pentru discuţii privind un schimb de 
experienţă şi colaborarea în diferite domenii de interes comun. 

08.09.2009 

45 

Delegaţie din Austria, dl. Gottfried Schuster, Director General 
Executiv Siemens Austria Divizia Mobilitate, dl. Cristian 
Secoşan, Director General Executiv Siemens România, dl. 
Christian Serjannis, director Siemens România Divizia 
Mobilitate şi dl. Călin Piescu, Siemens Austria, pentru discuţii 
privind posibilităţile de colaborare. 

10.09.2009 

46 

Delegaţie de experţi din Olanda, condusă dl. Joep de Roo, 
Director Eurodite, pentru discuţii privind master planul de 
dezvoltare urbană a Municipiului Timişoara. 

11.09.2009 

47 

Delegaţie din Austria, dl. Josef Scheibenreif, preşedintele 
firmei Schubert & Franzke Austria, dl. Peter Remesch, 
preşedintele firmei Synergis Austria, dl. Andreas Emmert, 
specialist ESRI Austria, dl. Thomas Galambos, specialist 
ESRI România şi d-na Henrietta Bucovesan, director Schubert 
& Franzke, pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare. 

30.09.2009 

48 

Delegaţie de la Ambasada Republicii Vietnam în România, 
condusă de E.S. dl. Ambasador Nguyen Quang Chien, pentru 
discuţii privind posibilităţile de colaborare şi posibilitatea 
înfrăţirii Municipiului Timişoara cu oraşul Danang din 
Vietnam. 

01.10.2009 

49 
Delegaţie din oraşele Stuttugart şi Ulm din Germania, dl. 
Dietrich Birk, Secretar de Stat şi membru al Parlamentului, dl. 02.10.2009 
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Joachim Uhlmann, director Relaţii Internaţionale la Ministerul 
Cercetării, Ştiinţei şi Artei al Guvernului Landului Baden-
Württemberg, dl. Peter Langer, directorul Biroului Dunării şi 
dl. Martin Rill, reprezentantul Muzeului Central al Şvabilor  
Dunăreni, pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare în 
domeniul cultural. 

50 

Delegaţie a reprezentanţilor firmei Valorom din Franţa, pentru 
prezentarea firmei şi cunoaşterea posibilităţilor de investiţii în 
municipiul Timişoara. 

05.10.2009 

 
 
 

51 

Delegaţie de la Ambasada Republicii Bulgaria în România, dl. 
Bronislav Denev, consilier şef al Serviciului Comercial al 
Ambasadei, pentru discuţii privind posibilităţile de cooperare 
în domeniile economic şi cultural.  

07.10.2009 

 
 
 

52 

Delegaţie de la Ambasada Republicii Tunisia în România, 
condusă de E.S. d-na Ambasador Saloua Bahri, însoţită de dl. 
Anouar Missaoui, Prim Consilier la Ambasadă, pentru discuţii 
privind posibilităţile de cooperare. 

07.10.2009 

53 

Delegaţie din Norvegia, dl. Roger Skaug, dl. Per Vidar Raste 
şi dl. Morten Anderson, reprezentanţii firmelor Park City şi 
Swarco Innovias, pentru discuţii privind posibilităţile de 
investiţii în municipiul Timişoara. 

09.10.2009 

54 

Delegaţie din oraşul Nottingham din Marea Britanie, d-na 
Alina Hughes, reprezentanta Asociaţiei Arhitecţilor şi 
profesoară la Universităţii Trent din Nottingham, pentru 
pentru întâlniri şi discuţii în domeniul regenerării urbane cu 
reprezentanţi ai universităţilor şi ai unor departamente din 
cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. 

26-28.10.2009 

55 

Delegaţie oficială din oraşul Nottingham din Marea Britanie, 
compusă din: dl. Alan Clark, consilier în cadrul Consiliului 
Local Nottingham responsabil cu relaţiile internaţionale, dl. 
Dave Green, responsabil cu Departamentul de Cultură şi 
director al Muzeului-Castel, d-na Eleanor Fletcher, 
responsabilă cu relaţiile internaţionale, d-na Ramona Usher, 
profesoară la Facultatea de Istorie şi Patrimoniu din cadrul 
Universităţii Trent din Nottingham, dl. Stuart Burch, profesor 
la Facultatea de Istorie şi Patrimoniu din cadrul Universităţii 
Trent din Nottingham şi d-na Suchma Cheesbrough, director 
adjunct al Departamentului Locuinţe şi Regenerare Urbană din 
cadrul primăriei oraşului Nottingham, pentru semnarea 
acordului de înfrăţire dintre oraşe şi pentru întâlniri şi discuţii 
cu reprezentanţii mai multor departamente din cadrul primăriei 
municipiului Timişoara şi instituţii din municipiu în 
domeniile: regenerare urbană, cultural, transport, universitar şi 
economic. 

28-30.10.2009 

56 

Delegaţie de la Ambasada Marii Britanii în România, condusă 
de E.S. dl. Ambasador Robin Barnett, pentru a participa la 
semnarea acordului de înfrăţire dintre Timişoara şi 
Nottingham. 

28-29.10.2009 

57 

Delegaţie de oameni de afaceri şi reprezentanţi ai Camerei de 
Comerţ din Derbyshire şi Nottingham din Marea Britanie, 
pentru cunoaşterea oportunităţilor de investiţii din Timişoara şi 
judeţul Timiş şi pentru a participa la semnarea acordului de 

26-30.10.2009 
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înfrăţire dintre Timişoara şi Nottingham. 

58 

Delegaţie de la Ambasada Ţărilor de Jos în România, condusă 
de E.S. d-na Ambasador Tanya Van Gool, pentru discuţii 
privind posibilităţile de colaborare.  

20.11.2009 

 
 
 
 
 
 

59 

Delegaţie din Serbia, condusă de E.S. dl. Dragomir 
Radenkovic, Consulul General al Republicii Serbia la 
Timişoara, împreună cu dl. Ilia Voinovici, primarul oraşului 
Kikinda, dl. Vlado Krejic, membru al Consiliului Municipal 
din Kikinda responsabil cu economia, agricultura şi IMM-urile 
şi d-na Julijana Jovanic, şefă de cabinet a primarului din 
Kikinda, pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare. 

23.11.2009 

60 

Delegaţie de la Ambasadei Austriei în România, dl. Rudolf 
Lukavsky, consilier comercial, pentru discuţii privind 
posibilităţile de colaborare. 

24.11.2009 

61 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Mulhouse din Franţa, d-na Axelle 
Lego, viceprimar, d-na Marie Therese Lefort, consilier în 
cadrul primăriei responsabil cu consiliile de cartier, dl. Gilles 
Annenkoff, vicepreşedinte al consiliului de cartier Europe-
Bassin-Nordfeld şi dl. Jean Anesetti, secretar al consiliului de 
cartier Vauban-Neppert-Sellier-Waldner, pentru un schimb de 
experienţă pe tema democraţiei participative şi a consiliilor de 
cartier. 

24-27.11.2009 

62 

Delegaţie de la Ambasada Republicii Bulgaria în România, 
consusă de E.S. dl. Ambasador Valentin Radomirski, pentru 
discuţii privind posibilităţile de colaborare.  

27.11.2009 

63 

Delegaţie de reprezentanţi ai administraţiei publice locale din 
Bulgaria, condusă de dl. Stoyan Genchev Minchev, primarul 
oraşului Brezovo, d-na Nikola Slavchev Tomov şi d-na Yana 
Pencheva Ocheva, viceprimari al oraşului Maritsa, pentru 
prezentarea proiectului „Studiu de bune practici şi vizite pe 
teren în statele membre ale UE şi în municipalităţi ale 
Republicii Bulgaria” . 

08.12.2009 

64 

Delegaţie de la Ambasada Republicii Indonezia în România, 
condusă de dl. Hadi Sufri Yunus, însărcinat cu afaceri al 
Ambasadei, pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare 
în domeniile ştiinţific, cultural şi al învăţământului. 

09.12.2009 

65 

Delegaţie de la Ambasada Republicii Polone în România, 
condusă de E.S. dl.  Ambasador Wojciech Zajaczkowski, 
pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare. 

10.12.2009 

66 

Delegaţie din oraşul Cernăuţi din Ucraina, din care au făcut 
parte dl. Burbak Oleksiy, consilier al conducerii administrative 
al regiunii Oblast, dl. Hirman Yuriy, manager, dl. Nadtochii 
Oleh, directorul Departamentului de Dezvoltare a agro-
industriei, dl. Burbak Maksym, directorul Departamentului de 
Dezvoltare a agro-industriei, dl. Pompush Heorhiy, director, 
dl. Prozorovskyy Mykhaylo, director, dl. Babiy Mykhaylo, 
director general şi d-na Porchuk Mariya, coordonatoare 
regională, pentru vizitarea Pieţei de Gros din Timişoara şi 
pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare. 

15.12.2009 

67 
Delegaţie oficială din oraşul înfrăţit Mulhouse din Franţa, d-na 
Christiane Eckert, viceprimar din oraşul Mulhouse responsabil 17-19.12.2009 



  FP 26 – 07, ver. 01 28  

cu Relaţiile Internaţionale, pentru a participa la manifestările 
organizate cu ocazia comemorării a 20 de ani de la Revoluţia 
din decembrie 1989. 

 
 
 
 
 
 
 

68 

Delegaţie oficială din oraşul înfrăţit Rueil-Malmaison din 
Franţa, compusă din dl. Denis Gabriel, Viceprimar responsabil 
cu Educaţia, Tineretul, Prevenţia, Locuinţele şi Securitatea 
Publică şi dl. Didier Ducros, Viceprimar responsabil cu 
Comunicarea, Relaţiile Publice, Vechii Combatanţi şi 
Ceremoniile Comemorative, pentru a participa la manifestările 
organizate cu ocazia comemorării a 20 de ani de la Revoluţia 
din decembrie 1989. 

17-19.12.2009 

 
 
 
 
 
 

69 

Delegaţie oficială din oraşul înfrăţit Nottingham din Marea 
Britanie, compusă din dl. Alan Clark, consilier municipal 
responsabil cu Relaţiile Internaţionale şi Regenerarea Urbană, 
dl. John Connelly, Şef Serviciu Relaţii Internaţionale şi d-na 
Eleanor Fletcher, responsabil Relaţii Internaţionale, pentru a 
participa la manifestările organizate cu ocazia comemorării a 
20 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989. 

17-19.12.2009 

 
 
 
 

70 

Delegaţie oficială de la Ambasada Marii Britanii în România, 
compusă din dl. Richard Beams, Secretar I Secţia Comercială 
şi d-na Cătălina Teodorescu, consilier Secţia Comercială, 
pentru a participa la manifestările organizate cu ocazia 
comemorării a 20 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989. 

17-18.12.2009 

71 

Delegaţie oficială din oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania, 
compusă din dl. Wolfram Jäger, Viceprimar responsabil cu 
cultura şi dl. Luigi Russo, responsabil Relaţii Internaţionale, 
pentru a participa la manifestările organizate cu ocazia 
comemorării a 20 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989. 

18-19.12.2009 

72 

Delegaţie ofiacială de la Ambasada Japoniei în România, dl. 
Hiroshi Nagayama Kudo, Secretar I, Şeful Secţiei Politic, 
pentru a participa la manifestările organizate cu ocazia 
comemorării a 20 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989. 

18-19.12.2009 

73 

Delegaţie oficială din oraşul înfrăţit Szeged din Ungaria, 
compusă din dl. Károly Tóth, consilier municipal, d-na Éva 
Héjja, Şef Asociaţia Relaţii Externe şi dl. Péter Kimpián, 
jurnalist, pentru a participa la manifestările organizate cu 
ocazia comemorării a 20 de ani de la Revoluţia din decembrie 
1989. 

18.12.2009 

74 

Delegaţie oficială de la Ambasada Republicii Federale 
Germania în România, condusă de E.S. dl. Ambasador 
Andreas von Mettenheim, pentru a participa la manifestările 
organizate cu ocazia comemorării a 20 de ani de la Revoluţia 
din decembrie 1989. 

18.12.2009 

75 

Delegaţie oficială de la Ambasada Ucrainei în România, 
condusă de E.S. dl. Ambasador Markiyan Z. Kulyk, însoţit de 
d-na Kornelia Luskalova, Director al Centrului Cultural şi de 
Informare din cadrul Ambasadei Ucrainei, cu ocazia 
inaugurării Casei de Cultură a Ucrainenilor din Timişoara, 
pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare şi pentru a 
participa la manifestările organizate cu ocazia comemorării a 
20 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989. 

18.12.2009 
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76 

Delegaţie oficială de la Consulatul General al Republicii 
Federale Germania la Timişoara, dl. Klaus Brennecke, Consul 
General, pentru a participa la manifestările organizate cu 
ocazia comemorării a 20 de ani de la Revoluţia din decembrie 
1989. 

18.12.2009 

77 

Delegaţie oficială de la Consulatul General al Italiei la 
Timişoara, dl. Giuseppe Folino, prim funcţionar al 
Consulatului, pentru a participa la manifestările organizate cu 
ocazia comemorării a 20 de ani de la Revoluţia din decembrie 
1989. 

18.12.2009 

78 

Delegaţie oficială de la Consulatul General al Serbiei la 
Timişoara, dl. Radomir Radenković, Consul General, pentru a 
participa la manifestările organizate cu ocazia comemorării a 
20 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989. 

18.12.2009 

 
 
 

79 

Delegaţie oficială de la Consulatul Onorific al Republicii 
Franceze la Timişoara, dl. Dan Bedros, Consul Onorific, 
pentru a participa la manifestările organizate cu ocazia 
comemorării a 20 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989. 

18.12.2009 

80 

Delegaţie oficială din oraşul Zrenjanin din Serbia, dl. Goran 
Kauric, Viceprimar, d-na Ivana Jager, Secretar General 
Adunarea Orăşenească, dl. Radu George, Director Regia Pieţe 
şi Parcări şi d-na Mirjana Gavrilovic, Director adjunct Regia 
Pieţe şi Parcări, pentru a participa la manifestările organizate 
cu ocazia comemorării a 20 de ani de la Revoluţia din 
decembrie 1989. 

18-20.12.2009 

 
4.2.5 DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE  
În cursul anului 2009, au fost pregătite deplasările în străinătate pentru un număr de 19 delegaţii, 
după cum urmează: 
Nr. 
crt. 

Deplasări Perioada 

1 Deplasare în oraşul înfrăţit Gera din Germania, d-na Lucia Solomon 
din cadrul Infocentrului Turistic Timişoara, pentru a reprezenta 
Primăria Municipiului Timişoara la târgul de turism „Reisezeit” şi 
pentru un schimb de experienţă în domeniul turismului. 

15-20.01.2009

2 Deplasare în oraşul înfrăţit Novi Sad din Serbia, dl. Primar Gheorghe 
Ciuhandu şi dl. Secretar Ioan Cojocari, pentru a participa la 
festivităţile organizate cu ocazia „Zilei oraşului Novi Sad”. 

31.01-
01.02.2009 

3 Deplasare la Praga în Cehia, d-na Aurelia Junie, director executiv 
Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, 
pentru a participa la conferinţa organizată de QeC-ERAN – Reţeaua 
Zonelor de Regenerare Europene pe tema „Monitorizării dimensiunii 
urbane în politica de coeziune UE”. 

17-19.03.2009

4 Deplasare la Nagyrabe în Ungaria, d-na Daniela Ghinea, consilier 
Direcţia Dezvoltare, dl. Ion Manolache şi dl. Jura Dorin, consilieri în 
cadrul Biroului Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi 
Publice din cadrul Direcţiei Edilitare,  pentru a participa la o dezbatere 
privind colaborarea în vederea utilizării apelor geotermale ca sursă 
alternativă de energie şi prezentarea unor proiecte. 

19.03.2009 
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5 Deplasare la Almada în Portugalia, dl. Flavius Boncea, consilier în 
cadrul Direcţiei Comunicare, în calitate de reprezentant al Primăriei 
Municipiului Timişoara, pentru a participa la conferinţa Master Class 
2009 din cadrul proiectului PIMMS TRANSFER. 

22-28.03.2009

6 Deplasare la Viena în Austria, dl. Primar Gheorghe Ciuhandu, pentru 
a participa la vernisajul expoziţiei dedicate aniversării a 20 de ani de 
la Revoluţia din decembrie 1989. 

16.04.2009 

7 Deplasare la Viena în Austria, dl. Primar Gheorghe Ciuhandu, d-na 
Aurelia Junie, director executiv Direcţia Dezvoltare, dl. Adrian Bodo, 
director executiv Direcţia Fiscală şi dl. Culiţă Chiş, director executiv 
Direcţia Drumuri şi Transporturi, pentru a participa la un schimb de 
experienţă în domeniile urbanism, dezvoltare, trafic şi transport cu 
reprezentanţii Primăriei din Viena. 

29-30.04.2009

8 Deplasare în oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania, dl. Viceprimar 
Sorin Grindeanu, dl. Secretar Ioan Cojocari şi d-na Elena Wolf, 
consilier local, pentru a participa la festivităţile organizate cu ocazia 
împlinirii a 40 de ani de înfrăţire între oraşul Karlsruhe şi oraşul 
Nottingham din Marea Britanie. 

06-09.05.2009

9 Deplasare în oraşul înfrăţit Szeged din Ungaria, d-na Andrea Vancea 
şi d-na Petruţ Lavinia, inspectori la Infocentrul Turistic Timişoara, 
pentru a participa la „Târgul de pe Pod”, organizat în cadrul „Zilelor 
Szeged-ului”. 

23-24.05.2009

10 Deplasare la Bruxelles în Belgia, dl. Primar Gheorghe Ciuhandu şi d-
na Adriana Deaconu, şef Serviciu Proiecte cu Finanţare Internaţională, 
Direcţia Dezvoltare, pentru a participa la conferinţa finală a 
proiectului pilot european MILE. 

24-27.05.2009

11 Deplasare în oraşul înfrăţit Faenza din Italia, d-ra Claudia Vasiloni, 
consilier în cadrul Biroului Cooperare Internă şi Internaţională, 
Direcţia Dezvoltare, pentru a participa la cursul de limbă italiană 
organizat de oraşul Faenza pentru reprezentanţii oraşelor înfrăţite. 

25-31.05.2009

12 Deplasare în oraşul înfrăţit Faenza din Italia, dl. Primar Gheorghe 
Ciuhandu şi d-na Aurelia Junie, director executiv Direcţia Dezvoltare, 
pentru a participa la sărbătoarea „Palio del Niballo” şi pentru discuţii 
privind posibilităţile de colaborare. 

27-30.06.2009

13 Deplasare la Viena şi St. Pölten în Austria şi la Budapesta în Ungaria, 
dl. Secretar Ioan Cojocari, pentru a participa la un schimb de 
experienţă şi bune practici cu reprezentanţi ai mai multor autorităţi 
locale şi regionale. 

01-04.07.2009

14 Deplasare în oraşul înfrăţit Faenza din Italia, dl. Viceprimar Adrian 
Orza, pentru a participa la o serie de evenimente culturale printre care 
lansarea cărţii „Faenza-Timişoara dus şi întors”. 

09-16.09.2009

15 Deplasare la Veliko Gradiste în Serbia, d-ra Raluca Pop, consilier 
Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din 
Timişoara, din cadrul Direcţiei Dezvoltare a Primăriei Municipiului 
Timişoara, pentru a participa la a XX-a ediţie jubilară a conferinţei 
internaţionale „Rolul strategic al Dunării şi a afluenţiilor săi, în 
cooperarea transfrontalieră şi regională în bazinul mijlociu al 
Dunării”, organizată de Forumul ştiinţific internaţional „Dunărea – 
râul cooperării” din Belgrad. 

26.09.2009 
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16 Deplasare la Larnaca în Cipru, d-na Adriana Deaconu, şef Serviciu 
Proiecte cu Finanţare Internaţională din cadrul Direcţiei Dezvoltare a 
Primăriei Municipiului Timişoara şi a d-nei Lidia Vîlceanu, consilier 
Biroul Transport din cadrul Direcţiei Drumuri şi Transporturi a 
Primăriei Municipiului Timişoara, pentru a participa la a treia întâlnire 
privind managementul transportului din cadrul proiectului PIMMS 
TRANSFER. 

12-15.10.2009

17 Deplasare la Ponta Delagada, Azore, Portugalia, d-na Aurelia Junie, 
director executiv Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei 
Municipiului Timişoara, pentru a participa la Întâlnirea comitetului 
executiv al proiectului COST Action TU701 „Îmbunătăţirea Calităţii 
Parcurilor Imobiliare Suburbane”. 

28.10-
01.11.2009 

18 Deplasare în Vietnam, dl. Primar Gheorghe Ciuhandu, dl. Secretar 
Ioan Cojocari, dl. Valentin Moldovan, consilier local şi d-lui Ionel 
Bungău, consilier local, pentru întâlniri cu reprezentanţii autorităţilor 
locale, ai universităţilor şi ai mediului economic din mai multe oraşe 
din Vietnam în vederea stabilirii de relaţii de cooperare şi pentru 
discuţii privind posibilităţile de înfrăţire cu oraşul Danang. 

05-17.11.2009

19 Deplasare la Salonic în Grecia, d-na Aurelia Junie, director executiv 
Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi d-
na Cristina Scutariu, şef Serviciu Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei 
Patrimoniu a Primăriei Municipiului Timişoara, pentru a participa la a 
10-a Întâlnire Internaţională de Prietenie şi Cooperare a Primarilor din 
principalele oraşe balcanice şi la Expoziţia Internaţională a guvernării 
locale, a sectoarelor publice şi social şi a întreprinderilor private 
POLIS 2009. 

25-28.11.2009

 
4.2.6 DEPLASĂRI ÎN ŢARĂ  
În cursul anului 2009, au fost pregătite deplasările în ţară pentru un număr de 11 delegaţii, după 
cum urmează: 
Nr. 
crt. 

Deplasări Perioada 

1 Deplasare la Bucureşti, dl. Primar Gheorghe Ciuhandu şi d-na Adriana 
Deaconu, consilier Biroul Proiecte cu Finanţare Internaţională, pentru 
a participa la o întâlnire de lucru la Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei. 

05.02.2009 

     2 Deplasare la Bucureşti, d-na Silvia Stepănescu, consilier Biroul 
Proiecte cu Finanţare Internaţională din cadrul Primăriei Municipiului 
Timişoara, pentru a participa la o întâlnire de lucru la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. 

23.02.2009 

3 Deplasare la Bucureşti, dl. Primar Gheorghe Ciuhandu şi d-na Aurelia 
Junie, director executiv Direcţia Dezvoltare, pentru a participa la o 
întâlnire de lucru la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. 

03.03.2009 

4 Deplasare la Bucureşti, d-na Adriana Deaconu, şef serviciu Biroul 
Proiecte cu Finanţare Internaţională din cadrul Primăriei Municipiului 
Timişoara, pentru a participa la o întâlnire de lucru la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. 

09.06.2009 

5 Deplasare la Bucureşti, dl. Primar Gheorghe Ciuhandu şi d-na Aurelia 
Junie, director executiv Direcţia Dezvoltare, pentru a participa la o 
întâlnire de lucru la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. 

14.07.2009 
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6 Deplasare la Bucureşti, d-na Aurelia Junie, director executiv Direcţia 
Dezvoltare, pentru a participa la o întâlnire de lucru la Ministerul 
Finanţelor Publice. 

14.08.2009 

7 Deplasare la Bucureşti, dl. Primar Gheorghe Ciuhandu şi d-na Aurelia 
Junie, director executiv Direcţia Dezvoltare, pentru a participa la o 
întâlnire de lucru la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. 

17.09.2009 

8 Deplasare la Bucureşti, dl. Primar Gheorghe Ciuhandu şi d-na Aurelia 
Junie, director executiv Direcţia Dezvoltare, pentru a participa la 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei la un schimb de 
experienţă pe tema „Urbanism şi planificare strategică – Program de 
cooperare pe tema planificării urbane strategice”. 

22.10.2009 

9 Deplasare la Bucureşti, d-na Aurelia Junie, director executiv Direcţia 
Dezvoltare, pentru a participa la o întâlnire cu d-na Irina Scheffmann, 
coordonatoarea programului GTZ România – Societatea Germană 
pentru Cooperare Tehnică şi d-na Jutta Rothacker din cadrul KfW-
Bank, Germania. 

06.11.2009 

10 Deplasare la Bucureşti, d-na Loredana Brihac, inspector de 
specialitate Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice 
Timişoara, Direcţia Dezvoltare şi dl. Raul Stroescu, consilier Centrul 
de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice Timişoara, Direcţia 
Dezvoltare, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, pentru a participa la o întâlnire de 
lucru la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. 

16.11.2009 

11 Deplasare la Bucureşti, d-na Aurelia Junie, director executiv Direcţia 
Dezvoltare şi d-na Daniela Ghinea, şef Serviciu Dezvoltare Locală şi 
Integrare Europeană din cadrul Direcţiei Dezvoltare, pentru a participa 
la o întâlnire de lucru la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. 

09.12.2009 

 
4.2.7 SEMINARII, CONFERINŢE ŞI EVENIMENTE ORGANIZATE 
- În perioada de 10-11 iunie 2009, Primăria Municipiului Timişoara împreună cu Ministerul Român 
al Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Ministerul Olandez al Locuinţei, Amenajării Teritoriale şi 
Mediului şi Ministerul Olandez al Afacerilor Economice a organizat seminarul cu tema „Planificare 
Urbană Integrată”; 
- În data de 29 octombrie 2009, Primăria Municipiului Timişoara a organizat o Ceremonie cu ocazia 
semnării acordului de înfrăţire între Municipiul Timişoara şi oraşul Nottingham din Marea Britanie, 
la care au participat o delegaţie oficială din oraşul Nottingham, reprezentanţi ai universităţilor şi ai 
unor instituţii culturale din Nottingham, oameni de afaceri şi reprezentanţi ai Camerei de Comerţ 
din Nottinghamshire şi Derbyshire, precum şi oficialităţi şi reprezentanţi ai unor instituţii 
reprezentative din Municipiul Timişoara; 
- În data de 25 martie 2009, la Primăria Municipiului Timişoara a fost organizată o ceremonie de 
semnare a protocolului de constituire a Fundaţiei „Aquademica”, la care a participat o delegaţie din 
din Germania, compusă din: dl. Hep Monatzeder, Primarul oraşului Munchen, d-na Bernadette-Julia 
Felsch, reprezentanta Departamentului de Relaţii Internaţionale din Primăria oraşului Munchen, dl. 
Otmar Bernhard, fostul Ministru al Mediului din Landul Bavaria, dl. Jürgen Keinhorst şi dl. 
Siegfried Heise, reprezentanţii Ministerului Federal al Mediului, dl. Franz Zwurtschek, şeful 
Departamentului Tehnologiei Transferului de Apă, dl. Jörg Schuchardt, director general al 
AquaKomm, dl. Martin Steger, director general Coplan AG Eggenfelden, dl. Thilo Heiberger, 
director general RMD-Consult/RMD Bucureşti, dl. Berthold Neff, jurnalist la Süddeutsche Zeitung, 
dl. Robert Schmidt, director tehnic general al Deparatmentului de Ape Uzate a oraşului München şi 
dl. Peter Köstner, director transfer de know how al Departamentului de ape uzate a oraşului 
München.   
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4.2.8 MATERIALE DE PROMOVARE EDITATE 
În anul 2009: 
- a fost editat un studiu cu informaţii privind oraşele înfrăţite cu Municipiul Timişoara, realizat în 
şapte limbi (română, engleză, germană, franceză, italiană, sârbă şi maghiară); 
- a fost editată varianta în limba română a studiului „Timişoara 2020 – Overall vision”; 
- a fost reeditat CD-ul de prezentare a Municipiului Timişoara, realizat în şapte limbi (română, 
engleză, germană, franceză, italiană, sârbă şi maghiară), ataşat pe o carte poştală; pe CD sunt 
incluse informaţii generale, istorice, de interes social, economic, turistic despre municipiul 
Timişoara şi oraşele înfrăţite ale Timişoarei; 
- a fost reeditat CD-ul de prezentare a Municipiului Timişoara „Timişoara-360o virtual city”. 
 
4.2.9 HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PROMOVATE 
- HCL nr. 126/26.03.2009 privind aprobarea achitării taxei de membru cu drepturi depline al 
Asociaţiei Eurocities pentru anul 2009; 
- HCL nr. 237/30.06.2009 privind aprobarea Stemei Municipiului Timişoara; 
- HCL nr. 390/27.10.2009 privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între  Municipiul Timişoara 
din România şi oraşul Nottingham din Marea Britanie; 
- HCL nr. 391/27.10.2009 privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara la o şedinţă comună cu Consiliul Local al oraşului înfrăţit Szeged din Ungaria, în 
perioada 22-23 ianuarie 2010 şi alocarea sumei necesare deplasării delegaţiei Municipiului 
Timişoara la Szeged. 
 
4.2.10 RAPORTĂRI 
- „Stadiul realizării obiectivelor şi acţiunilor proprii municipiului Timişoara, cuprinse în Planul de 
acţiuni pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2009-2012, la nivelul 
judeţului Timiş”, solicitat semestrial de către Instituţia Prefectului- Judeţul Timiş; culegerea datelor 
de la toate compartimentele instituţiei, prelucrarea lor şi elaborarea materialului  cuprinzând 
sarcinile asumate de Primăria Municipiului Timişoara, pe anul 2009; 
- „Propuneri de obiective şi măsuri proprii municipiului Timişoara, pentru Planul de acţiuni pentru 
îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, la nivelul judeţului Timiş”, solicitate 
anual de către Instituţia Prefectului-Judeţul Timiş; culegerea datelor de la toate compartimentele 
instituţiei, prelucrarea lor şi elaborarea materialului  cuprinzând sarcinile asumate de Primăria 
Municipiului Timişoara, pe anul 2010; 
- „Forme de cooperare, înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării”, solicitate anual de către 
Instituţia Prefectului-Judeţul Timiş; 
- „Stadiul realizării acţiunilor propuse de către municipiul Timişoara în cadrul Planului judeţean de 
acţiuni de informare şi comunicare pe tematică europeană”, solicitat trimestrial de către Instituţia 
Prefectului-Judeţul Timiş; 
- „Stadiul realizării măsurilor şi activităţilor propuse de către municipiul Timişoara în cadrul 
Planului judeţean de măsuri de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe”, solicitat 
trimestrial de către Instituţia Prefectului-Judeţul Timiş. 
 
4.2.11 ALTE ACTIVITĂŢI 
- revizuirea Procedurii de Proces PP-29 Cooperare Internaţională;  
- 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; 
 - pregătirea mapelor de prezentare a municipiului Timişoara cu  prilejul vizitelor efectuate de către 
delegaţiile străine; 
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- organizarea unor activităţi specifice de protocol; 
 
4.2.12 OBIECTIVE PENTRU ANUL 2010 
- continuarea demersurilor pentru înfrăţirea cu oraşele: Cernăuţi din Ucraina, Danang din Vietnam, 
Cadiz din Spania şi 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 SERVICIUL  PROIECTE  CU  FINANŢARE  INTERNAŢIONALĂ  
Pe parcursul anului 2009, principalele activităţi derulate de Serviciul Proiecte cu Finanţare 
Internaţională au fost: 
 
4.3.1 HOTĂRÂRI   ALE  CONSILIULUI  LOCAL  PROMOVATE 
- HCL  nr. 11/ 27.01.2009  privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea  ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor 
Babeş”, Timişoara” şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii şi Analizei cost-beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii;  
- HCL  nr. 302 / 28.07.2009  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Analizei cost-
beneficiu, a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a parteneriatului corespunzător 
realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea Ansamblului urban interbelic „Corso” al 
Municipiului Timişoara, parte a patrimoniului cultural naţional” în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 – „Dezvoltarea Durabilă şi Promovarea Turismului”, 
Domeniul major de intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 
precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe”;      
- HCL nr.  303/28.07.2009  privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea 
şi echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio - Maxilo - Facială din cadrul Spitalului 
Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara” şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Analizei cost-beneficiu revizuite în vederea realizării acestui 
obiectiv de investiţii; 
- HCL nr. 349/29.09.2009 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de 
partener 15 la proiectul  „Transfering Actions in Sustainable mobility For European Regions” - 
0323R1 PIMMS TRANSFER - (Transferul de acţiuni în cadrul mobilităţii durabile pentru regiunile 
europene) şi aprobarea cofinanţării în valoare de 16.473,95 euro + T.V.A aferentă; 
- HCL nr. 351/29.09.2009  privind aprobarea participării, în calitate de partener,  a  Municipiului 
Timişoara la Proiectul „BARRABARRIPEN - un model interregional de incluziune destinat 
femeilor rome”, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
(POSDRU), Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2. 
„Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” şi a contribuţiei 
proprii la acest proiect; 
- HCL nr. 351/29.09.2009  privind aprobarea participării  Muncipiului Timişoara în calitate de 
partener în  cadrul  proiectului  „Însuşirea  de către personalul specializat de tehnici  şi metodologii 
noi privind dezvoltarea  resurselor  umane, incluziunii sociale şi ocupării”  finanţat în cadrul 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6 „Promovarea 
incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.4 „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă 
inclusivă a muncii”; 
 - HCL nr. 413/20.11.2009  privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 
şi Analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător 
realizării obiectivului de investiţii  „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
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infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L. Calderon-Timişoara” 
în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 – „Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4. – „Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 
pentru formare profesională continuă”; 
- HCL nr. 414/ 20.11.2009   privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie şi Analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, 
corespunzător realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului National C.D. Loga Timişoara” 
în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 – „Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4. – „Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 
pentru formare profesională continuă”; 
- HCL nr.  415/ 20.11.2009 privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 
şi Analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător 
realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau – Timişoara” 
în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 – „Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4. – „Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 
pentru formare profesională continuă”. 
 
4.3.2 DISPOZIŢII PROMOVATE 
- Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 333/05.02.2009 privind constituirea Echipei de 
Implementare a Proiectului (E.I.P.) „Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din 
Timişoara în context regional” realizat în cadrul Programului de vecinătate România-Serbia, Phare 
2004-2006, cu nr. RO 2006/018-448.01.01.02; 
- Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 1929/19.08.2009 privind modificarea 
componenţei Echipei de Implementare a Proiectului (E.I.P.) „Dezvoltarea serviciilor de informare şi 
promovare turistică din Timişoara în context regional” realizat în cadrul Programului de vecinătate 
România-Serbia, Phare 2004-2006, cu nr. RO 2006/018-448.01.01.02; 
- Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 2088/15.09.2009 privind constituirea Echipei de 
Implementare a Proiectului (E.I.P.) 0323 R1 PIMMS TRANSFER – „TRansfering Actions iN 
Sustainable mobility For European Regions” (Transferul de acţiuni în cadrul mobilităţii durabile 
pentru regiunile europene) realizat în cadrul Programului de finanţare INTEREG IV C. 
 

4.3.3 PROGRAME ŞI PROIECTE IMPLEMENTATE SAU ÎN DERULARE 

 - În anul 2009 a fost finalizată implementarea proiectului „Dezvoltarea serviciilor de informare şi 
promovare turistică din Timişoara, în context regional”, în valoare de 129.371 euro, finanţat în 
cadrul Programului de Vecinătate Phare CBC România – Serbia 2004-2006. Proiectul a avut ca 
obiectiv principal să contribuie la promovarea şi valorificarea turistică a patrimoniului cultural 
material si imaterial din Timişoara ca poartă de intrare în regiune şi în ţară. Derularea proiectului s-
a realizat în cadrul unui parteneriat între Municipiul Timişoara şi Organizaţia Comunală de Turism 
din Vrset. Prin intermediul acţiunilor prevăzute au fost puse bazele dezvoltării unui pachet de 
măsuri menite să creeze o strânsă legătură între dezvoltarea turismului şi gestionarea patrimoniului 
cultural din Timişoara. Beneficiar final al rezultatelor proiectului va fi pe termen mediu si lung 
comunitatea locală care va beneficia atât din punct de vedere socio-economic şi cultural de pe urma 
valorificării potenţialului turistic al obiectivelor culturale locale, cât şi turiştii care vor beneficia de 
o experienţă deosebită vizitând Timişoara. 
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  - Pe parcursul anului 2009 a continuat implementarea proiectului „Reabilitarea şi revitalizarea 
fortificaţiei Cetăţii Timişoara - Bastionul THERESIA”, a cărui acord cadru a fost semnat in 
09.08.2007. 
- În  luna  ianuarie a anului 2009,  Consiliul Local al Municipiului Timişoara  a   predat 
amplasamentul aflat în proprietatea sa (Corpul D) către Constructor. În data de 10 noiembrie 2009 a 
fost semnat adendumul numărul 3 la contractul nr. RO 2005/017.553.04.01.01.01.02.09, prin care  
termenul de  finalizare  a lucrărilor  s-a prelungit de  la 540 la 722  de zile,  ceea ce a condus la 
modificarea datei de finalizare a proiectului  prevăzută pentru luna august  a anului 2009   cu data 
de 26.02.2010. Pe parcursul anului 2009 unitatea de implementare a proiectului (UIP), din care face 
parte si  2 membrii ai SPFI, a supervizat derularea lucrărilor prin vizite la faţa locului, şedinţe de 
progres lunare şi şedinţe tehnice săptămânale.  
 - Municipiul Timişoara participă ca partener alături de Municipiul Reşiţa, în calitate de Lider de 
Proiect şi de alţi partener, Municipiul Drobeta Turnu Severin, Municipiul Târgu Jiu, Agenţia 
Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, Universitatea Eftimie Murgu Reşiţa, 
Universitatea de Vest din Timişoara, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Caraş-
Severin, Asociaţia Parudimos Timişoara, în cadrul proiectului „BARRABARRIPEN – un model 
interregional de incluziune destinat femeilor rome”. Proiectul urmăreşte  promovarea unei societăţi 
inclusive, care să faciliteze accesul şi integrarea femeilor de etnie romă pe piaţa muncii. Printre 
activităţile sale, proiectul urmăreşte o abordare complexă a problematicii femeii rrome, prin 
includerea de programe de sprijin economic, social şi educaţional al acestora. Proiectul a  fost  
depus în cadrul cererii de propuneri de proiecte pentru Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii 
sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2. „Îmbunăţirea accesului şi participării grupurilor 
vulnerabile pe piaţa muncii” din cadrul Programului  Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane (POSDRU). În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte strategice sunt promovate 
proiecte care urmăresc facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, programe de 
formare pentru dezvoltarea competenţelor şi calificărilor de bază pentru grupurile vulnerabile, 
măsuri de acompaniere în vederea identificării şi menţinerii unui loc de muncă, promovarea unei 
pieţe inclusive a muncii. În acest moment proiectul se află  în etapa de evaluare, depus  la 
Autoritatea  de Management. 
- Municipiul Timişoara participă ca partener alături de Municipiul Bacău,  în calitate de Lider de 
Proiect şi de alţi parteneri precum: SC Global Commercium Development SRL- Bucureşti, IFI 
Instituto de Formacion  Integral S.L.U –Spania,  în cadrul proiectului „Însuşirea  de către personalul  
specializat  de tehnici şi metodologii noi privind dezvoltarea resurselor umane, incluziunii sociale şi 
ocupării” care promovează  cooperarea transnaţională şi care îşi propune să contribuie la crearea de  
parteneriate  şi schimb de experienţă  la nivel transnaţional  în domeniul resurselor umane, 
incluziunii sociale  şi ocupării . Proiectul  este finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, 
DMI 6.4. „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii”, Operaţiunea nr.98 - 
„Parteneriat  transnaţional”. Prin această axă  sunt finanţate operaţiuni având ca finalitate creşterea 
incluziunii sociale, prevenirea excluziunii de pe piaţa muncii  şi sprijinirea  integrării în muncă  a 
grupurilor vulnerabile  aflate într-o situaţie dezavantajată  în ceea ce priveşte accesul la educaţie la 
un loc de muncă. Totodată sunt susţinute, dezvoltarea serviciilor sociale  integrate  şi formarea  
personalului din  sistemul de asistenţă socială, fiind promovate  măsuri vizând asigurarea egalităţii 
de şanse  între femei şi bărbaţi. În acest moment proiectul se află  în etapa de evaluare,  depus  la 
Autoritatea de  Management. 
- Având în vedere oportunitatea oferită de posibilitatea finanţării prin Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - „Îmbunătăţirea  infrastructurii sociale”,  Domeniul major de 
Intervenţie 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitate, universitate şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” Municipiul 
Timişoara a depus la Agenţia de Dezvoltare Regională Vest, cererile de finanţare pentru unităţiile 
de învăţământ: Colegiul Naţional C.D Loga, Liceul Teoretic Jean Louis Calderon, Liceul Teoretic 
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Nikolaus Lenau. Proiectele  au  trecut de  etapa de verificare a conformităţii adiministrative  şi a 
eligibilităţii şi în prezent, se află  în etapa de evaluare tehnică şi financiară. 
- Municipiul Timişoara  intenţionează  ca prin Programul Operaţional Regional., Axa 3 
„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie „3.1 – Reabilitarea, 
modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” să obţină finanţare pentru proiectul 
„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio-
Maxilo-Faciala din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara”. În vederea realizării 
acestui obiectiv de investiţie, proiectul a fost depus spre finanţare  la ADR Vest, iar în  a trecut de 
etapa de evaluare tehnico- financiară, urmând depunerea proiectului tehnic. 
- Proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului spitalului clinic de 
boli infecţioase şi pneumoftiziologie „DR. VICTOR BABEŞ”, Timişoara” este un alt obiectiv de 
investiţie publică pe care Municipiul Timişoara  intenţionează să-l realizeze cu finanţare din 
fondurile europene nerambursabile  prin Programul Operaţional Regional, Axa 3 „Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 3.1 – „Reabilitarea, modernizarea, echiparea 
infrastructurii serviciilor de sănătate”. În momentul de faţă, proiectul, depus la Agenţia de  
Dezvoltare Regională Vest,  a trecut  de  etapa de evaluare  tehnico-financiară  şi  de  etapa de 
evaluare a  Proiectului  Tehnic,  fiind acceptat pentru etapa de contractare. 
- Municipiul Timişoara participă, în calitate de partener, la proiectul „PIMMS TRANSFER - 
TRansfering Actions iN Sustainable mobility For European Regions” (Transferul de acţiuni în cadrul 
mobilităţii durabile pentru regiunile europene), ce îşi propune stimularea şi utilizarea unor măsuri în 
ceea ce priveşte planificarea şi organizarea traficului. PIMMS TRANSFER se derulează în perioada 
2008-2011 în cadrul Programului de Cooperare Interregională INTERREG IV C finanţat din Fondul 
European de Dezvoltare Regională (FEDR), unul din principalele fonduri structurale europene de 
post-aderare. 
- În scopul valorificării superioare a patrimoniului cultural – istoric, în vederea dezvoltării 
turismului local, Municipiul Timişoara  a  depus  în parteneriat  cu Consiliul Judeţean Timiş şi 
Mitropolia Banatului- Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei proiectul „Reabilitarea 
Ansamblului urban interbelic „Corso” al Municipiului Timişoara,  parte a patrimoniului cultural 
naţional”, Axa Prioritară 5 - „Dezvoltarea Durabilă şi Promovarea Turismului”, Domeniul major de 
intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ 
modernizarea infrastructurilor conexe” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013. 
Iniţiativa Primăriei Municipiului Timişoara porneşte de la faptul că Timişoara reprezintă un centru 
multicultural,  de interes naţional şi european, al cărui potenţial turistic este insuficient valorificat şi 
de la faptul că atractivitatea cultural– istorică a Timişoarei şi a judeţului Timiş poate fi potenţată 
prin consacrarea unor circuite cultural- urbane existente. 
În momentul de faţă, proiectul  „Reabilitarea Ansamblului urban interbelic „Corso” al Municipiului 
Timişoara, parte a patrimoniului cultural naţional”, este depus la ADR Vest şi se află în etapa de 
evaluare tehnico-financiară. 
- Proiectul „Reabilitarea spaţiilor publice  din centrul istoric al oraşului Timişoara în vederea 
dezvoltării turismului” a fost cuprins în lista proiectelor de investiţii care au  beneficiat de asistenţă 
tehnică în scopul pregătirii acestora  pentru finanţare prin Programul operaţional regional (POR) 
2007-2013 aprobată de către Guvernul României, prin HG nr. 811/21. 06.2006. Ministerul Integrării 
Europene (MIE) a  alocat fonduri pentru revizuirea şi actualizarea Studiului de Fezabilitate  precum 
şi pentru elaborarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie. Realizarea acestor servicii a fost 
atribuită de către MIE  Institutului de Studii şi Proiectări Energetice Bucureşti (ISPE), prin 
Contractul de servicii  nr. 45207/15.12.2006. În conformitate cu recomandările MIE, proiectul urma 
să fie implementat în cadrul POR 2007-2013 Axa prioritară 2 - ”Îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport regionale şi locale”. Datorită faptului că fondurile structurale alocate pe Regiunea Vest 
pentru Axa 2 au fost absorbite  pentru finanţarea altor proiecte, municipalitatea va utiliza 
documentaţia tehnică revizuită în vederea accesării fondurilor structurale aferente Axei 1 a POR -  
domeniul major de intervenţie 1.1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 
creştere, proiectul „Reabilitarea  spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului  Timişoara” 

http://www.adr5vest.ro/index.php?page=domain&did=247
http://www.adr5vest.ro/index.php?page=domain&did=247
http://www.adr5vest.ro/index.php?page=domain&did=247
http://www.adr5vest.ro/index.php?page=domain&did=247
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făcând parte dintr-un pachet de proiecte integrate incluse în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului 
de Creştere Timişoara (format din Municipiu şi 14 comune din zona sa de influenţă). 
În momentul  de faţă,  se află  în derulare procedura de achiziţie publică a  contractului  de prestare  
de servicii de proiectare . 
- Având în vedere relaţiile de cooperare transfrontalieră bilaterală existente între oraşele înfrăţite 
Timişoara şi Szeged, precum şi faptul că zonele economice adiacente ale acestor oraşe au 
caracteristici de similaritate şi complementaritate, a fost iniţiat proiectul „Sistem Agro - Logistic 
Regional Integrat”. Prin intermediul acestuia se urmăreşte realizarea unui sistem agro-logistic 
regional integrat în măsură să permită dezvoltarea echilibrată a pieţelor agricole de gros din cele 
două oraşe şi care să constituie o premisă pentru  creşterea competitivităţii economice în cele două 
zone. Necesitatea proiectului este argumentată de faptul că între zonele economice adiacente celor 
două oraşe se realizează un schimb economic important de mărfuri agro-alimentare, motiv pentru 
care se intentionează să se  construiască o hală cu o suprafaţă de 1.200 mp pentru circulaţia 
mărfurilor agro-alimentare ale producătorilor locali, achiziţia unui soft şi a echipamentelor necesare 
sistemului informatic integrat  pentru facilitarea informării şi  efectuării operaţiunilor de comerţ en-
gros dintre producătorii locali în timp real, precum şi instalarea unui sistem nou de securizare a 
accesului în piaţa  din Timişoara ( barieră+ ticketing). Proiectul  a fost depus în cadrul  celei de a 
doua solicitări de proiecte - Programul de Cooperare Tranfrontalieră  Ungaria-România  2007-2013, 
Axa Prioritară  2 „Întărirea  coeziunii  sociale  şi economice în domeniul afacerilor”  finanţat din 
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). În momentul de faţă, proiectul a trecut de etapa 
de evaluare tehnică a Notei Conceptuale, urmând a  se depune cererea de finanţare. 
 
4.3.4 OBIECTIVE  PENTRU ANUL 2010 
Pentru anul 2010, Serviciul Proicte cu Finanţare Internaţională, îşi propune următoarele obiective: 
1. Accesarea fondurilor nerambursabile aferente  următoarelor programe: 

- 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, Sub-domeniul: Poli de creştere;  

- Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Axa prioritară 2  
Acţiunea 2.1.1 „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri”, în vederea realizării proiectului” 
Sistem Agro - Logistic Regional Integrat”; 

- Programul Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1 “Reabilitarea/monitorizarea/echiparea 
infrastructurii serviciilor de sănătate”; 

- Programul Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4” Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru 
formare profesională continuă;  

-  Programul Operaţional Regional 2007- 2013Axa prioritară  5  „Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007- 2011, 
Domeniul major de intervenţie 5.1. Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe; 

- Programul  Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)  Axa prioritară    
6   „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2. „Îmbunăţirea 
accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”;  

- Programul  Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) Axa prioritară  
6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.4 „Iniţiative 
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transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii”, Operaţiunea nr. 98 - „Parteneriat  
transnaţional”;  

2. Implementarea proiectului  “Pimms Transfer - TRansfering Actions iN Sustainable mobility For 
European Regions” (Transferul de acţiuni în cadrul mobilităţii durabile pentru regiunile europene) 
din cadrul programului  INTERREG IV C, Axa 2 “Mediul şi prevenirea riscului”; 
3. Finalizarea proiectului „Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara – Bastionul 
THERESIA”, în cadrul Programului PHARE 2004 - 2006  Coeziune Economică şi Socială -  
Proiecte mari de infrastructură regională; 
Alături de aceste obiective  Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională îşi propune de asemenea 
să identifice şi să acceseze noi surse internaţionale de finanţare; să iniţieze  şi să  deruleze proiecte 
cu finanţare externă în vederea îndeplinirii principalelor obiective de dezvoltare locală, precum  şi  
să continue  implementarea  proiectelor cu finanţare externă aflate în derulare; 

 
4.4. SERVICIUL INVESTIŢII 
Pe parcursul anului 2009, principalele activităţi derulate de Serviciul Investiţii au fost următoarele 
activităţi: 
 
4.4.1 PROGRAMUL GENERAL ANUAL DE INVESTIŢII  
Lista de investiţii pe anul 2009, anexă la buget, a fost adoptată de către Consiliul Local al 
Municipiului Timişoara prin HCL nr. 99 din 24 martie 2009. Valoarea totală a investiţiilor aprobate 
pentru anul 2009 a fost:  251.412,92 mii lei. Pe parcursul  anului au avut loc  6 rectificări ale Listei 
de Investiţii  adoptate  de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara cu prilejul rectificării de 
buget. 
Totalul cheltuielilor de capital pe anul 2009,  cuprinse în Lista de investiţii anexă la buget şi în 
listele complementare, s-au ridicat la valoarea de: 57.886,07 mii lei, această sumă reprezentând 
realizările pe surse de finanţare în modul următor: 

• Din Bugetul Local : 39.936,92 mii lei 
• Din Fondul de Rulment : 13.396,15 mii lei 
• Din Obligaţiuni Municipale : 17.67 mii lei 
• Din Fondul special pentru locuinţe : 54,99 mii lei 
• Din Fonduri nerambursabile : 52,53 mii lei 
• Din Surse în afara bugetului local:  4.427,81 mii lei 

 
Aceste sume realizate sunt repartizate pe capitole astfel : 
Cap. CHELTUIELI PENTRU AUTORITĂŢI EXECUTIVE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 

Total: 1.247,68 mii lei, din care: 
               Autorităţi executive: 462,39 mii lei din bugetul local,  

     785,29 mii lei din fondul de rulment   
Cap. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 
 Total: 713,46 mii lei, din bugetul local, 
 
Cap. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 
 Total:  964,69 mii lei, din bugetul local, 
 
 Cap. ÎNVĂŢĂMÂNT 
 Total: 693,14  mii lei, în totalitate din bugetul local, repartizaţi astfel: 
 Învăţământ preşcolar şi primar: 552,36 mii lei, din bugetul local şi 
 Învăţământ secundar superior:   140.78 mii lei din bugetul local    
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Cap. SĂNĂTATE: 
Total: 375,68 mii lei, din care: 
  302,50 mii lei din bugetul local, 

73,18 mii lei din fondul de rulment 
Cap.CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 
 Total: 4.589,29 mii lei, din care: 

   3.965,88 mii lei din bugetul local, 
      623,41 mii lei din fondul de rulment 

Cap. ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ 
 Total: 335,04 mii lei,  în totalitate din bugetul local 
 
Cap. LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 
 Total: 29.628,13 mii lei, din care: 

- Buget local : 16.708,84 mii lei 
- Fond Rulment : 8.366,29  mii lei 
- Fondul de locuinţe : 54,99 mii lei 
- Obligaţiuni municipale: 17,67 mii lei, iar 
- Surse în afara bugetului local: 4.427,81 mii lei 

Aceste sume au fost repartizate pe subcapitole în modul următor : 
 

Locuinţe:  6.186,04 mii lei, din care :  
     87,44 mii lei din bugetul local, 
  1.615,80 mii lei din fondul de rulment şi   
      54,99 mii lei din fondul special pentru locuinţe, iar  
  4.427,81 mii lei din surse în afara bugetului local; 
 
Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice:  15.023,38 mii lei, din care: 
   11.204,64 mii lei din bugetul local 
    3.818,74 din fondul de rulment 
  
Iluminat public şi electrificări rurale: 5.380,36 mii lei, din care: 
     3.451,98 mii lei din bugetul local 
      1.910,71 mii lei din fondul de rulment 
   17,67 mii lei din obligatiuni municipale 
 
 Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării publice : 
     2.985,82  mii lei, din care: 

  1.964,78 mii lei din bugetul local şi 
  1.021,04 mii lei din fondul de rulment 

 
Cap. COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE 
 Total : 3.003,54  mii lei, în totalitate din bugetul local,  
Cap. TRANSPORTURI  

Total: 16.294,04 mii lei, din care 
           12.746,06 mii lei din bugetul local,  
              3.547,98 mii lei din fondul de rulment, iar 

Aceste sume au fost defalcate pe următoarele subcapitole: 
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Drumuri şi Poduri: 692,09 mii lei din care: 
161,91 mii lei din bugetul local şi  
530,18 mii lei din fondul de rulment. 

Străzi: 9.088,69 mii lei, din care: 
-  6.950,81 mii lei din bugetul local 
-  2.137,88 mii lei din fondul de rulment 

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor : 
Achiziţii mijloace de transport în comun : 4.698,61 mii lei din bugetul local şi 879,92 din fondul de 
rulment. 
 
PRINCIPALELE OBIECTIVE DE INVESTIŢII  ale Municipiului Timişoara au fost grupate  în: 
studii şi proiecte, lucrări tehnico – edilitare şi  achiziţii de dotări; 
 
Studiile şi proiectele au vizat următoarele obiective: 
- Sistemul info-geografic de administrare a Primăriei Municipiului Timişoara; 
- Construcţia sălii de sport la Şcoala generală nr. 15; 
- Reabilitare a liceelor:  N. Lenau, J.L. Calderon şi C. D. Loga; 
- Modernizare a parcurilor şi scuarurilor şi a zonelor verzi: Parcul Mocioni; zona verde Bd. I. 

Budai-Deleanu; reamenajare şi modernizare Parcul Copiilor; 
- Căminul de Persoane Vârstnice –  branşament de gaz; 
- Infrastructura comunală în vederea renovării Centrului Istoric al Municipiului Timişoara; 
- Reabilitarea zonei centrale a municipiului Timişoara în vederea valorificării potenţialului 

turistic; 
- Întocmirea hărţii de zgomot şi monitorizarea zgomotului ambiental; 
- Sistem  de optimizare şi monitorizare a salubrizării stradale şi elaborarea strategiei de gestionare 

a deşeurilor; 
- Protecţiei mediului; 
- Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe; 
-   Modernizări de drumuri, alimentări cu apă şi canalizare, amenajare străzi, facilităţi sportive şi de 
agrement. 
 
Principalele lucrări tehnico-edilitare, au constat în:  
• Amenajare sediu  Casa căsătoriilor şi direcţia de evidenţă a persoanei; 
• Extindere reţele gaze, branşament şi centrale termice la unităţile de învăţământ; reparaţii 

capitale la unităţile de învăţământ; 
• Modernizari şi amenajări stradale; 
• Extindere reţele gaze naturale + branşament + centrala termică şi mansardarea secţiei de 

hematologie la Clinicile Noi ; 
• Amenajări a parcurilor, scuarurilor şi zonelor verzi : Parcul Carmen Sylva, Parc Zona Uzinei, 

Parcul Poporului, Parcul zona Bucovinei, scuarul Bihor, Scuarul Arhanghelii Mihail şi Gavril; 
• Reabilitarea căminului din str. Ialomiţa; 
• Viabilizare a terenurilor cu utilităţi în zona Armoniei ; 
• Lucrări de reabilitare şi revitalizare a fortificaţiei Cetăţii Timişoara – Bastionul Therezia ; 
• Lucrări de reabilitare la unităţi de învăţământ preuniversitar; 
• Viabilizare terenuri pentru construcţii locuinţe în zona Miloia III; 
• Alimentări cu apă şi canalizare : 

- Sistem major canal –zona de locuinţe str. Polonă 
- Sistem major de canalizare în zona Ciarda Roşie 
- Sistem major de canalizare în cartierul Plopi, etapa II 
- Extinderi reţele apă-canal zona Musicescu – Urseni  
- Sistem major de canalizare în zona Aleea Ghirodei, etapa II 
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- Sistem major de canalizare în cartierul Kuntz, etapa II; 
- Realizare sistem major de canalizare – Cartier Ghiroda etapa II 
- Extinderi ale reţelelor de apă-canal zona Ronaţ, Plopi,Blaşcovici, Mehala  
- Realizări şi reabilitări ale unor fântâni publice forate şi ornamentale 
- Viabilizarea canalizării pe calea Moşniţei - b-dul. Industriilor, 

• Extinderea reţelelor de iluminat public în zona de nord şi în zona de sud ; 
• Amenajarea de spaţii ale PMT în corpul II şi sediul Banc Post 
• Consolidarea pasajului din Calea Şagului, 
• Amenajări şi modernizări stradale: 

- Modernizare str. L. Rebreanu – I. Bulbuca 
- Amenajare str. Veronica Micle 
- Amenajare str. Mureş 
- Amenajare str. Botoca-Drăghicescu 
- Amenajare str. Bruxelles 
- Amenajare str. Anişoara Odeanu 
- Amenajare str. Gr. Alexandrescu 
- Amenajare str. Virtuţii 
- Amenajare str. Bârzava 
- Amenajare str. Călimăneşti 
- Amenajare str. Bastilia-Fortăreţei-Zürich 
- Reparaţii capitale stradale zona de locuinţe Bd. Dâmboviţa 

 
 
Principalele dotări achiziţionate sunt următoarele : 

- Programe informatice şi licenţe; 
- Dotări pentru Poliţia Comunitară ; 
- Dotări pentru Grădina Zoologică ; 
- Dotări pentru Direcţia Fiscală ; 
-    Dotări pentru Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă; 
- Tehnica de calcul; 
- Dotări pentru unităţile de învăţământ  
- Dotări pentru Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 
- Mjloace de transport în comun. 

 
 4.4.2 PROIECTE IMPLEMENTATE SAU ÎN CURS DE  IMPLEMENTARE 
Au fost elaborate temele de proiectare,  documentele privind achiziţionarea serviciilor de proiectare 
şi au fost urmăritze contractele pentru elaborarea serviciilor de proiectare pentru următoarele 
obiective de investiţii: 
- SF „Infrastructura comunală, faza II” în vederea renovării centrului istoric al oraşului Timişoara; 
- SF Reabilitare Str. Văcărescu - pe tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol şi Splaiul 
T.Vladimirescu; 
- SF+PT Reabilitare Str. Văcărescu - pe tronsonul cuprins între   b-dul Regele Carol şi b-dul 16 
Decembrie; 
- SF Reamenajarea  şi Modernizarea Parcului Copiilor ”ION CREANGĂ” din municipiul 
Timişoara; 
- ET+DALI+PT Reabilitarea, Modernizarea, Dezvoltarea şi Echiparea  Infrastructurii Educaţionale 
a GRUPULUI SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ Timişoara; 
- ET+DALI+PT Reabilitarea, Modernizarea, Dezvoltarea şi Echiparea  Infrastructurii Educaţionale 
a LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-Timişoara;  
- ET+DALI+PT Reabilitarea, Modernizarea, Dezvoltarea şi Echiparea  Infrastructurii Educaţionale 
a LICEULUI TEORETIC J. L. CALDERON –Timişoara;  



  FP 26 – 07, ver. 01 43  

- ET+DALI+PT Reabilitarea, Modernizarea, Dezvoltarea şi Echiparea  Infrastructurii Educaţionale 
a COLEGIULUI NAŢIONAL C.D.LOGA – Timişoara; 
- ET+DALI+PT Reabilitarea, Modernizarea, Dezvoltarea şi Echiparea  Infrastructurii Educaţionale 
a GRUPULUI SCOLAR INDUSTRIAL – datorită faptului că nu a fost posibilă dezmemebrarea 
terenului, s-a renunţat la aciziţionarea serviciilor de proiectare; 
- SF Centrul  Regional Intermodal  de  Transport  cu sediul la Remetea; 
- A fost urmărită finalizarea proiectului tehnic şi  a devizului general şi a  fost elaborată documentaţia 
necesară achiziţionării lucrărilor de execuţie pentru obiectivul „Reabilitarea Pieţei Iosefin”. 
 
4.4.3 HOTĂRÂRI   ALE  CONSILIULUI  LOCAL  PROMOVATE 
- HCL nr. 304/28.07.2009 privind respingerea documentaţiei tehnico economice şi a devizului 
general pentru realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitarea Pieţei Iosefin" elaborat de către 
S.C.IPROTIM S.A. în cadrul Contractului de Servicii nr. 12 din 03.04.2008; 
- HCL nr. 305/28.07.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului 
de investiţii REAMENAJAREA ŞI MODERNIZAREA PARCULUI COPIILOR "ION 
CREANGĂ" elaborat de către S.C.FAGUS GMBH în cadrul Contractului de Servicii nr. 41 din 
15.05.2009; 
- HCL nr. 350/29.09.2009 privind privind aprobarea documentaţiei tehnico economice şi a 
devizului general pentru realizarea obiectivului de investiţii “Reabilitarea Pieţei Iosefin" elaborat de 
către S.C.IPROTIM S. A. în cadrul Contractului de Servicii nr. 12 din 03.04.2008; 
- HCL nr. 353/29.09.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului 
de investiţii "Reabilitare strada Văcărescu - pe tronsonul cuprins între Bv. Regele Carol şi Bv. 16 
Decembrie 1989, Timişoara. 
 
4.4.4 ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE  
- Revizuirea 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. 
- Colaborare în vederea extinderii locaţiei şi diversificării activităţii în Piaţa de Gros Timişoara cu 
S.C. Pieţe S.A. şi firma de consultanţă   AFC Consultants Internaţional desemnată de către IBD 
GTZ pentru eficientizarea activităţii Pieţei de Gros; 
- Colaborare cu CCRCIT şi consultanţii germani de la GTZ în cadrul programului „Reabilitarea 
prudentă clădiri – măsuri demonstrative „ aprobat prin HCL nr. 39/2007 – prin asigurarea urmăririi 
din punct de vedere tehnic a lucrărilor de reparaţii la următoarele clădiri: Piaţa Unirii nr. 9, Piaţa 
Unirii nr. 11 şi Timotei Cepariu nr. 1, Piaţa Unirii nr. 10, str. G. Coşbuc nr. 11; 
- Verificarea documentelor din punct de vedere al conformităţii cu datele cuprinse în Lista de 
investiţii. şi avizarea propunerilor de angajare a cheltuielilor pentru toate obiectivele de investiţii 
derulate de către Municipiul Timişoara; 
- Verificarea şi avizarea documentelor, întocmirea anexelor necesare pentru  admitere la finanţare şi 
plată (Anexele 1 – 4 ) precum şi  transmiterea spre Direcţia Economică a documentelor necesare 
efectuării plătii, pentru toate obiectivele de investiţii derulate de către Municipiul Timişoara. 
 
4.4.5 OBIECTIVE  DE INVESTIŢII  MAJORE PROPUSE DE CĂTRE MUNICIPALITATE 
SPRE REALIZARE  ÎN ANUL 2010 
- Demararea lucrărilor de execuţie a  unui nou sediu de piaţa en detail pe strada Văcărescu nr. 33 

a, în vederea realizării  obiectivului „Reabilitarea Pieţei Iosefin”; 
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- Reabilitarea străzii Văcărescu pe tronsonul cuprins între B-dul regele Carol şi B-dul 16 
Decembrie; 

- Elaborarea documentaţiei tehnico economice  pentru  reabilitarea spaţiilor publice din cartierul 
Cetate;  

- Elaborarea studiului de fezabilitate şi proiectului tehnic în vederea realizării lucrărilor  de 
amenajare a malurilor Canalului Bega; 

- Demararea lucrărilor privind reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriilor 
la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”DR. VICTOR BABEŞ si la Clinica 
de Chirurgie Cranio – Maxilo - Facială din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta 
Timişoara; 

- Finalizarea sistemului info-geografic de administrare Municipiului Timişoara; 
- Finalizarea lucrărilor de revitalizare a fortificaţiei Cetăţii Timişoara – Bastionul Terezia; 
- Finalizarea lucrărilor la Casa Căsătoriilor şi Direcţiei de evidenţă a persoanelor; 
- Finalizarea lucrărilor la sediul  Poliţiei Comunitară; 
- Lucrări tehnico edilitare la unitati de învăţământ şi sănătate; 
- Demararea lucrărilor realizare a unui campus şcolar pentru Liceul de Arte Plastice, la Şcoala 

Generală nr. 9; 
- Reabilitarea Palatului Culturii; 
- Continuarea lucrărilor de amenajare la Stadionul „Dan Păltinişan”; 
- Lucrări de reamenajare şi modernizare a parcurilor, scuarurilor şi zonelor verzi: Parcul 

Poporului, Parc Zona Bucovina, amenajări la Grădina Botanică, la Parcul Rozelor, Parcul 
Justiţiei, Stadion, Studenţesc, Vasile Pârvan, Alpinet, Parcul Bihor, Parcul Arcidava, Parcul 
Copiilor „Ion Creangă” 

- Diversificarea şi îmbunătăţirea activităţii la  Grădina Zoo; 
- Lucrări de reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe ; 
- Lucrări  de extindere  şi reabilitare a reţelelor de apă şi canalizare, realizarea de fântâni publice 

forate şi ornamentale; 
- Extindere a reţelelor de iluminat public în zona de Nord şi în zona de Sud; 
- Viabilizarea terenurilor cu utilităţi în Calea Moşniţei; 
- Viabilizarea terenurilor pentru construcţii săli de sport şi bazine de înot; 
- Viabilizarea terenurilor pentru locuinţe zona Miloia III; 
- Lucrări de reabilitare a infrastructurii la reţeaua de transport public; 
- Lucrări de amenajare a străzilor, amenajare de locuri de parcare şi piste pentru biciclişti; 
- Consolidare pasaje şi poduri: Pasajul Calea Şagului, Podul Uzina de Apă, Amenajare Complex 

rutier zona Michelangelo; 
- Modernizare şi extindere Calea Torontalului; 
- Modernizare şi extindere str. Cloşca; 
- Reabilitare RTS cartier Soarelui, Calea Şagului, Calea Girocului, Lipovei, Calea Aradului, 

Campus Universitar; 
- Achiziţionarea unor  mijloace de transport public. 
 
4.5 SERVICIUL CENTRUL DE COORDONARE PENTRU REABILITAREA 
CARTIERELOR ISTORICE DIN TIMIŞOARA 
Pe parcursul anului 2009, principalele activităţi derulate de Serviciul Centrul de Coordonare pentru 
Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara au fost: 
 
4.5.1 HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PROMOVATE 
- Hotărârea Consiliului Local 263/30.06.2009 privind aprobarea soluţiei de principiu a P.U.Z. 
Malurile Canalului Bega şi zona sa de influenţă şi prelungirea interdicţiei temporare de construire 
de-a lungul malurilor Canalului Bega până la aprobare finală P.U.Z.; 
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- Hotărârea Consiliului Local 384/27.10.2009 privind aprobarea reabilitării/confecţionării identice a 
vitrinelor de lemn de la parterul clădirii istorice din str. Ştefan cel Mare nr. 2 / Piaţa Romanilor nr. 1 
din Municipiul Timişoara; 
- Hotărârea Consiliului Local 385/27.10.2009 privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Convenţia 
de subvenţionare nr. 168 din 06.11.2008; 
- Hotărârea Consiliului Local 386/27.10.2009 privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Convenţia 
de subvenţionare nr. 194 din 24.11.2008; 
- Hotărârea Consiliului Local 387/27.10.2009 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Convenţia 
de subvenţionare nr. 167 din 06.11.2008; 
- Hotărârea Consiliului Local 388/27.10.2009 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Convenţia 
nr. 98 din 06.08.2009; 
- Hotărârea Consiliului Local 389/27.10.2009 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Convenţia 
de subvenţionare nr. 196 din 24.11.2008. 
 
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 de-a lungul anilor 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 2009: 
- 06-08.05.2009 - Curs „Identificarea degradărilor lemnului la clădirile istorice şi tratamentul lor 
eficient”; 
- De asemenea, au fost organizate o serie de cursuri „on the job” pe şantierele clădirilor istorice de 
la adresele: Piaţa Unirii nr. 9, 10, str. G. Coşbuc nr. 1 şi Timotei Cipariu nr. 1. Acestea au vizat în 
special reabilitarea ferestrelor, a elementelor de lemn, acoperişurilor etc.; 
- A fost organizat şi cursul „Conservarea patrimoniului imobil istoric din Timişoara” pentru Poliţia 
Comunitară. Cursul a început pe 17 februarie şi s-a desfăşurat bisăptămânal pe parcursul a două 
luni. Scopul acestui curs a fost introducerea în tematica clădirilor istorice şi a protejării şi reabilitării 
corecte a acestora şi, de asemenea, în legislaţia în vigoare care reglementează acest domeniu. Poliţia 
Comunitară a fost pregătită pentru a sprijini populaţia şi pentru a conştientiza proprietarii din 
cartiere istorice ale Timişoarei asupra importanţei intervenţiilor corecte în reabilitarea clădirilor 
istorice şi a respectării regulilor şi regulamentelor pentru zonele vizate. Modalităţile prin care 
Poliţia Comunitară va veni în ajutor este acţiunea preventivă şi de control în ceea ce priveşte 
măsurile de reabilitare prin observaţie directă în zonele respective, prin informarea proprietarilor 
care au lucrări în curs de derulare, prin recomandări oferite acestora şi prin comunicarea către 
autorităţile avizate a posibilelor nereguli sesizate. Poliţia Comunitară trebuie să poată informa şi 
consilia populaţia asupra regulamentelor în vigoare, dar şi să controleze daca acestea sunt 
respectate. 
 
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”; 
- Serviciul CCRCIT a elaborat proiectul de „Reabilitare a infrastructurii publice urbane a malurilor 
canalului Bega”, proiect inclus în Proiectul integrat de dezvoltare (PID) al Municipiului Timişoara. 
S-a elaborat tema de proiectare pentru „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor 
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canalului Bega” pentru derularea procedurii de achiziţie publică, prin care s-a stabilit firma care va 
realiza studiul de fezabilitate, proiectul tehnic şi cererea de finanţare pentru proiectul mai sus 
menţionat. 
Tot în vederea reabilitării şi reamenajării Canalului Bega, a fost elaborat Planul Urbanistic Zonal - 
Malurile Canalului Bega (HCL nr. 544/16.12.2008 privind stabilirea interdicţiei temporare de 
construire de-a lungul malurilor Canalului Bega şi HCL nr. 263/30.06.2009 privind aprobarea 
soluţiei de principiu a P.U.Z. Malurile Canalului Bega). PUZ Bega în versiunea finală va fi aprobat 
la începutul anului 2010. Acesta vizează protejarea spaţiilor verzi existente şi extinderea acestora şi 
în acelaşi timp impunerea un anumit standard calitativ, astfel încât să aibă loc o dezvoltare urbană 
durabilă şi competitivă: 
- realizarea unei alei continue, neîntrerupte, fără obstacole, pentru pietoni şi a unei piste pentru 
biciclete care să se desfăşoare de-a lungul întregului canal; 
- protejarea spaţiilor verzi existente şi revitalizarea şi reamenajarea acestora; 
-  reintroducerea transportului public pe canalul Bega; 
- îmbunătăţirea posibilităţilor de recreere şi de petrecere a timpului liber pe malurile canalului Bega; 
- accesibilitate mai bună către apă prin creare de noi căi de acces; 
- crearea de noi legături între zonele rezidenţiale şi centrul oraşului prin noi poduri pietonale şi alei; 
-  revitalizarea infrastructurii existente şi a clădirilor nefolosite, pentru utilizări socio-culturale, de 
petrecere a timpului liber sau locuit; 
-  dezvoltarea investiţiilor lângă canalul Bega („spaţiu deschis favorabil pentru investiţii“). 
 
În contextul proiectului „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din 
Timişoara” - componentă de asistenţă tehnică, finanţat de către Guvernul Republicii Federale 
Germania în baza Acordului interguvernamental de cooperare între Guvernul Republicii Federale 
Germania şi Guvernul României, Municipiul Timişoara a solicitat şi obţinut finanţare pentru 
aplicarea măsurilor demonstrative de calificare, privind conservarea durabilă şi reabilitarea prudentă 
a clădirilor publice şi private de interes deosebit. 
 
Lucrări demonstrative de reabilitare a clădirilor istorice 
Prin contractul de finanţare nr. 81088240/20.12.2006/SC2007- 4070/20.02.2007, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 39/13.02.2007, privind realizarea 
proiectului „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara”- 
măsuri demonstrative, Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) a acordat o finanţare 
în valoare de 440.000 de euro pentru lucrări demonstrative şi de calificare la clădirile istorice, 
proprietate publică sau privată a Municipiului sau a persoanelor fizice sau juridice, după cum 
urmează: 
- 400.000 euro - subvenţii pentru costurile de construcţie la măsurile în scop demonstrativ şi de 
calificare la obiectiv; 
- 40.000 Euro – subvenţii pentru asistenţă tehnică. 
 S-au reabilitat următoarele clădiri istorice: Piaţa Unirii nr. 9 şi str. Timotei Cipariu nr. 1 şi sunt în 
curs de reabilitarea următoarelor clădiri istorice: Piaţa Unirii nr. 10, str. G. Coşbuc nr. 1 şi vitrinele 
de la imobilul din str. Ştefan cel Mare nr. 2 / Romanilor nr. 1. Lucrările de reabilitare vizează 
refacerea acoperişurilor, a faţadelor, cât şi a părţilor metalice şi din lemn. Asociaţia de proprietari va 
contribui cu 30% din valoarea lucrărilor şi va veni cu proiectul tehnic iar restul, de 70%, va fi 
finanţat de către GTZ. 
 
Pentru a pune în evidenţă, pe timpul nopţii, clădiriile reabilitate şi elementele arhitecturale ale 
acestora, a fost introdus iluminatul arhitectural nocturn a clădirilor, care oferă efecte decorative 
spectaculoase şi înfrumuseţează şi spaţiile publice în care aceastea se află (HCL 384/27.10.2009 
privind aprobarea reabilitării/confecţionării identice a vitrinelor de lemn de la parterul clădirii 
istorice din str. Ştefan cel Mare nr. 2/Piaţa Romanilor nr. 1 din Municipiul Timişoara, HCL nr. 
385/27.10.2009 privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Convenţia de subvenţionare nr. 168 din 

http://www.primariatm.ro/hcl.php?unid=F3229AB5C88AEF43C225764F003F4175
http://www.primariatm.ro/hcl.php?unid=F3229AB5C88AEF43C225764F003F4175
http://www.primariatm.ro/hcl.php?unid=F3229AB5C88AEF43C225764F003F4175
http://www.primariatm.ro/hcl.php?unid=EF8A7192876FF5FAC225765000216B3B
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06.11.2008, HCL nr. 386/27.10.2009 privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Convenţia de 
subvenţionare nr. 194 din 24.11.2008, HCL nr. 387/27.10.2009 privind aprobarea Actului adiţional 
nr. 1 la Convenţia de subvenţionare nr. 167 din 06.11.2008, HCL nr. 388/27.10.2009 privind 
aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Convenţia nr. 98 din 06.08.2009, HCL nr. 389/27.10.2009 
privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Convenţia de subvenţionare nr. 196 din 24.11.2008). 
  
Întrucât s-a reuşit obţinerea unei economii la lucrările de reabilitare a clădirilor istorice, au fost 
achiziţionate 7 plăcute de signaletica pentru monumente istorice. Acestea vor fi amplasate pe 
clădirile istorice reabilitate prin proiect, deoarece fac parte din Lista monumentelor istorice.  
 
În urma Contractului de asociere nr. 1/20.05.2006, încheiat intre Consiliul Local al Municipiului 
Timişoara şi S.C. Ursus Breweries S.A., Municipalitatea Timişoara a obţinut o finanţare de 500.000 
USD pe o perioadă de 5 ani (intre 01.06.2006-31.05.2011) în scopul punerii în valoare a unor clădiri 
cu valoare istorică şi promovarea unor activităţi tradiţionale în Municipiul Timişoara. Compania 
Ursus Breweries S.A. urmează sa finanţeze lucrări de reabilitare a acoperişurilor, faţadelor, a 
părţilor metalice şi din lemn ale unor clădiri istorice din oraşul nostru. Suma alocată anual este în 
valoare de 100.000 USD, pe perioada celor 5 ani de valabilitate a contractului. 
 
În anul 2009 a fost reabilitată clădirea din Piaţa Unirii nr. 11 şi cea din Piaţa Unirii nr. 10, aceasta 
din urmă fiind reabilitată în parteneriat cu GTZ. Acestea au fost şi iluminate arhitectural pentru a le 
evidenţia şi pe timpul nopţii. Asociaţia de proprietari a contribuit cu 0% din valoarea lucrărilor şi va 
veni cu proiectul tehnic, întreaga valoare a lucrărilor de reabilitare  urmând să fie finanţate din 
fondurile obţinute de Municipalitate de la Ursus Breweries. 
 
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.  
Serviciul CCRCIT a continuat difuzarea directă către proprietari sau prin intermediul partenerilor, 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 anul 2009 a fost elaborată broşura „Vitrine istorice în România”, material destinat arhitecţilor şi 
proprietarilor de spaţii comerciale. 
 
Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara a continuat 
să actualizeze informaţii şi ştiri pe pagina de internet a biroului www.gtztm.ro care vine în sprijinul 
persoanelor interesate de activităţile biroului şi de problema reabilitării urbane în general.  
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 

http://www.primariatm.ro/hcl.php?unid=EF8A7192876FF5FAC225765000216B3B
http://www.primariatm.ro/hcl.php?unid=C1D3CA08F3AF4051C22576500021FC67
http://www.primariatm.ro/hcl.php?unid=C1D3CA08F3AF4051C22576500021FC67
http://www.primariatm.ro/hcl.php?unid=AD1D731049273429C225765000225ECC
http://www.primariatm.ro/hcl.php?unid=AD1D731049273429C225765000225ECC
http://www.primariatm.ro/hcl.php?unid=0752DE3C0B7A9E4FC2257650003CA246
http://www.primariatm.ro/hcl.php?unid=0752DE3C0B7A9E4FC2257650003CA246
http://www.primariatm.ro/hcl.php?unid=E23E8053019E2BA8C2257650003CF6C5
http://www.primariatm.ro/hcl.php?unid=E23E8053019E2BA8C2257650003CF6C5
http://www.gtztm.ro/media/dms/File/09-07-2008/indrumar.pdf
http://www.gtztm.ro/media/dms/File/09-07-2008/indrumar%20de.pdf
http://www.gtztm.ro/media/dms/File/19-11-2008/01%20zidarie%20uscata_CMYK_rum%202008-08-30_PRINT-1.pdf
http://www.gtztm.ro/media/dms/File/19-11-2008/05%20pardoseli%20istorice_CMYK_rum%202008-08-30_PRINT.pdf
http://www.gtztm.ro/media/dms/File/19-11-2008/03%20ferestre%20istorice_CMYK_rum%202008-08-30_PRINT.pdf
http://www.gtztm.ro/media/dms/File/19-11-2008/02%20ferestre%20noi_CMYK_rum%202008-08-30_PRINT.pdf
http://www.gtztm.ro/media/dms/File/19-11-2008/04%20Usi%20istorice_CMYK_rum%202008-08-30_PRINT.pdf
http://www.gtztm.ro/media/dms/File/19-11-2008/Flyer%20Autorizatie%202008-08-19.pdf
http://www.gtztm.ro/media/dms/File/09-07-2008/tourism%20concept.pdf
http://www.gtztm.ro/
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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: 
- Campania Antiplastic - NU! TÂMPLĂRIEI DIN PLASTIC ÎN CARTIERELE ISTORICE. Pe 
parcursul lunilor aprilie şi mai 2009, clase de elevi din şcoli din cartierele istorice din Timişoara au 
participat la această Campania. Evenimentul a adus în atenţie unul dintre elementele costructive 
reprezentativeale ale clădirilor istorice, şi anume ferestrele; 
- Expoziţia - container Măsurile corecte de reabilitare a clădirilor istorice - prima expoziţie de acest 
gen în România. Aceasta a fost amplasată în spaţiul public din Piaţa Unirii şi Piaţa Traian, începând 
cu luna mai 2009; 
- „Bega Bulevard” - 19-21 iunie 2009. Acesta a fost gândit ca eveniment amplu, un festival al 
muzicii, artei, culturii, al manifestărilor sportive şi evenimentelor inedite adresat tuturor grupurilor 
de vârstă. Festivalul doreşte să pună în evidenţă importanţa şi potenţialul Canalului Bega, crescând 
astfel atractivitatea acestuia. „Bega Bulevard” a atras atenţia timişorenilor asupra variatelor 
posibilităţi de recreere, divertisment şi sport, pe care această zonă le poate oferi, şi i-a informat în 
acelaşi timp despre proiectele Primăriei Municipiului Timişoara privind revitalizarea şi 
reamenajarea malurilor Canalului Bega; 
- Ediţia a III-a a Festivalului de artă urbană sTRADart 2009, 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. 
 
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 2009 s-au 
înregistrat 175 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 138 
de asociaţii de proprietari au beneficiat de consultanţă tehnică gratuită, iar 112 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.  
 
4.5.6 SCHIMBURI DE EXPERIENŢĂ  
- D-na Raluca Pop, consilier din cadrul Centrului de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor 
Istorice din Timişoara a participat la conferinţa „The Strategic Role of the Danube and its 
Tributaries in Cross Border and Regional Cooperation in the Middle Danube Basin” în data de 
26.09.2009 la Veliko Gradiste, Serbia, unde a prezentat proiectul de reabilitare şi revitalizare a 
malurilor Canalului Bega din Municipiul Timişoara; 
- D-na Aurelia Junie, Director Direcţia Dezvoltare, d-na Raluca Pop, consilier din cadrul Centrului 
de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara, d-na Adriana Deaconu, şef 
Serviciu Proiecte cu Finanţare Internaţională şi d-na Andreea Bălan, consilier Serviciul Dezvoltare 
Locală şi Integrare Europeană, au participat în data de 18 noiembrie 2009 la seminarul pentru liderii 
de proiect din cadrul Programului de Cooperare Trasnfrontalieră România-Ungaria, la Bekescsaba, 
Ungaria. 
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4.5.7 DELEGAŢII STRĂINE  
- Vizita d-lui Manfred Kaniss, reprezentantul oraşului înfrăţit Gera şi a d-lui Clemens Fritz, 
reprezentantul oraşului înfrăţit Karlsruhe, din Germania, cu ocazia Dezbaterii „Calitatea spaţiilor 
publice – motor al dezvoltării urbane”, din cadrul Festivalului „Bega Bulevard” (20.06.2009); 
- Vizita delegaţiei din oraşul Faenza - prezentarea biroului şi a domeniilor de activitate ca şi bază 
pentru viitoare colaborări (24.07.2009); 
- Vizita delegaţiei din oraşul Nottingham, din Marea Britanie, privind regenerarea urbană 
(29.10.2009). 
 
4.5.8 OBIECTIVE PENTRU ANUL 2010 
- Derularea procedurii de supraveghere a intervenţiilor asupra clădirilor istorice în colaborare cu 
Poliţia Comunitară; 
- Începerea programului de creditare KfW pentru proprietarii de clădiri istorice; 
- Finalizarea lucrărilor demonstrative de reabilitare prudentă a clădirilor istorice; 
- Finalizarea evaluării stării fizice a clădirilor istorice pe anul 2009; 
- Pregătirea unui Regulament local de urbanism pentru zonele istorice; 
- Semnalizarea monumentelor istorice din Timişoara; 
- Organizarea de noi evenimente specifice Serviciului (campanii, expoziţii etc.) pentru informarea si 
sensibilizarea cetăţenilor cu privire la reabilitarea urbană.   
 
4.6 BIROUL INFOCENTRUL TURISTIC  
Pe parcursul anului 2009, principalele activităţi derulate de Biroul Infocentrul Turistic au fost:  
 
4.6.1 ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE 
Materiale de promovare editate:  
-     reeditarea şi tipărirea broşurii „Timişoara - Harta şi atracţiile turistice” în română, engleză, 
germană; 
-    realizarea şi tipărirea  broşurii „Cazare Timişoara”;  
- realizarea şi tipărirea broşurii trimestriale cu „Evenimente culturale” din Timişoara; 
- reeditarea pliantului „Obiective turistice în Timişoara şi în Banat”; 
- realizarea şi tipărirea broşurii „Timişoara” în cinci limbi: română, engleză, franceză, italiană şi 
germană; 
- realizarea şi tipărirea pliantului „Ce ştim şi ce nu ştim despre Bega”; 
- realizarea şi tipărirea de vederi şi semne de carte cu poze din Timişoara, precum şi tipărirea unui 
autocolant cu stema Timişoarei. 
În cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din Timişoara, în 
context regional”, proiect Phare CBC 2006, derulat în perioada 3.09. 2008-30.11.2009, au fost 
editate şi tipărite următoarele materiale: 
- 4.000 de pliante „Muzee, colecţii, galerii în Timişoara”, din care 2.000 bucăţi în limba română, 

2.000 bucăţi în limba engleză; 
- 3.000 de broşuri „Timişoara turistică”, broşuri de promovare şi prezentare, cuprinzând 4 circuite 

turistice, din care 1.000 bucăţi în limba română, 2.000 bucăţi în limba engleză;  
- 20 de topuri a câte 250 file cuprinzând harta turistică detaşabilă a Timişoarei, total  10 topuri în 

limba română, 10 topuri în limba engleză;  
- 3000 de pliante cu harta centrului „Timişoara-Cartierul Cetate”, din care 1000 bucăţi în limba 

română, 2.000 bucăţi în limba engleză; 
- 250 de broşuri  „Planul de dezvoltare a turismului din Timişoara”  
- un pupitru cartografic, ce conţine harta Timişoarei şi harta Banatului.  
 
 
 
4.6.2 EXPOZIŢII ŞI EVENIMENTE ORGANIZATE 
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- 27.11.2008 – 12.01.2009 – expoziţie de pictură „Banat – secvenţe cromatice” a d-nei Rodica 
Strugaru; 

- 26.01.2009 – 26.02.2009 – expoziţie de pictură „Timişoara Mica Vienă” a dnei Cristina Renard;  
- 23.02.2009 – 09.03.2009 - expoziţie de pictură „Peisaje din Banat” a dnei Hajnalka Neumann; 
- 09.03.2009 – 21.03.2009 – expoziţie de pictură pe piată şi lemn a dnei Anna Ionaşcu; 
- 17.03.2009 - lansarea cărţii „Retezat – Poteci, lacuri şi piscuri” a d-lui Marius Terchilă;  
- 23.03.2009 – 06.04.2009 - expoziţie de desene „Timişoara Mon Amour” – a copiilor de la 

Palatul copiilor şi a elevilor claselor a IX-a şi a XI-a de la Colegiul C.D. Loga, coordonator 
Sorin Scurtulescu; 

- 06.04.2009 – 21.04.2009 – expoziţie de desene „Culorile Sărbătorilor Pascale” a Fundaţiei 
Prezent, coordonator Stela Guţiu; 

- 22.04.2009 – 16.05.2009 – expoziţie de fotografie „Imaginea panoramică a stării de  repaus” a 
d-lui Zoltan Pasmany; 

-    28.05.2009 – lansarea cărţii „Poteci noi în Banatul Montan şi în Munţii Poiana Ruscă” a  
      d-lui Marius Terchilă; 
- 18.06.2009 – 14.06.2009 - expoziţie „Campania Antiplastic” a Centrului pentru Coordonarea şi 

Reabilitarea Clădirilor Istorice;  
- 15.06.2006 – 02.07.2009 – expoziţie de promovare a Serbiei realizată de către Consulatul 

General al Serbiei al Serbiei la Timişoara;  
- 02.07.2009 – 15.07.2009 – expoziţie „Înotul timişean – trecut, prezent şi viitor” a d-lui Sergiu 

Morariu; 
- 15.07.2009 – 15.08.2009 – expoziţie de pictură şi arhitectură contemporană a Taberei de Creaţie 

de la Brebu Nou, realizată de către Axa Art; 
- 16.08.2009 – 16.09.2009 – expoziţie „Orhidee din Banat” a Muzeului Banatului, Secţia de 

Ştiinţe Naturale;  
- 28.10.2009 – 10.12.2009 – expoziţie „Turismul şi căile ferate neconvenţionale” a d-lui Cornel 

Hamat; 
- 26.11.2009 – conferinţa finală a  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;  

- 10.12.2009 – 06.01.2009 – expoziţia de desene „Bucuria sărbătorilor de iarnă” a Fundaţiei 
Prezent.  

 
 4.6.3 PARTICIPĂRI LA SEMINARII, CONFERINŢE, SIMPOZIOANE ŞI TÂRGURI 
-  În 17-18 ianuarie 2009 a avut loc la Gera,  Germania, târgul de turism  „Reisezeit”. La târg a 
participat şi o delegaţie a  Infocentrului Turistic.Timişoara şi Gera sunt oraşe înfrăţite. Timişoara  a 
avut un  stand de prezentare, în care s-au distribuit materiale de promovare ale oraşului;  
- În 31 ianuarie 2009 Institutul Intercultural Român din Timişoara, în colaborare cu Cultours a 
organizat un tur prin Banatul sârbesc, în cadrul proiectului „Dezvoltarea turismului cultural în Banat 
- o provocare transfrontalieră”. La această acţiune a participat şi o delegaţie din cadrul Infocentrului 
Turistic. Au fost vizitate obiective culturale din oraşele Kikinda, Zrenianin, Pancevo; 
- În cadrul colaborării dintre Primăria Municipiului Timişoara şi Societatea Germană pentru 
cooperare GTZ privind Reabilitarea prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din 
Timişoara s-a desfăşurat cursul „Conservarea patrimoniului imobil istoric din Timişoara” destinat 
Poliţiei Comunitare din Timişoara, la care au participat şi angajaţi ai Infocentrului Turistic 
Timişoara.  S-a făcut şi o vizită în teren, s-au vizitat cartierele istorice şi s-au evidenţiat soluţii 
corecte şi incorecte de renovare a clădirilor istorice; 
- În perioada 24-25 mai 2009, în  cadrul colaborării între oraşe înfrăţite, la Szeged a avut loc în 
„Târgul de pe pod”, la care a participat şi o delegaţie a Infocentrului Turistic, din cadrul Primăriei 
Municipiului Timişoara.  În cadrul acestei manifestări s-au distribuit materiale de promovare 
turistică a Timişoarei; 
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- În 18 -21 iunie a avut loc Festivalul Bega Bulevard, organizat de GTZ şi Primăria Municipiului 
Timişoara. Infocentrul Turistic a participat la manifestări pe parcursul a 3 zile, a avut un stand 
propriu de prezentare a materialelor de promovare. Cu ocazia târgului a fost tipărit şi distribuit 
pliantul „Ce ştim şi ce nu ştim despre Bega”, un material informativ ce doreşte să atragă atenţia 
asupra istoricului canalului Bega şi asupra potenţialului turistic, pe care acest canal îl poate avea în 
Timişoara şi în regiune.  
 
4.6.4 PROIECTE IMPLEMENTATE 
În anul 2009 a continuat derularea proiectului „Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare 
turistică din Timişoara, în context regional”, proiect finanţat în cea mai mare parte de Uniunea 
Europeană şi Guvernul României prin Program Phare CBC România-Serbia 2006. Proiectul a fost 
implementat pe parcursul a 15 luni de Municipiul Timişoara având ca partener Organizaţia 
Comunală de Turism din Vrşeţ, Serbia şi s-a finalizat la 30.11.2009. Principalul obiectiv al 
proiectului a fost  dezvoltarea turismului în Timişoara şi în împrejurimi, în special dezvoltarea 
turismului cultural, ca sursă de dezvoltare economică şi formă de valorificare a patrimoniului istoric 
şi cultural, subliniind în mod special valorosul patrimoniu arhitectural al oraşului. În cadrul 
proiectului au fost elaborate diverse materiale de informare si promovare turistică, enumerate mai 
sus. În cadrul proiectului  Primăria Municipiului Timişoara a organizat 3 seminarii pe tema 
dezvoltării turismului, în urma cărora a fost întocmit “Planul de dezvoltare a turismului în 
Timişoara”, pe perioada 2009-2014. La consultări şi dezbateri au participat actori publici şi privaţi 
cu activitate în domeniul turismului. Seminariile s-au desfăşurat în 4.08, 23.09 şi 28.10.2009, în 
Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara. În cadrul proiectului a fost realizat şi site-ul  
web www.timisoara-info.ro, ce cuprinde descrieri ale obiectivelor turistice din Timişoara, precum şi 
date importante referitoare la serviciile turistice şi evenimentele din oraş şi alte informaţii utile 
pentru turişti, în limbile română, engleză şi sârbă.În baza proiectului s-a realizat dotarea 
infocentrului cu echipamente tehnice specifice unui infocentru turistic (aparat foto, laptop, televizor 
LCD) şi cu mobilier (masă, scaune, stative pentru pliante), pupitru cartografic şi 50 de audioghiduri, 
pentru turişti, ce cuprind înregistrări cu descrieri ale obiectivelor turistice din centrul Timişoarei – 
Cartierul Cetate, în limbile română, engleză, sârbă, germană, franceză şi italiană. 
 
4.6.5 HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PROMOVATE  
- HCL nr. 127/24.03.2009 privind acceptarea donaţiei făcute de Fundaţia Centrul Euroregional 
pentru Democraţie din Timişoara către Municipiul Timişoara; 
- HCL nr. 461/15.12.2009 privind aprobarea aderării Municipiului Timişoara, prin Infocentrul 
Turistic, la Asociaţia "European Cities Marketing" şi a achitării taxei de membru pentru Municipiul 
Timişoara în cadrul acestei asociaţii. 
 
4.6.6 ALTE ACTIVITĂŢI 
- Infocentrul Turistic a fost vizitat de peste 9.000 de persoane, atât turişti, cât şi timişoreni, cel mai 

mare aflux de vizitatori fiind în lunile iulie, august;  
- s-a reactualizat baza de date a biroului în ceea ce priveşte serviciile turistice din Timişoara; 
- În cadrul proiectului „Realizare  sistem de orientare şi semalizare turistică” cuprins pe Agenda 

Culturală a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara au fost realizate 15 indicatoare de 
orientare turistică cu „Infocentru turistic”, montate pe stâlpi, pe principalele artere de circulaţie, 
dinspre Gara de Nord şi Aeroportul „Traian Vuia” spre Infocentrul Turistic. 

 
4.6.7 OBIECTIVE MAJORE PENTRU 2010 
- 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 noi colaborări cu oraşele înfăţite; 
- colaborarea cu instituţii de profil turistic şi cultural în derularea de proiecte cu finanţări externe. 


	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;
	Din numărul total de posturi, 21 posturi sunt vacante.
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	- D-na Raluca Pop, consilier din cadrul Centrului de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara a participat la conferinţa „The Strategic Role of the Danube and its Tributaries in Cross Border and Regional Cooperation in the Middle Danube Basin” în data de 26.09.2009 la Veliko Gradiste, Serbia, unde a prezentat proiectul de reabilitare şi revitalizare a malurilor Canalului Bega din Municipiul Timişoara;

