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DIRECŢIA DEZVOLTARE 
 

RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2010 
 
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 şi a fost modificată prin H.C.L. nr. 330/03.08.2010 privind 
modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitatea al 
Primarului Municipiului Timişoara şi prin H.C.L. nr. 442/20.12.2010 privind modificarea şi 
aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului 
Municipiului Timişoara (prin care Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană a fost 
transformat în Birou şi a trecut în subordinea directă a Serviciului Proiecte cu Finanţare 
Internaţională, iar Serviciul Investiţii a trecut în subordinea Direcţiei Economice). 
  
Direcţia Dezvoltare are următoarele servicii şi birouri în structura sa: 

• Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională; 
o Biroul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană 
o Compartimentul Implementare Proiecte   

• Biroul Cooperare Internă şi Internaţională; 
• Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice; 
• Serviciul Investiţii; 
• Compartimentul Infocentrul Turistic. 

 
2. COMPONENŢA DIRECŢIEI DEZVOLTARE 
Director executiv: Arh. Aurelia Junie. 
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 Proiecte cu Finanţare Internaţională: 15 posturi de execuţie, funcţionari publici de 
diferite specialităţi şi 1 post de conducere, funcţionar public - Şef Serviciu: Cristina Scutariu;  
- Compartimentul Implementare Proiecte: 5 posturi de execuţie, funcţionari publici de diferite 
specialităţi; 
- Biroul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană: 7 posturi de execuţie, funcţionari publici de 
diferite specialităţi, 1 post de personal contractual şi 1 post de conducere; 
- Biroul Cooperare Internă şi Internaţională: 5 posturi de execuţie, funcţionari publici de diferite 
specialităţi, 1 post de personal contractual şi 1 post de conducere, funcţionar public - Şef Birou: 
Diana Donawell; 
- 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; 
- Serviciul Investiţii: 8 posturi de execuţie, funcţionari publici de diferite specialităţi şi 1 post de 
conducere, funcţionar public; 
- Compartimentul Infocentrul Turistic: 3 posturi de personal contractual. 
 
3. OBIECTUL  DE ACTIVITATE 
SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ  

a) identifică programe europene adecvate pentru accesarea de fonduri în vederea implementării 
proiectelor locale prioritare; 
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b) iniţiează, implementează şi monitorizează implementarea de proiecte cu  finanţare din bani 
publici şi fonduri internaţionale, utilizând strategiile managementului de proiect;   

c) asigură, prin forţe proprii şi/sau prin contractare documentaţiile necesare în vederea 
întocmirii cererilor de finanţare; 

d) monitorizează implementarea proiectelor internaţionale aprobate spre finanţare, în 
colaborare cu celelalte departamente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, după caz, 
asigură şi managementul de proiect; 

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

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

necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice; 
h) întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice până în luna noiembrie a fiecărui an 

propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice. 
 
COMPARTIMENTUL IMPLEMENTARE PROIECTE 

a) administrarea proiectelor însemnând asigurarea derulării acestora conform graficelor şi 
condiţiilor aprobate prin contractele de finanţare; 

b) monitorizarea proiectelor însemnând activităţi de urmărire a stadiului de derulare a 
proiectului, de îndeplinire a contractelor în termenii stabiliţi de timp şi buget de către 
furnizorii de servicii şi lucrări, de îndeplinire a indicatorilor stabiliţi şi realizaţi în activitatea 
de implementare a proiectului 

 
BIROUL 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; 
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; 
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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 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: 
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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. 

 
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. 
 
COMPARTIMENTUL  INFOCENTRUL TURISTIC 

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

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

 
 
4. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2010 
 
4.1 SERVICIUL  PROIECTE  CU  FINANŢARE  INTERNAŢIONALĂ  
Descrierea activităţii desfăşurate în perioada 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010 în cadrul 
Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională: 
 
4.1.1 Proiectul „PIMMS TRANSFER” implementat în cadrul programului INTEREG IV C, finanţat 
prin FEDR: 

- pregătirea celor trei Vizite de studiu în cadrul Ciclului B Study Visits: Graz (februarie 
2010), Treviso (martie 2010) şi Almada (iunie 2010) – a se vedea rapoartele de la Study 
Visits anexe la dosarul de implementare; 

- participarea la întâlnirile partenerilor: Larnaca (octombrie 2009), Sofia (martie 2010) şi 
Klaipeda (octombrie 2010) – a se vedea rapoartele de activitate; 

- pregătirea participării reprezentanţilor primăriei la Masterclass-ul organizat la Stockholm 
în aprilie 2010; 

- coordonarea realizării Campaniei şcolare – „Lăsăm maşina acasă când mergem la şcoală”; 
cu această ocazie au fost elaborate materiale promoţionale, precum: tricouri, pixuri, şepci, 
pliante, afişe, diplome – a se vedea raportul campaniei şcolare; perioada totală de 
desfăşurare a campaniei a fost din ianuarie - iunie 2010 – a se vedea raportul School 
Challenge anexă la cererea de rambursare; 

- participare la activităţile organizate cu ocazia Săptămânii Mobilităţii în Timişoara (EMW) 
în perioada 16-22 septembrie 2010; cu această ocazie au fost elaborate 60 de DVD-uri de 
prezentare a activităţilor filmate în cadrul acestui eveniment, pliante şi afişe, interviu la 
TVR Timişoara prezentare evenimente din cadrul Săptămânii Mobilităţii (a se vedea 
raportul EMW); 

- organizarea seminarului „Mentoring Workshop” (MW) în data de 24 noiembrie 2010 
având ca tematică principală transportul local şi introducerea de politici de transport (a se 
vedea raportul MW – anexat la cererea de rambursare); 

- elaborarea informărilor necesare realizării Newsletter-ului proiectului transmise către 
Liderul de proiect, respectiv: transmiterea raportului EMW cu poze, raportului MW cu 
pozele aferente, precum şi informaţii şi poze necesare elaborării site-ului PIMMS 
TRANSFER Schools Challenge Website; 

- elaborarea structurii site-ului PIMMS – pregătit în baza activităţilor realizate până în 
prezent; 

- pregătirea actelor necesare rambursării co-finanţării naţionale; 
- întocmirea referatului, dispoziţiei primarului şi a fişelor de post pentru modificarea echipei 

de implementare a proiectului. 
 

4.1.2 Proiectul „Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara” depus 
în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 finanţat din FEDR: 

- verificarea documentaţiei tehnico-economice (DALI); 
- verificarea şi participarea la elaborarea unor secţiuni ale cererii de finanţare; 
- întocmirea adreselor necesare pregătirii documentaţiei ce constituie anexe la cererea de 

finanţare; 
- întocmirea de documente ce constituite anexe ale cererii de finanţare (declaraţiile de 

angajament şi de eligibilitate etc.); 
- întocmirea referatului, proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului; 
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- întocmirea actelor necesare efectuării plăţilor în cadrul proiectului, conform prevederilor 
din contractul de prestări servicii; 

- documentaţia proiectului este depusă la ADR fiind în aşteptarea verificării tehnico-
economice. 

 
4.1.3 Proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului 

Clinic de Obstetrică şi Ginecologie “Dr. Dumitru Popescu“ depus în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013 finanţat din FEDR: 

- participarea la pregătirea documentaţiei aferente proiectului în vederea depunerii acesteia 
la ADR Vest; 

- întocmirea răspunsului la clarificarea solicitată în etapa de verificare a conformităţii şi 
eligibilităţii proiectului. 

 
4.1.4 Proiectul „Sistem Agro - Logistic Regional Integrat” depus în vederea accesării fondurilor 

externe prin PO de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 – FEDR: 
- participarea la întâlnirile de lucru dintre reprezentanţii PMT şi ai Primăriei Szeged în 

vederea pregătirii  Cererii de finanţare; 
- participarea la elaborarea acordului de parteneriat (Partnership Agreement); 
- pregătirea unor documente necesare ce au constituit anexe la cererea de finanţare depusă în 

6 iulie 2010; 
- participarea la pregătirea răspunsurilor la clarificările solicitate în cadrul etapelor de 

verificare a proiectului; 
- colaborarea cu partenerii din Szeged în pregătirea cererii de finanţare şi a răspunsurilor la 

clarificările solicitate. 
 

4.1.5 Proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara",  cod SMIS 
6747, contract de finanţare nr. 837/07.09.2010: 

- pregătirea documentaţiei pentru vizita la faţa locului în etapa pre-contractuală; 
- răspuns clarificări după efectuarea vizitei la faţa locului; 
- întocmirea referatului şi dispoziţiei primarului în vederea constituirii echipei de 

implementare a proiectului; 
- întocmirea actelor necesare efectuării plăţilor în cadrul proiectului; 
- întocmirea documentelor necesare demarării procedurilor de achiziţie publică descrise în 

contractul de finanţare; 
- întocmirea cererilor de pre-finanţare I şi II în cadrul contractului de finanţare; 
- încheierea contractelor de execuţie lucrări, asistenţă tehnică prin diriginte de şantier, 

anunţuri publicitare, dotări şi echipamente medicale. 
Proiectul este în implementare conform graficului de activităţi aprobat prin contractul de finanţare. 
 
4.1.6 Proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului clinicii de 

chirurgie cranio-maxilo-facială din cadrul spitalului Clinic Municipal de Urgenţă 
Timişoara”  cod SMIS 12112, contract de finanţare 940/18.10.2010: 

- pregătirea documentaţiei pentru vizita la faţa locului în etapa pre-contractuală; 
- răspuns clarificări după efectuarea vizitei la faţa locului; 
- întocmirea referatului şi dispoziţiei primarului în vederea constituirii echipei de 

implementare a proiectului; 
- întocmirea actelor necesare efectuării plăţilor în cadrul proiectului; 
- întocmirea notificării de modificare a unor activităţi din proiect; 
- Întocmirea actelor necesare depunerii notificării şi a cererii de pre-finanţare nr.1; 
- Întocmirea documentelor necesare demarării procedurilor de achiziţie publică descrise în 

contractul de finanţare. 
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Proiectul este în implementare conform graficului de activităţi aprobat prin contractul de finanţare 
 
4.1.7 Proiectul  „Trăim în bazinul Carpaţi ⎯ Dezvoltarea atractivităţii pentru vizitatorii  Parcului 

Zoologic Szeged şi Grădinii Zoologice din Timişoara – CARPATZOO implementat în 
cadrul   Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România finanţat din FEDR:  

- pregătirea documentaţiei necesare încheierii contractului de co-finanţare naţională; 
- întocmirea fişelor de post ale echipei de proiect; 
- colaborare cu echipa de proiect în vederea angajării consultantului biolog; 
- demararea procedurii de achiziţie a infokiosc-uilor, prevăzute a fi achiziţionate în cadrul 

proiectului; 
- întocmirea raportului de progres şi a raportului financiar în cadrul cererii de rambursare nr.1; 
- verificarea raportului de progres şi a celui financiar în cadrul cererii de rambursare nr. 2; 
- participare la conferinţa finală de la Szeged. 

 
4.1.8 Proiectul  „Reabilitarea „Ansamblului urban interbelic Corso” finanţat prin POR – FEDR: 

- participare la scrierea contestaţiei privind respingerea proiectului. 
 

4.1.9 Proiectul MILE – Managing migration and integration at local level – cities and regions”: 
- pregătirea actelor necesare încheierii contractului de co-finanţare naţională şi de rambursare 

a co-finanţării. 
 
4.1.10 Proiectul „Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din Timişoara în 

context regional ”:  
- verificarea situaţiei cheltuielilor efectuate, precum şi a situaţiei conturilor analitice (BRD şi 

Trezorerie) deschise pentru proiect. 
 

4.1.11 Verificarea cererii de finanţare a proiectului „Modernizare strada Cloşca - extindere la 4 
benzi, sector Blv. Cetăţii - str. Ovidiu Balea". 

 
4.1.12 Întocmirea cererii de finanţare precum şi verificarea documentaţiei tehnico-economice 

pentru proiectul „REABILITARE  STR.  IANCU VĂCĂRESCU  - TRONSONUL 
CUPRINS  ÎNTRE  B-DUL REGELE CAROL ŞI B-DUL 16 DECEMBRIE 1989”– proiect 
depus la ADR şi în aşteptare pentru semnare contract de finanţare. 

 
4.1.13 Întocmirea cererii de finanţare precum şi verificarea documentaţiei tehnico-economice 

pentru proiectul „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa – 
Incubator de afaceri” în vederea depunerii acesteia la ADR Vest, proiect depus la ADR şi în 
aşteptare pentru semnare contract de finanţare. 

 
4.1.14 Verificarea cererii de finanţare şi a documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul 

„Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul TI&C” în vederea depunerii 
acesteia la ADR Vest. 

 
4.1.15 Verificarea cererii de finanţare şi a documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul 

„Centru Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în sectorul Automotive” – 
Timişoara, în vederea depunerii acesteia la ADR Vest. 

 
 
4.1.16 Derularea proiectului “Reabilitarea si revitalizarea Cetatii Timisoara-Bastionul” - întocmirea 

documentelor aferente efectuării plăţilor. 
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4.1.17 HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PROMOVATE 
Întocmirea a 15 hotărâri de Consiliu Local pentru derularea de proiecte cu finanţare Internaţională: 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 23/26.01.2010 privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara 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; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 95/30.03.2010 privind aprobarea 
alocării terenului în suprafaţă totală de 92,98 ha alcătuit din mai multe parcele înscrise în 
următoarele C.F. -uri cu numerele: 135381, 200081, 200084, 200086 în vederea realizării unei 
Infrastructuri Regionale pentru Afaceri şi Inovare în sectorul Tehnologiei Informaţiei şi 
Comunicării, în Municipiul Timişoara; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 242/29.06.2010 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii şi a Analizei cost-beneficiu şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin 
Municipiului Timişoara în cadrul proiectului „Sistem agro-logistic regional integrat” nr. 
HURO/0802/153, Acronim RAL-SYSTEM în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin 
Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013 - Axa prioritară 2 – 
„Întărirea coeziunii sociale şi economice în regiunea de graniţă”, Domeniul major de intervenţie 
2.1. – „Sprijinirea cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor”, Acţiunea 2.1.1. „Dezvoltarea 
infrastructurii de afaceri” finanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 300/29.07.2010 privind acceptarea intrării în proprietatea 
Municipiului Timişoara a documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul „Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie 
„Dr. Dumitru Popescu” Timişoara” de la Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. Dumitru 
Popescu” din Timişoara în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de 
intervenţie 3.1 -Reabilitarea/modernizare/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate; 
- Hotărârea Consiliului Local 301/29.07.2010 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie 
„Dr. Dumitru Popescu” Timişoara” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul 
major de intervenţie 3.1 -Reabilitarea/modernizare/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 304/29.07.2010 privind aprobarea 
proiectului „Reabilitare Str. Iancu Văcărescu - tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi B-dul 
16 Decembrie 1989”, a Documentaţiei tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu şi a 
cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în vederea accesării fondurilor 
nerambursabile prin Programul 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”; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 305/29.07.2010 privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara 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; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 306/29.07.2010 privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara 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; 
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- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 354/28.09.2010 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 301/29.07.2010 privind aprobarea proiectului 
„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică 
şi Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu” Timişoara” în vederea accesării fondurilor nerambursabile 
prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 -Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii 
serviciilor de sănătate; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 355/28.09.2010 
privind aprobarea proiectului „Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului 
Timişoara”, a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a 
cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor 
nerambursabile prin Programul 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”; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.  409/16.11.2010 privind modificarea şi 
completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara 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; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 410/16.11.2010 privind modificarea şi 
completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara 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. 423 din 30.11.2010 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara prin Consiliul 
Local al Municipiului Timisoara în cadrul parteneriatului de proiect pentru promovarea şi 
implementarea obiectivului de investiţii „Centru Regional Intermodal de Transport Marfă 
Timişoara-Remetea Mare, judeţul Timiş”; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 425/30.11.2010 
privind aprobarea proiectului „Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C”, a 
Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de 
proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin 
Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 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”; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 473/20.12.2010 privind aprobarea 
proiectului „Cultural Heritage in Everyday Life in the Border Areas” (Moştenirea culturală în viaţa 
de zi cu zi în zona de graniţă) câştigat de Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” şi Colegiul Naţional 
„C.D. Loga” din Timişoara şi finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră IPA România 
– Republica Serbia. 
 
4.1.18 DISPOZIŢII ALE PRIMARULUI PROMOVATE  
Întocmirea a 6 dispoziţii pentru derularea proiectelor cu finanţare internaţională: 
- Dispoziţia Primarului nr. 641/15.04.2010 privind constituirea Unităţii de Implementare a 
Proiectului (U.I.P.) „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş”, Timişoara”; 
- Dispoziţia Primarului nr. 2235/06.10.2010 constituirea Unităţii de Implementare a Proiectului 
(U.I.P.) „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de 
Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş”, Timişoara” (care revocă Dispoziţia 
Primarului nr. 641/2010); 
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- Dispoziţia Primarului nr. 2487/18.10.2010 privind constituirea Unităţii de Implementare a 
Proiectului (U.I.P.) „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Clinicii de 
Chirurgie Cranio-Maxilo-Facială din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara”; 
- Dispoziţia Primarului nr. 2488/18.10.2010 constituirea Unităţii de Implementare a Proiectului 
(U.I.P.) „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de 
Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş”, Timişoara” (care revocă Dispoziţia 
Primarului nr. 2235/2010); 
- Dispoziţia Primarului nr. 2833/17.12.2010 privind constituirea Echipei de Implementare a 
Proiectului (E.I.P.) „Reabilitarea Str. Inacu Văcărescu – tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol 
şi B-dul 16 decembrie 1989”; 
- Dispoziţia Primarului nr.2844/22.12.2010 privind modificarea Dispoziţiei primarului nr. 
2088/15.09.2009 privind constituirea Echipei de Implementare a Proiectului (E.I.P.= 0323R1 – 
PIMMS TRANSFER – „Transferring 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. 
 
Întocmirea de situaţii privind proiectele implementate, în curs de implementare şi aflate în pregătire 
în vederea depunerii lor spre finanţare. 
 
Pregătirea de prezentări cu ocazia vizitelor efectuate de către delegaţiile străine pe tema proiectelor 
finanţate din fonduri europene. 
 
Astfel, la finele anului 2010 situaţia proiectelor este următoarea : 
PROIECTE FINANTATE IN CADRUL PROGRAMELOR DE COOPERARE  
TRANSFRONTALIERA 
Nr.crt Titlul proiectului Programul din 

care este 
finantat 
proiectul 

Valoarea  
proiectului  
EURO 

Valoarea 
proiectului 
Lei 

A. PROIECTE   IMPLEMENTATE  SAU IN CURS DE IMPLEMENTARE 
  

1 „PIMMS TRANSFER” –
Transfering Actions in Sustainable 
Mobility for European Regions  

INTERREG  
IVC 

3,296,955.76 13,946,122.8
6

2 Trăim în bazinul Carpaţi – 
dezvoltarea atractivităţii pentru 
vizitatorii  Parcului Zoologic 
Szeged şi Grădinii Zoologice din 
Timişoara”  - acronim 
CARPATZOO -  HURO/0801/018 

Programul de 
Cooperare 
Transfrontalier
ă Ungaria – 
România 2007 
– 2013” 

275,938 1,167,217.74

3 „Reabilitarea şi revitalizarea 
fortificaţiei Cetăţii Timişoara – 
Bastionul THEREZIA 

Phare 2005 
Coeziune 
Economica  si 
Sociala 

9,731,874 41,165,827.0
2

4 Imbunatatirea calitatii fondului de 
cladiri din zona suburbana 

COST Action 
0701 

2,330,000 9,855,900.00

5 “Infrastructură  comunală faza II” 
în vederea renovării  centrului 
istoric al oraşului Timişoara-KFW 

Guvernul 
Germaniei 

5,000,000 21,150,000.0
0

TOTAL     
20,634,767.7

6 
87,285,067.6

2
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PROIECTE DEPUSE SPRE FINANTARE  
1 Sistem Agro-Logistic Regional 

Integrat 
Programul de 
Cooperare 
Transfrontalier
ă Ungaria – 
România 2007 
– 2013 

1,228,533.68 5,196,697.47

2 Biodiversitatea şi protecţia  naturii-
o abordare  responsabilă a  
problemelor de mediu a două oraşe 
înfrăţite (Szeged şi Timişoara) 

Programul de 
Cooperare 
Transfrontalier
ă Ungaria – 
România 2007 
– 2013 

80,000.00 338,400.00

TOTAL     1,308,533.68 5,535,097.47
          

TOTAL     
21,943,301.4

4 
92,820,165.0

9
 
     
     
Nr.crt Titlul proiectului Programul din care 

este finantat proiectul 
Valoarea    
proiectului  
EURO 

Valoarea 
proiectului 
LEI 

PROIECTE IN IMPLEMENTARE 
1. „BARRABARRIPE

N – un model 
interregional de 
incluziune destinat 
femeilor rome”  

POS-DRU, Axa 6 
prioritară Promovarea 
incluziunii sociale 
Domeniul de 
intervenţie 
6.2”Îmbunătăţirea  
accesului şi a 
participării grupurilor  
vulnerabile pe piaţa 
muncii 

1,265,033.46 5,351,091.5
5

TOTAL     1,265,033.46 
5,351,091.5

5
 
PROIECTE FINANTATE IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL  
POR 2007 
Nr.crt Titlul proiectului Programul 

din care este 
finantat 
proiectul 

Valoarea    
proiectului  
EURO 

Valoarea 
proiectului 
LEI 

A. PROIECTE IN IMPLEMENTARE 
1 Reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea  şi echiparea 
ambulatoriului Spitalului Clinic  
de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie “Dr.Victor 
Babeş” Timişoara  

POR 2007-
2013 Axa 3, 
Domeniul 
major de 
interventie 
3.1 
Reabilitarea 

895,991.90 3,790,045.72
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infrastructuri
i de sanatate 

2 Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea  şi echiparea 
ambulatoriului Clinicii de 
Chirurgie Cranio-Maxilo-Facială 
din cadrul Spitalului Clinic 
Municipal de Urgenţă Timişoara  

POR 2007-
2013 Axa 3, 
Domeniul 
major de 
interventie 
3.1 
Reabilitarea 
infrastructuri
i de sanatate 

784,901.14 3,320,131.81

TOTAL     1,680,893 7,110,177.53
B. PROIECTE PENTRU CARE SE ASTEAPTA SEMNAREA CONTRACTULUI DE 
FINANTARE 

1 Reabilitare Str.Iancu Văcărescu- 
tronsonul cuprins între B-dul 
Regele Carol şi B-dul 16 
Decembrie 1989 

Programul 
Operaţional 
Regional 
2007-2013 –
Axa 1 

1,409,794.76 5,963,431.82

2 Structuri locale pentru sprijinirea 
afacerilor în comuna Dumbrăviţa 
– Incubator de afaceri 

Programul 
Operaţional 
Regional 
2007-2013 –
Axa 1 

1,144,366.43 4,840,670.00

TOTAL     2,554,161.19 10,804,101.8
2

 
C.       PROIECTE DEPUSE SPRE FINANTARE LA ADR  

1 Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea  
infrastructurii educaţionale a  
Colegiului National C.D Loga 

Programul 
Operaţional 
Regional 
2007-2013  
Axa 3 
„Îmbunătăţir
ea 
infrastructuri
i sociale”, 
Domeniul 
Major de 
Intervenţie3.
4  

2,662,297.74 11,261,519.4
2

2 Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea  
infrastructurii educaţionale a  
Liceului Jean Louis Calderon 

Programul 
Operaţional 
Regional 
2007-2013 - 
Axa 3 
„Îmbunătăţir
ea 
infrastructuri
i sociale”, 

2,824,538.17 11,947,796.4
4
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Domeniul 
Major de 
Intervenţie 
3.4   

3 Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea  
infrastructurii educaţionale a 
Liceului Nikolaus Lenau 

Programul 
Operaţional 
Regional 
2007-2013 - 
Axa 3 
„Îmbunătăţir
ea 
infrastructuri
i sociale”, 
Domeniul 
Major de 
Intervenţie 
3.4  

2,719,382.82 11,502,989.3
2

4 Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea  
Ambulatoriului Spitalului Clinic  
de Obstretică şi Ginecologie  “Dr 
Dumitru Popescu” Timişoara 

Programul 
Operaţional 
Regional 
2007-2013 
Axa 
prioritară 3- 
Îmbunătăţire
a 
infrastructuri
i sociale”, 
Domeniul de 
intervenţie 
3.1Reabilitar
ea 
infrastructuri
i de sănătate 

2,672,602.90 11,305,110.2
6

5 Reabilitare spaţii publice din 
centrul istoric al oraşului 
Timişoara (Cetate) 

POR 2007-
2013 –Axa 1 

16,328,825.0
6 

69,070,930.0
0

6 Infrastructură regională de afaceri 
şi inovare în sectorul TI&C 

Programul 
Operaţional 
Regional 
2007-2013 –
Axa 1 

4,535,643.03 19,185,770.0
0

7 Modernizare str. Cloşca şi 
extinere la 4 benzi pe sectorul 
Blv. Cetăţii –str. Ovidiu Balea 

Programul 
Operaţional 
Regional 
2007-2013 –
Axa 1 

3,396,416.08 14,366,840.0
0
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8 Sistem de informare facil pentru 
cetăţeni – panouri informative 

Programul 
Operaţional 
Regional 
2007-2013 –
Axa 1 

1,069,236.41 4,522,870.00

9 Reabilitarea infrastructurii 
publice urbane a malurilor 
canalului Bega Timişoara 

Programul 
Operaţional 
Regional 
2007-2013 –
Axa 1 

12,210,427.9
0 

51,650,110.0
0

10 Modernizarea Parcului Rozelor Programul 
Operaţional 
Regional 
2007-2013 –
Axa 1 

1,331,945.63 5,634,130.00

TOTAL     49,751,315.7
1 

210,448,065.
44

D.PROIECTE INITIATE  
PROIECTE CU DOCUMENTATII TEHNICO-ECONOMICE IN CURS DE ELABORARE/ Pt. 
CARE S-A DEMARAT PROCEDURA DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 

1 Reabilitarea, modernizarea şi 
echiparea infrastructurii 
Serviciului Protecţia Copilului şi 
Familiei 

Programul 
Operaţional 
Regional 
2007-2013 –
Axa 1 

107,972,739.
85 

456,724,689.
58

2 Reabilitarea şi manasardarea 
Centrului de Zi pentru copii cu 
dizabilităţi Podul Lung 

Programul 
Operaţional 
Regional 
2007-2013 –
Axa 1 

107,972,739.
85 

456,724,689.
58

3 Centru regional de competenţe şi 
dezvoltare a furnizorilor în 
sectorul automotive 

Programul 
Operaţional 
Regional 
2007-2013 –
Axa 1 

107,076,747.
96 

452,934,643.
86

4 Centru de zi pentru îngrijirea 
copiilor în comuna Dumbrăviţa 

Programul 
Operaţional 
Regional 
2007-2013 –
Axa 1 

106,291,846.
82 

449,614,512.
05

5 Reabilitarea/modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea Cantinei 
de Ajutor Social pentru 
dezvoltarea unui Centru Social de 
Urgenta pentru Persoane fără 
adăpost, situat în Timişoara, str. 
Telegrafului nr.8 

Programul 
Operaţional 
Regional 
2007-2013 –
Axa 1 

104,610,953.
79 

442,504,334.
52

6 Extindere reţea troleibuz Ghiroda 
(Accesibilizarea zonei prin 
extinderea reţelei de troleibuze 
Timisoara – Ghiroda) 

Programul 
Operaţional 
Regional 
2007-2013 –

104,610,953.
79 

442,504,334.
52
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Axa 1 

7 Extindere reţea troleibuz 
Dumbrăviţa (Accesibilizarea 
zonei prin extinderea reţelei de 
troleibuze Timişoara – 
Dumbrăviţa) 

Programul 
Operaţional 
Regional 
2007-2013 –
Axa 1 

103,201,159.
03 

436,540,902.
70

8 Trafic management şi 
supraveghere video 

Programul 
Operaţional 
Regional 
2007-2013 –
Axa 1 

102,056,792.
60 

431,700,232.
70

9 Amenajare complex rutier zona 
Michelangelo 

Programul 
Operaţional 
Regional 
2007-2013 –
Axa 1 

99,502,631.4
1 

420,896,130.
88

10 Reabilitare str. Văcărescu 
- pe tronsonul cuprins între b-dul 
Regele Carol şi Spl. T. 
Vladimirescu 

Programul 
Operaţional 
Regional 
2007-2013 –
Axa 1 

99,502,631.4
1 

420,896,130.
88

11 Reabilitare linii tramvai şi 
modernizare trame stradale pe  
str. Ştefan cel Mare din 
municipiul Timişoara 

Programul 
Operaţional 
Regional 
2007-2013 –
Axa 1 

96,840,333.6
8 

409,634,611.
46

TOTAL     94,015,796 397,686,815

TOTAL 
GENERAL 

    148,002,165.
44 

626,049,160

 
  
4.2 SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ  
Pe parcursul anului 2010, principalele activităţi derulate de Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare 
Europeană au fost: 
 
4.2.1 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 necesare pentru culegerea de date în vederea elaborării 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. 
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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.  

Pe parcursul elaborării au fost organizate prezentări publice la care au participat reprezentanţi din 
domeniul social, protecţia mediului, mediul universitar, mediul de afaceri, social, cultural, etc. 
Unele dintre aceste întâlniri au avut rol de consultare. În cadrul lor, cei interesaţi şi-au putut 
exprima sugestiile privind identificarea priorităţilor de dezvoltare a Polului de creştere Timişoara pe 
termen mediu şi lung.  
 
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, iar în data de 9 decembrie 2009 a fost depus spre aprobare la 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

În prima jumătate a anului 2010, în urma modificărilor şi completărilor efectuate în colaborare cu 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Comitetul de Management pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structuralea (CMC), a fost elaborată varianta finală a Planului Integrat de 
Dezvoltare (PID) a Polului de creştere Timişoara. 
 
Totodată au fost colectate de la fiecare  membru al Polului de creştere Timişoara Hotărârile de 
consiliu prin care planul integrat de dezvoltare a fost aprobat precum şi declaraţiile de asumare a 
acestuia. 
În urma  reuniunii Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale 
(CMC) din data de 7 mai 2010, în cadrul căreia a fost supus discuţiei Planul integrat de dezvoltare a 
Polului de creştere Timişoara, inclusiv Lista de proiecte prioritare aferentă, acesta a fost avizat prin 
Decizia CMC nr. 7/17.05.2010. 
 
După avizarea planului integrat de dezvoltare, începând cu luna iunie 2010, s-a trecut la etapa de 
monitorizare a proiectelor incluse în PID, concretizată prin adrese şi întâlniri de lucru în cadrul 
cărora s-a discutat despre situaţia exactă a proiectelor, completarea graficului de activităţi, 
respectarea termenelor şi echipa de proiect  responsabilă pentru implementare. 
În acelaşi timp relaţia de colaborare cu diversele instituţii/ organisme / structuri implicate în 
proiectele incluse în PID a fost menţinută şi prin e-mail şi/sau telefonic. 
 
4.2.2 PROGRAME ŞI PROIECTE IMPLEMENTATE SAU ÎN DERULARE 
În cursul anului 2010 a fost pregătit şi depus spre finanţare proiectul „Structuri locale de sprijinire a 
afacerilor în comuna Dumbrăviţa – Incubator de afaceri”. Proiectul are o valoare totală de 
4.840.672,15 lei şi face parte din lista proiectelor prioritare ale Planului Integrat de Dezvoltare al 
Polului de Creştere Timiş şi răspunde obiectivului strategic 1 „Dezvoltarea economică durabilă pe 
baza industriilor de înaltă tehnologie, a informaticii, telecomunicaţiilor şi serviciilor creative”.  
Obiectivul proiectului este realizarea unei structuri locale de sprijinire a afacerilor pentru 
încurajarea iniţiativei antreprenoriale locale ce vizează conservarea meşteşugurilor tradiţionale, în 
vederea dezvoltării durabile a mediului de afaceri din zonele mai puţin dezvoltate din punct de 
vedere economic ale Polului de Creştere Timişoara. 
Prin implementarea proiectului se doreşte realizarea în comuna Dumbrăviţa, a unui incubator de 
afaceri menit să contribuie la sprijinirea start-up-ului IMM-urilor, inclusiv a microîntreprinderilor, 
ce va conţine spaţii destinate producţiei şi serviciilor;  totodată se vor asigura dotările necesare şi 
servicii de suport pentru firmele incubate, care să contribuie la reducerea cheltuielilor indirecte ale 
acestora, în vederea creşterii competitivităţii lor pe piaţă.  
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Proiectul a fost depus în parteneriat cu Comuna Dumbrăviţa în luna septembrie la ADR Vest, 
urmând a fi finanţat în cadrul Axei 1 Sprijinirea durabilă a dezvoltării oraşelor – poli urbani de 
creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 Planuri Integrate de Dezvoltare, sub-domeniul Poli de 
creştere.   
 
 
4.2.3 PARTICIPĂRI ŞI ORGANIZĂRI DE SEMINARII ŞI CONFERINŢE   
- În perioada  8-12 noiembrie 2010, a fost organizată a X-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 2010 a fost “Ieşirea din criză prin 
calitate”., fiind invitaţi să participe reprezentanţi ai instituţiilor şi asociaţiilor care au fost implicate 
în procesul de îmbunătăţire a calităţii vieţii locuitorilor Zonei Timişoara. Cu această ocazie au fost 
înmânate de către domnul Primar diplome de excelenţă persoanelor care au derulat o activitate 
deosebită în promovarea calităţii şi au fost oferite participanţilor mape cu materiale informative. 
- În data de 29 octombrie  a fost organizat, în colaborare cu Instituţia Arhitectului Şef, un seminar 
pe tema regenerării urbane, la care au participat specialişti în domeniul dezvoltării urbane şi locale, 
din ţară şi din străinătate. Seminarul se doreşte a fi parte a unui şir de întâlniri între specialiştii 
implicaţi în dezvoltarea urbană având ca scop aplicarea politicilor europene de dezvoltare urbană 
aşa cum au fost acestea stabilite în Strategia EUROPA 2020 şi Declaraţia de la Toledo din iunie 
2010, care îşi propune transformarea economiei Uniunii Europene într-o economie inteligentă, 
durabilă şi incluzivă, cu oportunităţi de angajare, productivitate şi coeziune socială.  
 
4.2.4 PROMOVARE ECONOMICĂ 
- În anul 2010, 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 2010, 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 18,5 ha de către 7 investitori fiind 
disponibilă o suprafaţă de 21,5  ha împărţită în 7 parcele. 
În scopul concesionării acestora au avut loc mai multe întrevederi cu reprezentaţi ai unor companii 
naţionale şi internaţionale interesate sa investească în Timişoara. 
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Diverse participări la conferinţe, seminarii, workshop-uri:  
- seminar „Facilitarea reţelelor de tip cluster”, organizat de ADR Vest în cadrul proiectului 
PROSESC, mai 2010; 
- conferinţa de lansare a proiectului „Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul rural şi 
promovarea antreprenoriatului în activităţi non-agricole”, organizat de Centrul de Asistenţă Rurală 
şi Fundaţia EOS, iulie 2010; 
- conferinţa de lansare a proiectului „Reţea interregională de centre educaţionale”, organizată de 
Arhiepiscopia Timişoara împreună cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, august 2010; 
- workshop privind elaborarea planului regional de acţiune pentru îmbunătăţirea infrastructurilor de 
sprijinirea a afacerilor (parcuri industriale), organizat de ADR Vest în cadrul proiectului MITKE, 
septembrie 2010; 
- întâlnire de lucru pe probleme economice, bancare şi de dezvoltare locală şi zonală, organizată la 
sediul sucursalei Timiş a Băncii Naţionale a României, noiembrie 2010; 
- participare la vizita delegaţiei din Nottingham – participare la discuţii, seminarii, vizitarea şi 
prezentarea în teritoriu a principalelor proiecte ale Primăriei etc. 
 
4.2.5 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. Ca urmare, în februarie 2009 a fost înfiinţată Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară “Polul de creştere Timişoara”, în scopul cooperării 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. 
În luna februarie 2010 a fost organizată întâlnirea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Polul de Creştere Timişoara, fiind pregătite şi supuse aprobării AGA un număr de 7 
hotărâri. Printre altele, a fost aprobat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara, 
fiind apoi trimis către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. În cadrul aceleiaşi adunări a 
fost aprobată participarea ca membru în Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane 
din România. Au fost efectuate demersurile necesare şi, în prin hotărârea nr.2/8 mai 2010 a 
FZMAUR a fost aprobată aderarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creştere 
Timişoara” ca membru cu drepturi depline în Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor 
Urbane din România. 
 
Automotivest 
În anul 2007 a fost  constituită Asociaţia Automotivest, 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 februarie 2010 a avut loc adunarea generală a asociaţiei Automotivest în care s-a prezentat 
raportul de activitate al asociaţiei pe anul 2009, s-a aprobat planul de activitate al asociaţiei 
Automotivest pe anul 2010 şi s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al asociaţiei pentru anul 
2010. Asociaţia Automotivest a primit în rândurile ei doua firme noi: Mahle Componente de Motor 
SRL si Centrul de Prelucrãri Mecanice Bocsa SRL.  
De asemenea, a organizat împreunã cu partenerii săi o serie de evenimente adresate firmelor din 
sectorul automotive si constructii de masini din Regiunea Vest: 
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- 12 martie 2010 - Atelierul Modern Art of Milling organizat împreunã cu Universitatea Politehnica 
din Timisoara; 

- 14 mai 2010 -  „SIMPOZIONUL TEHNIC– Timişoara 2010”, organizat de cãtre Universitatea 
„Politehnica” din Timiºoara în colaborare cu  SIEMENS AG şi INTERNATIONAL  G&T 
ROMANIA şi Asociaţia Automotivest;   

- 18 mai 2010 - seminarul „Facilitarea reţelelor de tip cluster”, realizat în cadrul proiectului 
PROSESC (finanţat de programul INTERREG IVC, având ca beneficiar Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Vest).  
 
4.2.6 ALTE ACTIVITĂŢI  
„Asociaţia pentru Managementul Energiei Timiş” 
La solicitarea Consiliului Judeţean Timiş, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a adoptat 
Hotărârea nr. 103 din 30.03.2010 privind aprobarea asocierii Municipiului Timişoara pentru 
constituirea Asociaţiei „Agenţia de Energie a Judeţului Timiş”; Consiliul Judeţean Timiş a avut 
iniţiativa elaborării proiectului  „Înfiinţarea Agenţiei pentru managementul energiei în judeţul 
Timiş” şi a obţinut fonduri nerambursabile pentru acest proiect din programul european „Energie 
inteligentă în Europa”, pentru accesarea finanţării fiind necesară constituirea unei asociaţii, astfel 
cum este definită prin Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare. În acest sens, Consiliul Judeţean Timiş s-a asociat cu 
municipiul Timişoara, prin Consiliul Local al municipiului Timişoara, S.C. Colterm S.A., 
Universitatea Politehnica din Timişoara, Federaţia Asociaţiilor de Proprietari Timişoara şi Camera 
de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara. 
Ulterior, în baza Legii nr. 34/ 2010, precum şi a poziţiei Ministerului Justiţiei, Consiliul Judeţean 
Timiş a solicitat Municipiului Timişoara modificarea denumirii Asociaţiei din „Agenţia de Energie 
a Judeţului Timiş” în „Asociaţia pentru Managementul Energiei Timiş”, modificare realizată prin 
adoptarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 408/16.11.2010.  
În prezent, se urmăreşte semnarea actelor constitutive ale viitoarei Asociaţii şi finalizarea procedurii 
de înregistrare, în vederea demarării activităţii acesteia.  
Asociaţia pentru Managementul Energiei Timiş, al cărei obiectiv principal este promovarea 
utilizării eficiente a energiei, folosirea surselor de energie regenerabilă şi implicit reducerea poluării 
mediului înconjurător, se constituie ca un punct de legătură între autorităţile publice locale, reţeaua 
europeană de instituţii de profil, precum şi între jucătorii naţionali şi regionali de pe piaţă. De 
asemenea, Asociaţia va ajuta autorităţile locale să-şi formuleze şi să implementeze strategii 
energetice şi politici de achiziţii verzi şi va contribui la informarea publicului şi a întreprinderilor 
private asupra legislaţiei şi problemelor curente în domeniul energiei, la educarea ecologică a 
acestora pentru a înţelege necesitatea îmbunătăţirii eficienţei energetice a clădirilor sau instalaţiilor 
de producţie şi utilizarea raţională a energiei.  
 
„Centru Regional Intermodal de Transport Marfă Timisoara-Remetea Mare, judeţul Timiş” 
Pentru a contracara neajunsurile provocate de inexistenţa unei infrastructuri dezvoltatate de 
transport, care să asigure servicii la standardul impus de cerinţele pieţei şi corelate cu planurile de 
urbanism şi tendinţele de dezvoltare strategică locală, regională şi transfrontalieră, administraţia 
locală propune un proiect care,  prin concentrarea serviciilor intermodale şi logistice într-o locaţie 
adecvată, ar creşte atractivitatea zonei pentru noi investitori şi ar susţine dezvoltarea investiţiilor şi 
activităţilor economice pe fondul principalelor avantaje ale zonei (localizare geografică, conexiunile 
cu principalele culoare de circulaţie, costurile reduse cu forţa de muncă etc).  
Astfel, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat, prin Hotărârea nr. 65 din 23.02.2010, 
Studiul de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii „Centru Intermodal Regional de 
Transport Marfă Timişoara-Remetea Mare”, studiu care ulterior a fost aprobat şi de către Consiliul 
Judeţean Timiş prin  Hotărârea nr. 68/28.06.2010.  
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Existenţa unui centru intermodal regional de transport ar conduce la reducerea timpilor şi a 
cheltuielilor de transport, cu implicaţii benefice asupra cheltuielilor beneficiarilor locali, şi ar creşte 
competivitatea zonei Timişoara în raport cu regiunile Uniunii Europene, prin racordarea coerentă a 
reţelei intermodale regionale la reţeaua naţională şi europeană.  
Luând în considerare atât importanţa locală, cât şi cea naţională a acestei investiţii, au fost 
organizate două întâlniri comune – 30.06.2010 şi 30.09.2010 – între părţile interesate (Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, MTI-Direcţia Infrastructură şi Transport Feroviar, CN CFR „SA”, 
CNANDR, Sucursala Regionala de Căi Ferate Timişoara, CJT, Municipiul Timişoara, Comuna 
Remetea Mare) în cadrul cărora au fost analizate locaţiile propuse pentru Centrul intermodal de 
transport marfă Timisoara, iar în urma prezentărilor şi dezbaterilor tehnice avute privind 
argumentele considerate la nivel local precum şi cerinţele formulate de reprezentanţii consultanţei 
contractate de Ministerul Transporturilor şi cei ai CN CFR SA privind încadrarea în obiectivele 
Strategiei intermodale naţionale, s-a co ncluzionat că locaţia Remetea Mare răspunde cel mai bine 
tuturor scopurilor. 
Totodată, s-au stabilit etapele şi paşii de parcurs în vederea implementării proiectului sub oferta 
POS Transport 2007-2013 Axa 3, fiind subliniată, ca şi cerinţă cheie pentru succesul investiţiei în 
perioada de operare, amplasarea şi, după caz, dezvoltarea unei zone industriale relevante în imediata 
vecinătate a intermodalului.  
Astfel, s-a convenit ca într-o primă etapă să fie încheiat un Acord de parteneriat între părţile 
interesate, în scopul coordonării eforturilor necesare pentru implementarea proiectului „Centru 
Intermodal Regional de Transport Marfă Timişoara-Remetea Mare”, care nu implică crearea de 
fonduri comune de cheltuieli sau orice formă de bugetare comună, fiecare parte urmând procedurile 
definite prin legile naţionale şi internaţionale aplicabile.  
În acest sens, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a adoptat Hotărârea nr. 423/30.11.2010 
privind aprobarea participării Municipiului Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului 
Timisoara în cadrul parteneriatului de proiect pentru promovarea şi implementarea obiectivului de 
investiţii „Centru Regional Intermodal de Transport Marfă Timisoara-Remetea Mare, judeţul 
Timiş” şi a comunicat-o tuturor părţilor interesate, în vederea demarării procedurii de semnare a 
Acordului de parteneriat. 
 
Asociaţia „Clusterul Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor Regiunea Vest, România” 
În data de 24 noiembrie 2010, în Sala de Consiliu a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest 
Timişoara, a avut loc şedinţa de constituire a Clusterului Regional Tehnologia Informaţiei şi a 
Comunicaţiilor Regiunea Vest, care va fi organizat sub forma unui organism neguvernamental, 
nonprofit, şi va reuni principalii actori regionali din sector, cum ar fi IMM-uri, multinaţionale, 
universităţi şi administraţie publică din Regiunea de Vest. 
Astfel, scopul întâlnirii a fost acela de a reuni organizaţiile regionale interesate de a susţine 
demersul creării unei structuri de tip cluster în domeniul Tehnologia Infomaţiei şi Comunicaţiilor în 
Regiunea Vest, pentru a dezbate aspecte legate de mod de funcţionare, obiective, activităţi, 
componenţă, rol la nivel regional, etc.   
La întâlnire au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice (Consiliul Judeţean Timiş, Consiliul 
Judeţean Caraş Severin, Consiliul Judeţean Arad, Agenţia pentru Dezvoltare Economico-Socială a 
judeţului Hunedoara din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara, Primăria Timişoara, Primăria 
Arad, Primăria Deva şi Primăria Reşiţa) şi ai Agenţiei de Dezvoltare Economică Timiş, 
reprezentanţi ai mediului universitar (Universitatea Politehnica din Timişoara, Univesritatea de Vest 
din Timişoara, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad), reprezentanţi ai mediului de afaceri (IBM 
România, Alcatel Lucent România, Kathrein România, LASTING Systems, ETA2U, OCE Software 
România, Deltatel, Vox Filemakers Solutions, Genisoft, ACI Worldwide, SSI Schaeffer, Berg 
Computers), precum şi reprezentanţi ai Institutului E-Austria Timişoara şi ai Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Vest.  
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În cadrul discuţiilor s-a stabilit că obiectivul strategic al clusterului este promovarea şi susţinerea 
întreprinderilor regionale din sector pentru a deveni actori pe piaţa globală, generatori de produse 
proprii, cu valoare adăugată, sub un brand regional puternic, şi,  de asemenea, că prin crearea 
acestui cluster, se vor deschide noi oportunităţi de finanţare în sprijinul firmelor din sectorul 
Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor şi, implicit, de dezvoltare economică a Regiunii de 
Vest. Un aspect foarte important pentru constituirea unui structuri de acest tip este dat de 
determinarea actorilor care se vor implica în acest demers, respectiv dorinţa de a acţiona în acelaşi 
sens şi de a colabora, precum şi de posibilitatea de a investi şi de a pune în comun competenţe şi 
know how. 
Totodată, s-a stabilit că următoarea etapă este confirmarea oficială a participării în calitate de 
membru al Asociaţiei şi transmiterea de propuneri, de către toţi cei interesaţi, în vederea demarării 
procesului de constituire a acestei structuri. 
 
4.2.7 ALTE SOLICITĂRI, RAPORTĂRI SAU CHESTIONARE 
- „Propuneri de obiective şi măsuri proprii municipiului Timişoara pentru anul 2011, pentru Planul 
de acţiuni pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, la nivelul judeţului 
Timiş”, solicitate anual de către Instituţia Prefectului-Judeţul Timiş; 
- Program integrat de gestiune a calităţii aerului pentru aglomerarea Timişoara, raportarea lunară a 
stadiului îndeplinirii proiectelor cuprinse în acesta către Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş; 
- Situaţia Parcului Industrial Freidorf şi evidenţa firmelor care funcţionează în parc; 
- Fişa primăriei solicitată anual de către Consiliul Judeţean Timiş. 
 
4.2.8 HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PROMOVATE 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 73/23.02.2010 privind aprobarea plăţii 
cotizaţiei anuale a Municipiului Timişoara la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de 
Creştere Timişoara”; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 103/30.03.2010 privind aprobarea 
asocierii Municipiului Timişoara pentru constituirea Asociaţiei „Agenţia de Energie a Judeţului 
Timiş”; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 137/27.04.2010 privind aprobarea 
„Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara”; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 157/27.04.2010 privind plata cotizaţiei 
Municipiului Timişoara pe anul 2010 la Asociaţia Automotivest; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr 240/29.06.2010 privind aprobarea 
colaborării Municipiului Timişoara cu comuna Dumbrăviţa pentru realizarea în parteneriat a 
proiectului „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor" şi depunerii acestui proiect spre finanţare în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare 
urbană; 
- Hotărârea Consiliului Local 241/29.06.2010 privind aprobarea colaborării Municipiului Timişoara 
cu comuna Dumbrăviţa pentru realizarea în parteneriat a proiectului „Structuri locale pentru 
sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa - Incubator de afaceri" şi depunerii acestui proiect spre 
finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1 „Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de 
dezvoltare urbană; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 302/29.07.2010 privind aprobarea 
participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul 
proiectului „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa - Incubator de 
afaceri” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul 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”; 
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- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 373/28.09.2010 privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Local 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; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 401/26.10.2010 privind aprobarea 
organizării de către Municipiul Timişoara a evenimentului „Săptămâna calităţii timişorene”, ediţia a 
X-a, în perioada 8-12 noiembrie 2010; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 402/26.10.2010 privind aprobarea 
organizării de către Municipiul Timişoara a seminarului „Regenerare urbană - instrument al 
dezvoltării urbane integrate în România”, la Timişoara, în data de 29 octombrie 2010; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 408/16.11.2010 privind modificarea 
denumirii asociaţiei care face obiectul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 
103/30.03.2010, din „Agenţia de Energie a Judeţului Timiş” în „Asociaţia pentru Managementul 
Energiei Timiş”; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 423/30.11.2010 privind aprobarea 
participării Municipiului Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara în cadrul 
parteneriatului de proiect pentru promovarea şi implementarea obiectivului de investiţii „Centru 
Regional Intermodal de Transport Marfă Timisoara-Remetea Mare, judeţul Timiş”; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 424/30.11.2010 privind aprobarea 
participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul 
proiectului „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor” în vederea accesării fondurilor nerambursabile 
prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile 
a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare 
urbană, Subdomeniul: „Poli de creştere”. 
 
4.2.9 DISPOZIŢII ALE PRIMARULUI PROMOVATE 
- Dispoziţia Primarului nr. 962/09.06.2010 privind necesitatea absorbţiei fondurilor nerambursabile 
aferente Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare 
urbană; 
- Dispoziţia Primarului nr. 2814/14.12.2010 privind constituirea Echipei de Implementare a 
Proiectului (E.I.P.) „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa – Incubator 
de afaceri”, proiect inclus în Lista proiectelor prioritare din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului 
de Creştere Timişoara. 
 
4.2.10 OBIECTIVE PENTRU ANUL 2010 

- elaborarea analizei „Starea economică, socială şi de mediu a Municipiului Timişoara pe anul 
2010”;  
- monitorizarea implementării planului integrat de dezvoltare a polului de creştere Timişoara; 
- iniţierea şi derularea de activităţi de promovare a Municipiului Timişoara ; 
- atragerea de noi investiţii în Municipiul Timişoara. 

 
 
4.3 BIROUL COOPERARE INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 
Pe parcursul anului 2010, principalele activităţi derulate de Biroul Cooperare Internă şi 
Internaţională au fost: 
 
4.3.1 ACŢIUNI  DE COOPERARE CU ORAŞELE ÎNFRĂŢITE 
În anul 2010, au fost semnate două noi acorduri de înfrăţire cu oraşele Cernăuţi din Ucraina şi 
Trujillo din Peru. 
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În prezent, Municipiul Timişoara este înfrăţit cu 13 oraşe din Europa şi din lume: Graz (Austria), 
Mulhouse (Franţa), Faenza (Italia), Karlsruhe (Germania), Rueil-Malmaison (Franţa), Szeged 
(Ungaria), Gera (Germania), Treviso (Italia), Novi Sad (Serbia), Palermo (Italia), Nottingham 
(Marea Britanie), Cernăuţi (Ucraina) şi Trujillo (Peru). 
În baza acordurilor de înfrăţire, în cursul anului 2010, s-au desfăşurat activităţi în diverse domenii 
de activitate. 
 
GRAZ / AUSTRIA 

Cu oraşul Graz, în cursul anului 2010 au avut loc schimburi în domeniul transportului şi al 
programelor europene şi au avut loc discuţii privind reînnoirea acordului de înfrăţire dintre oraşe, 
care urmează a fi semnat în 2011. 
În perioada 19 - 20 ianuarie 2010, o delegaţie din Municipiul Timişoara din care au făcut parte dl. 
Primar Gheorghe Ciuhandu şi d-na Aurelia Junie, director Direcţia Dezvoltare, s-a deplasat la Graz 
pentru a participa la un schimb de experienţă pe tema managementului traficului urban cu 
persoanele responsabile din primăria oraşului Graz. 
În perioada 9 - 10 august 2010, d-na Claudia Sachs-Lorbeck, Şefa Serviciului Relaţii Internaţionale 
din Primăria oraşului Graz s-a aflat la Timişoara pentru a discuta despre reînnoirea acordului de 
înfrăţire dintre municipiul Timişoara şi oraşul Graz din Austria, respectiv noul text al acordului şi 
noile domenii de cooperare ce vor fi incluse în acesta.  
 
MULHOUSE / FRANŢA 
Cu oraşul Mulhouse, în cursul anului 2010, au avut loc schimburi în domeniul social şi cultural şi 
au continuat schimburile prin corespondenţă în domeniul democraţiei locale şi al transporturilor. 
În perioada 13 - 16 iunie 2010, tânărul artist timişorean Bogdan Rata a participat la cea de-a 9-a 
Expoziţie de artă contemporană „Mulhouse 010” – bienala facultăţilor de artă din Europa, 
manifestare la care au participat tineri artişti din Franţa, Elveţia, Germania şi Italia şi la care Centrul 
Cultural Francez din Timişoara a participat în calitate de partener. 
În perioada 13 - 16 octombrie 2010, d-na Maria Stoianov, directoarea Direcţiei de Asistenţă Socială 
Comunitară din Timişoara, s-a deplasat la Mulhouse pentru a prezenta în cadrul Săptămânii 
Solidarităţii funcţionarea serviciilor sociale din municipiul Timişoara şi acţiunile inovatoare 
realizate de municipiu în acest domeniu. Săptămâna Solidarităţii de la Mulhouse a fost organizată la 
iniţiativa Serviciului Social al oraşului Mulhouse şi a constat într-o serie de evenimente destinate să 
prezinte publicului larg acţiunile în materie de luptă împotriva sărăciei şi de incluziune socială, 
printre care şi o zi de schimburi internaţionale în cadrul căreia participanţii au putut să ia parte la un 
schimb de experienţă cu lucrători sociali din alte ţări europene. 
În luna mai urma să aibă loc la Mulhouse o întâlnire pregătitoare a Forumului de Cooperare 
Descentralizată Franco-Român pe tema transportului, organizată de Cités Unies France – Asociaţia 
Oraşelor Înfrăţite din Franţa şi Primăria oraşului Mulhouse însă organizatorii au amânat-o pentru 
anul 2011. 
De asemenea, ca urmare a scrisorii lansate oraşelor înfrăţite de Municipiul Timişoara prin care îşi 
exprimă intenţia de a-şi prezenta candidatura la titlul de Capitală Culturală Europeană, oraşul 
Mulhouse şi-a dat acordul pentru susţinerea candidaturii Municipiului Timişoara la acest titlu. 
 
FAENZA / ITALIA 
Cu oraşul Faenza, în cursul anului 2010 a continuat colaborarea în domeniul social în cadrul „Casei 
Faenza” şi au avut loc diverse schimburi în domeniul cultural, administrativ şi sportiv. 
În perioada 18-19 septembrie 2010 s-a aflat în vizită la Timişoara o delegaţie din oraşul Faenza din 
care au făcut parte dl. Giovanni Malpezzi, noul primar al oraşului Faenza, dl. Francesco Pasi, 
membru în Consiliul de Administraţie al Casei Faenza şi dl. Vittorio Maggi, Preşedintele Asociaţiei 
de Prietenie Faenza-Timişoara,  pentru a discuta şi stabili viitoarele direcţii de colaborare dintre 
oraşe, ocazie cu care invitaţii au participat la programul de deschidere oficială a Rugii Timişoarei. 
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În domeniul cultural, o colaborare începută în anul 2009 şi finalizată în primăvara anului 2010 este 
cea a două organizaţii neguvernamentale:  Asociaţia Libera Accademia degli Evasi din Faenza şi 
Asociaţia „ProCom” – Centrul de Comunicare profesională din Timişoara, care au realizat o 
antologie literară bilingvă, româno-italiană, de poezie şi proză. 
În perioada 29 - 30 mai 2010, atleta timişoreană Silvia Banda a participat la „Maratonul de 100 km 
Florenţa - Faenza”, cursă de atletism recunoscută de FIDAL, precum şi de normativele 
internaţionale. Aceasta a avut startul la Florenţa şi finish-ul la Faenza. Atleta timişoreană a 
înregistrat timpul de 14:20:49, precum şi o medie de  6,97 km/oră. 
 

KARLSRUHE / GERMANIA 

Cu oraşul Karlsruhe, în cursul anului 2010, au avut loc diverse schimburi în domeniul cultural, 
sportiv, şcolar, universitar şi administrativ, după cum urmează: 
- în data de 28 aprilie 2010, au fost prezenţi la Timişoara doi reprezentanţi ai Asociaţiei de Prietenie 
Karlsruhe – Timişoara, care au pornit într-un tur al oraşelor înfrăţite cu Karlsruhe într-o căruţă cu 
cai; 
- în perioada 7 mai - 23 iulie 2010, Primăria oraşului Karlsuhe şi Facultăţile de Arte din Karlsruhe, 
respectiv Timişoara, au organizat o expoziţie cu lucrările a doi studenţi timişoreni, care s-au 
deplasat la Karlsruhe pentru a pregăti expoziţia şi pentru a participa la vernisaj; 
- în perioada 24 - 27 iunie 2010, la invitaţia oraşului Karlsuhe, o echipă de şapte sportivi timişoreni 
a participat la regata anuală de canotaj de la Karlsruhe; 
- în perioada 6 - 8 august 2010, la invitaţia oraşului Karlsuhe, o echipă de fotbal a Liceului cu 
program sportiv „Banatul” din Timişoara a participat la turneul internaţional de fotbal Cupa Sepp-
Bleimair de la Karlsruhe; 
- pe perioada lunii august 2010, doi studenţi ai Facultăţii de Arhitectură din Timişoara 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 anual şi la care participă tineri din oraşele sale 
înfrăţite; 
- în perioada 20 - 25 septembrie 2010, patru tineri pianişti ai clubului „Piano Podium” din Karlsruhe 
au fost găzduiţi la familiile colegilor lor, elevi ai Colegiului Naţional de Artă „Ion Vidu” din 
Timişoara, ca acţiune reciprocă a vizitei tinerilor pianişti timişoreni la Karlsruhe de anul trecut. 
Elevii germani alături de cei români au susţinut mai multe concerte la patru mâini şi individuale. De 
asemenea, pianista Sontraud Speidel, îndrumătoarea tinerilor, a susţinut un concert în data de 24 
septembrie la Filarmonica „Banatul”;  
- în aceeaşi perioadă, d-na Angelika Schmidt, reprezentanta Direcţiei Cultură din cadrul Primăriei 
oraşului Karlsruhe, s-a aflat la Timişoara pentru un schimb de experienţă în domeniul cultural; 
- în perioada 1 - 8 decembrie 2010, trei reprezentanţi ai Cercului de Prietenie Karlsruhe – Timişoara 
au participat la Târgul de Crăciun de la Timişoara, unde au distribuit materiale promoţionale despre 
oraşul înfrăţit şi au oferit trecătorilor gustări tradiţionale germane. 
De asemenea, ca urmare a scrisorii lansate oraşelor înfrăţite de Municipiul Timişoara prin care îşi 
exprimă intenţia de a-şi prezenta candidatura la titlul de Capitală Culturală Europeană, oraşul 
Karlsruhe şi-a dat acordul pentru susţinerea candidaturii Municipiului Timişoara la acest titlu. 
 
RUEIL-MALMAISON / FRANŢA 
Cu oraşul Rueil-Malmaison, în cursul anului 2010, au avut loc schimburi în domeniul cultural.  
Ca urmare a demersurilor făcute de Asociaţia Culturală Kratima din Timişoara, pianistul francez 
Pascal Amoyel, profesor la Conservatorul din Rueil-Malmaison a susţinut un concert la Timişoara 
în data de 28 mai 2010 în cadrul celei de-a XXXV-a ediţii a Festivalului „Timişoara muzicală”. Cu 
această ocazie a fost iniţiată cooperarea între Facultatea de Muzică din Timişoara şi Conservatorul 
din Rueil-Malmaison. 
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SZEGED / UNGARIA 
În cursul anului 2010, cu oraşul Szeged  au avut loc acţiuni în domeniul administrativ, al turismului, 
social şi al proiectelor europene, după cum urmează:  
- în data de 8 ianuarie 2010, o delegaţie din oraşul Szeged a fost în vizită la Timişoara pentru a 
participa la o  întâlnire a consiliilor seniorilor din Ungaria şi România, organizată de Consiliul 
Naţional al Seniorilor şi Asociaţia Naţională a Seniorilor din Ungaria, la care au participat şi 
reprezentanţi ai consiliilor seniorilor din oraşele Budapesta, Kecskemet şi Bekescsaba din Ungaria 
şi Timişoara, Arad, Oradea şi Târgu Mureş din România; 
- în perioada 22 - 23 ianuarie 2010, o delegaţie din Municipiul Timişoara, din care au făcut parte dl. 
Primar Gheorghe Ciuhandu, d-nii viceprimari Adrian Orza şi Sorin Grindeanu, dl. secretar Ioan 
Cojocari, membrii Consiliului Local al Municipiului Timişoara, directori şi funcţionari din cadrul 
Primăriei Municipiului Timişoara, directori de regii, precum şi reprezentanţi ai mass-mediei locale, 
s-a deplasat în oraşul Szeged pentru a participa la o şedinţă comună a consiliilor locale din 
Timişoara şi Szeged. Cu această ocazie, în scopul dezvoltării relaţiilor transfrontaliere, a fost 
semnată o declaraţie comună privind colaborarea municipiilor Timişoara şi Szeged în cadrul a trei 
noi proiecte în domeniul comercial, al mediului şi al turismului, propuse spre finanţare prin 
Programul european de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007-2013; 
- în data de 1 februarie 2010, reprezentanţi ai Consiliului Seniorilor din Timişoara s-au deplasat la 
Szeged pentru a participa la o  întâlnire a consiliilor seniorilor din Ungaria şi România; 
- în data de 19 aprilie 2010, dl. viceprimar Adrian Orza şi reprezentanţi ai Direcţiei de Mediu din 
cadrul Primăriei Municipiului Timişoara s-au deplasat în oraşul Szeged pentru a participa la 
punerea pietrei de temelie la construcţia sitului „Bazinul Carpaţi” din interiorul grădinii zoologice 
din Szeged. Acţiunea a avut loc în cadrul proiectului „CARPATZOO - Trăim în bazinul Carpaţi – 
dezvoltarea atractivităţii pentru vizitatorii Parcului Zoologic din Szeged şi Grădinii Zoologice din 
Timişoara”, realizat în colaborare de către cele două administraţii, respectiv grădini zoologice; 
- în perioada 20 - 23 mai 2010, oraşul Szeged a organizat în cadrul Zilelor Oraşului Szeged un 
festival internaţional de artă plastică la care au participat şi tineri artişti de la Facultatea de Arte din 
Timişoara; 
- în perioada 22 - 23 mai 2010, d-nele Lavinia Petruţ şi Andreea Vancea, reprezentantele 
Infocentrului Turistic s-au deplasat la Szeged pentru a participa cu un stand de promovare turistică a 
Municipiul Timişoara la Târgul de pe Pod, eveniment organizat în cadrul Zilelor Oraşului Szeged. 
La eveniment au participat şi reprezentanţi ai altor oraşe înfrăţite cu oraşul Szeged; 
- în perioada 30 - 31 august 2010, reprezentanţi ai Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei 
Municipiului Timişoara s-au deplasat în oraşul Szeged în cadrul proiectului „CARPATZOO - Trăim 
în bazinul Carpaţi – dezvoltarea atractivităţii pentru vizitatorii Parcului Zoologic din Szeged şi 
Grădinii Zoologice din Timişoara”; 
- în data de 4 septembrie 2010, reprezentanţi ai Direcţiei Fiscale din cadrul Primăriei Municipiului 
Timişoara s-au deplasat în oraşul Szeged pentru a participa la un schimb de experienţă cu omologii 
din cadrul Primăriei oraşului Szeged şi la un meci de fotbal amical. 
În cursul anului 2010, Primăria Municipiului Timişoara a implementat în parteneriat cu oraşul 
Szeged  Proiectul CARPATZOO - „Trăim în bazinul Carpaţi – dezvoltarea atractivităţii pentru 
vizitatorii Parcului Zoologic din Szeged şi Grădinii Zoologice din Timişoara”, finanţat în cadrul 
Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013.  
De asemenea, ca urmare a scrisorii lansate oraşelor înfrăţite de Municipiul Timişoara prin care îşi 
exprimă intenţia de a-şi prezenta candidatura la titlul de Capitală Culturală Europeană, oraşul 
Szeged şi-a dat acordul pentru susţinerea candidaturii Municipiului Timişoara la acest titlu. 
 
GERA/ GERMANIA 
Cu oraşul Gera, în cursul anului 2010, au avut loc schimburi în domeniul cultural. 
La a doua ediţie a concursului de pictură Eberhard Dietzsch 2010, organizat de oraşul înfrăţit Gera, 
au participat şi tineri artişti plastici timişoreni cu 14 lucrări. Dintre acestea, juriul a ales pentru faza 
finală a concursului cinci lucrări care au aparţinut artiştilor plastici: Oana Bolog-Bleich, Tatiana 
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Marioara Damian, Alice Dobre, Cosmin Marius Certejan şi Silvia Trion, absolvenţi ai Facultăţii de 
Arte şi Design din Timişoara. Tinerii artişti s-au deplasat la Gera în perioada 21 - 24 aprilie 2010 
pentru a participa la vernisajul expoziţiei şi la festivitatea de premiere. 
 
TREVISO / ITALIA 
Cu oraşul Treviso, în cursul anului 2010 au avut loc schimburi în domeniul programelor europene şi 
al reabilitării clădirilor.  
În perioada 19 - 21 mai 2010, o delegaţie compusă din d-nele Lidia Vîlceanu şi Mircea Nastasia, 
reprezentantele Direcţiei Drumuri şi Transporturi şi dl. Gabriel Popa, reprezentantul Serviciului 
Proiecte cu Finanţare Internaţională din Primăria Municipiului Timişoara, s-au deplasat la Treviso 
pentru a participa la o vizită de studiu în cadrul proiectului „PIMMS TRANSFER – Transferul de 
acţiuni în cadrul mobilităţii durabile pentru regiunile europene”. Proiectul este implementat în 
cadrul programului de cooperare interregională INTERREG IV C şi finanţat prin intermediul 
Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR), iar Municipiul Timişoara participă în calitate 
de partener. 
Din motive de austeritate financiară din partea italiană, nu au avut loc şi alte deplasări ci doar 
schimb de informaţii prin corespondenţă în domeniul reabilitării clădirilor.  
 
NOVI SAD / SERBIA 
În cadrul relaţiilor de înfrăţire cu oraşul Novi Sad, în cursul anului 2010, au avut loc schimburi în 
domeniile administrativ, cultural şi sportiv, după cum urmează: 
- în perioada 30 ianuarie - 2 februarie 2010, o delegaţie oficială din Municipiul Timişoara, din care 
au făcut parte dl. Ioan Cojocari, secretarul Municipiului Timişoara şi d-nii Silviu Sarafolean şi 
Mihai Ritivoiu, consilieri locali, s-a deplasat la Novi Sad, pentru a participa la festivităţile 
organizate cu ocazia „Zilei oraşului Novi Sad”; 
- în data de 5 martie 2010, orchestra simfonică a Filarmonicii „Banatul” din 
Timişoara s-a deplasat la Novi Sad pentru a susţine un concert extraordinar în 
deschiderea celei de-a 5-a ediţii a Concursului internaţional de pian „Isidor 
Bajic” adresat tinerilor pianişti; 
- în perioada 9 - 11 martie 2010, o delegaţie oficială din oraşul Novi Sad, din care au făcut parte d-
na Milena Popovic-Subic, membră a Consiliului Local al oraşului Novi Sad, responsabilă cu 
administraţia şi problemele juridice şi dl. Rajcevic Stevan, directorul Arhivei din Voivodina, a fost 
în vizită la Timişoara pentru a identifica oportunităţi de cooperare între Arhivele din Novi Sad şi 
Arhivele din Timişoara; 
- în perioada 14 - 16 mai 2010, echipa de fotbal a Primăriei Municipiului Timişoara s-a deplasat la 
Novi Sad pentru a participa la un turneu de fotbal amator. 
 
PALERMO / ITALIA 
Cu oraşul Palermo, în cursul anului 2010 au avut loc schimburi în domeniul poliţiei comunitare. 
În perioada 9-11 noiembrie 2010, dl. Serafino Di Peri, Comandantul Poliţiei Locale din Palermo, a 
efectuat o vizită la Timişoara pentru un schimb de experienţă cu omologii din oraşul nostru. 
 
NOTTINGHAM / MAREA BRITANIE 
Cu oraşul Nottingham, în cursul anului 2010, cu sprijinul Ambasadei Marii Britanii, au avut loc mai 
multe schimburi în domeniile regenerare urbană, transport, cultural şi universitar, după cum 
urmează: 
- în perioada 14 - 17 februarie 2010, o delegaţie din care au făcut parte dl. primar Gheorghe 
Ciuhandu, d-na Aurelia Junie, director Direcţia Dezvoltare, d-na Violeta Mihalache, director 
Direcţia Comunicare, dl. Chiş Culiţă, director Direcţia Drumuri şi Transporturi şi dl. Ciprian 
Cădariu, consilier al primarului, s-a deplasat la Nottingham pentru a participa la un schimb de 
experienţă în domeniul regenerării urbane, transportului şi culturii; 
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- în aceeaşi perioadă, o delegaţie din care au făcut parte reprezentanţi ai Universităţii de Vest şi ai 
Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură din Timişoara, s-a deplasat la Nottingham pentru 
schimburi în domeniul universitar şi economic; 
- în perioada 13 - 15 aprilie 2010, dl. Axel Klozenbuecher, consultant din oraşul Nottingham, a fost 
prezent la Timişoara pentru discuţii privind posibilităţile de cooperare în domeniul dezvoltării 
locale şi al reabilitării şi regenerării urbane; 
- în perioada 29 iunie - 1 iulie 2010, a fost prezentă la Timişoara o delegaţie din Nottingham din 
care au făcut parte dl. Alan Clark, consilier local responsabil cu relaţiile internaţionale şi dl. John 
Connelly, manager Relaţii Internaţionale, pentru a participa la ceremonia de acordare a titlului de 
Cetăţean de Onoare al Municipiului E.S. d-lui Robin Barnett şi discuţii privind colaborarea dintre 
oraşe; 
- în perioada 29 iunie - 3 iulie 2010, a fost prezentă la Timişoara o delegaţie din care au făcut parte 
reprezentanţi ai companiei Focus Consultants din Nottingham: dl. Ian Stevens, director, d-na 
Eleanor Fletcher, director asociat şi d-na Mihaela Păun, consultant, pentru a participa la ceremonia 
de acordare a titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului E.S. d-lui Robin Barnett şi pentru un 
schimb de experienţă pe tema regenerării urbane. 
 
CERNĂUŢI / UCRAINA 
În cursul anului 2010, au continuat demersurile de înfrăţire cu oraşul Cernăuţi din Ucraina, fiind 
semnat un acord de înfrăţire şi au avut loc schimburi în domeniile administrativ, cultural, turistic şi 
al minorităţilor, după cum urmează: 
- în perioada 23 - 26 aprilie 2010 o delegaţie oficială din Municipiului Timişoara din care au făcut 
parte dl. Primar Gheorghe Ciuhandu, dl. Ioan Cojocari, Secretarul Municipiului Timişoara, d-nele 
Veronica Mihaela Bumbuc şi Romaniţa Jumanca şi d-nii Petru Ehegartner, Radu Daniel Ţoancă şi 
Corado Toader, consilieri locali, s-a deplasat la Cernăuţi pentru a participa la ceremonia oficială de 
semnare a Înţelegerii de Cooperare dintre municipiul Timişoara şi oraşul Cernăuţi; 
- în perioada 7 - 9 iulie 2010, o delegaţie din oraşul Cernăuţi din care au făcut parte dl. Yevhen 
Prokopets, viceprimar şi d-na Tetyana Tatarchuk, Şef Serviciu Relaţii Publice şi Internaţionale, a 
fost prezentă la Timişoara pentru discuţii privind colaborarea dintre oraşe şi pentru a lua parte la 
manifestările Festivalului Inimilor; 
- în perioda 7 - 11 iulie 2010, grupul folcloric şi de teatru „Gerdan” al oraşului Cernăuţi a fost 
prezent în Timişoara pentru a participa la Festivalul Inimilor; 
- în perioada 30 septembrie – 3 octombrie 2010, o delegaţie din Municipiul Timişoara din care au 
făcut parte jurnalişti şi reprezentanţi Uniunii Ucrainienilor din Timişoara s-a deplasat la Cernăuţi 
pentru a realiza un schimb de cărţi între comunitatea română din Cernăuţi şi comunitatea ucrainiană 
din Timişoara, ocazie cu care au fost înmânate comunităţii româneşti din Cernăuţi 500 de cărţi în 
limba română strânse de Radio Timişoara. 
De asemenea, în cursul anului 2010, a fost realizat un schimb de materiale de promovare turistică 
între oficiile de turism. 
 
TRUJILLO/ PERU 
În cursul anului 2010, au continuat demersurile de înfrăţire cu oraşul Trujillo din Peru, fiind semnat 
un acord de înfrăţire între oraşe. 
În data de 29 martie 2010, o delegaţie a Ambasadei Republicii Peru în România, condusă de E.S. 
Dl. Prof. Univ. Dr. Ernesto Pinto-Bazurco Rittler, Ambasadorul Republicii Peru în România, a 
efectuat o vizită la Timişoara, pentru discuţii privind înfrăţirea municipiului Timişoara cu oraşul 
Trujillo din Peru şi posibilităţile de colaborare. 
În data de 8 septembrie 2010 a avut loc ceremonia oficială de semnare a Înţelegerii de Cooperare 
dintre municipiul Timişoara şi municipiul Trujillo, la cre a participat o delegaţie a Ambasadei 
Republicii Peru în România, condusă de E.S. Prof. Univ. Dr. Ernesto Pinto - Bazurco Rittler, 
Ambasadorul Republicii Peru în România pentru a semna actul oficial.  Cu această ocazie a avut loc 
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şi inaugurarea străzii denumite „Intrarea Peru” şi vernisajul Expoziţiei itinerante cu fotografii din 
Peru. 
 
 
4.3.2 COLABORARI CU ALTE ORAŞE ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE 
În cursul anului 2010, au continuat demersurile de înfrăţire a municipiului Timişoara cu oraşele 
Monastir din Tunisia, Cadiz din Spania şi Danang din Vietnam, au fost iniţiate demersurile de 
înfrăţire cu oraşul Netanya din Israel şi au avut loc diverse schimburi cu mai multe oraşe şi 
organizaţii din străinătate. 
De asemenea, în cursul anului 2010, a avut o bună colaborare şi diverse schimburi cu mai multe 
ambasade şi consulate. 
 
MONASTIR / TUNISIA 
În cursul anului 2010 au continuat demersurile de înfrăţire cu oraşul Monastir din Tunisia, în data 
de 12 decembrie 2010, fiind prezentă la Timişoara o delegaţie a Ambasadei Republicii Tunisia 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 discuţii privind aspecte legate de înfrăţirea cu oraşul Monastir şi viitoare colaborări. 
 
CADIZ / SPANIA 
În cursul anului 2010, au continuat demersurile de înfrăţire cu oraşul Cadiz din Spania, prin 
corespondenţă şi transmiterea unor materiale de prezentare în vederea identificării domeniilor de 
interes comun pentru schimburi între oraşe. 
 
DANANG / VIETNAM  
În cursul anului 2010, au continuat demersurile de înfrăţire cu oraşul Danang din Vietnam prin 
schimb de corespondenţă. De asemenea, reprezentanţilor oraşului Danang le-a fost transmisă o 
invitaţie de participare la „Ziua Timişoarei”, însă aceştia nu i-au putut da curs. 
 
NETANYA / ISRAEL  
În cursul anului 2010, au fost iniţiate demersurile de înfrăţire cu oraşul Netanya din Israel, prin 
realizarea unui schimb de corespondenţă. 
 
STRASBOURG / FRANŢA  
În cursul anului 2010, Municipiul Timişoara a participat în calitate de partener la proiectul 
„HURRY UP ! : Human Rights Revisited by Youth in Europe” (Drepturile omului revizuite de 
tineret în Europa), proiect iniţiat de oraşul Strasbourg şi finanţat prin Programul european „Tineret”. 
Proiectul a vizat promovarea drepturilor omului, a democraţiei şi a cetăţeniei europene în rândul 
tinerilor.  
În cadrul acestui proiect, în perioada 2-7 noiembrie 2010, cu ocazia celei de-a 60-a aniversări în 
data de 4 noiembrie 2010 a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, la Strasbourg a fost 
organizat un seminar european la care au participat şi cinci tineri din Timişoara - reprezentanţi ai 
organizaţiilor studenţeşti şi ai organizaţiilor nonguvernametale de tineret din Timişoara, alături de 
alţi 25 de tineri din oraşele Strasbourg din Franţa, Dresda din Germania, Riga din Letonia, 
Budapesta din Ungaria, Katowice din Polonia, Ruse şi Stara Zagora din Bulgaria şi Kutaisi din 
Georgia. Seminarul a avut ca obiectiv crearea unei reţele de tineri ambasadori sensibilizaţi cu 
privire la importanţa drepturilor omului, democraţiei şi participării active în Europa şi în lume şi s-a 
concentrat în jurul a două teme principale: participarea tinerilor şi cetăţenia activă, în special 
europeană, şi drepturile omului, în special libertăţile fundamentale şi interzicerea discriminării. 
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LA ROCHE SUR FORON / FRANŢA 
În cursul anului 2010 a fost iniţiată o colaborare cu oraşul La Roche sur Foron din departamentul 
Haute-Savoie, regiunea Rhône-Alpes din Franţa şi Asociaţia STARTER - reţeaua internaţională a 
oraşelor electrificate, cu sediul în acest oraş, asociaţie care are ca scop revalorizarea patrimoniului 
istoric industrial prin turism şi care reuneşte oraşe din Europa şi Statele Unite ale Americii care de-a 
lungul timpului au avut premiere în acest domeniu. Oraşul La Roche sur Foron în 2010 a aniversat 
125 de ani de la electrificare fiind primul oraş din Franţa care a introdus iluminatul electric în anul 
1885. 
În perioada 24-26 iulie 2010 a fost în vizită la Timişoara o delegaţie din care au făcut parte d-na 
Isabelle Deriaz, viceprimar responsabil cu politica de tineret, locurile de muncă şi locuinţele, dl. 
Eric Deriaz, preşedintele asociaţiei şi d-na Mihaela Chaouat, coordonator schimburi cu România în 
cadrul asociaţiei, pentru a prezenta obiectivele asociaţiei şi discuţii cu privire la viitoare proiecte de 
colaborare. Pe perioada şederii au avut loc întâlniri şi discuţii cu reprezentanţi ai municipalităţii 
responsabili cu dezvoltarea locală, cultura, mediul şi iluminatul public cu privire la viitoare proiecte 
de colaborare în domeniul cultural şi al valorizării patrimoniului istoric industrial din domeniul 
energiei, apei şi iluminatului şi au fost vizitate vechile uzine de apă din Timişoara: Uzina de apă nr. 
1 de la Urseni – muzeu (1914) şi Uzina de apă nr. 2 din Timişoara (1957), Centrala Hidrolectrică de 
pe Bega (1910) şi vechea Uzină Electrică din Timişoara (1884). 
 
ULM / GERMANIA 
În cursul anului 2010, cu oraşul Ulm din Germania au avut loc schimburi în domeniul administrativ, 
cultural şi economic. 
În perioada 17 – 23 martie 2010, o delegaţie din Municipiul Timişoara din care au făcut parte dl. 
Primar Gheorghe Ciuhandu şi d-na Aurelia Junie, director Direcţia Dezvoltare, s-au deplasat în 
oraşul Ulm pentru a participa la vernisajul expoziţiei „Temeswar/Timişoara – Mica Vienă pe Bega” 
şi pentru o serie de întâlniri şi discuţii cu reprezentanţi ai autorităţilor locale şi regionale în vederea 
cooperării în domeniul cultural şi economic cu oraşul Ulm şi Landul Baden-Württemberg. 
În data de 10 iunie 2010, a fost prezentă la Timişoara o delegaţie din care au făcut parte preşedintele 
Guvernului Regional de la Freiburg, dl. Julian Württemberger, mai mulţi prefecţi din Landul 
Baden-Württemberg şi dl. Martin Rill, Directorul Biroului Dunărean din Ulm, pentru a cunoaşte 
posibilităţile de cooperare în domeniul cultural şi economic. 
 
MUNCHEN / GERMANIA 
În 2010 a continuat colaborarea cu oraşul Munchen în cadrul Fundaţiei „Aquademica”, în data de 
27 aprilie 2010 fiind prezent în Timişoara dl. Peter Kostner, director al Departamentului de Ape 
Uzate din cadrul Primăriei oraşului Munchen pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare, iar 
în perioada 7-9 octombrie 2010 o delegaţie condusă de dl. Hep Monatzeder, primarul oraşului 
Munchen, din care au făcut parte reprezentanţi ai Primăriei oraşului Munchen şi ai unor firme de 
proiectare, construcţie şi consultanţă în domeniul protecţiei mediului din Bavaria, pentru discuţii 
privind promovarea colaborării profesionale în domeniul protecţiei mediului între specialişti din 
România şi Germania şi pentru identificarea unor oportunităţi de afaceri. 
 
LANDUL SALZBURG / AUSTRIA  
În data de 15 noiembrie 2010,  a fost prezentă la Timişoara - în contextul unei vizite în Regiunea de 
Vest pentru întâlniri cu reprezentanţii autorităţilor locale, o delegaţie de reprezentanţi ai Landului 
Salzburg din Austria, condusă de dl. Franz Schausberger, fost Preşedinte al Landului Salzburg din 
Austria, Preşedinte al Institutului Regiunilor din Europa şi membru al Comitetului Regiunilor al 
Uniunii Europene, pentru discuţii cu privire la viitoare colaborări între Institutul Regiunilor din 
Europa, Landul Salzburg şi Municipiul Timişoara. 
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ITALIA  
Ca urmare a relaţiilor anterioare de colaborare cu domnul Michele Coletto, doctorand al Şcolii de 
Înalte Studii Economice în Ştiinţe Sociale de pe lângă Centrul Norbert Elias din Marsilia, Franţa, 
acesta a început cu sprijinul administraţiei locale timişorene realizarea unui studiu cu privire la 
internaţionalizarea întreprinderilor mici şi mijlocii italiene din România. Cercetarea urmând a fi 
realizată în judeţul Timiş, au avut loc discuţii cu oameni de afaceri, tehnicieni şi alţi profesionişti 
italieni care şi-au adus aportul la lărgirea prezenţei italiene în oraşele româneşti.  
De asemenea, pe parcursul anului 2010, au avut loc mai multe întâlniri între reprezentanţi ai 
UNIMPRESA – Asociaţia Întreprinderilor Italiene din România şi reprezentanţi ai administraţiei 
locale timişorene, pentru discutarea posibilităţilor de colaborare. 
 
TORINO / CONSILIULUI REGIONAL PIEMONTE / ITALIA 
În cursul anului 2010 s-a colaborat cu Consiliul Regional Piemonte din Italia în cadrul proiectului 
„Tinerii decid”, Consiliul Regional Piemonte fiind iniţiatorul proiectului „Ragazzi in Aula”, proiect 
prin care tineri din regiunea italiană erau încurajaţi să ia parte la întocmirea unor legi locale care să 
îi privească în mod direct şi să le rezolve anumite probleme. Proiectul „Tinerii decid” a constat în 
încurajarea iniţiativei civice a tinerilor din Timişoara, participarea lor la deciziile de interes local şi 
implicarea directă în viaţa democratică a comunităţii. În proiect au fost implicate Primăria 
Municipiului Timişoara,  Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional din Timisoara, 
Consiliul consultativ de cartier Fabric şi cincisprezece elevi de la Liceul „William Shakespeare” din 
Timişoara. În urma acestei colaborări, în luna decembrie 2010, în ultima şedinţă a Consiliului Local 
al Municipiului Timişoara, grupul de lucru constituit din elevii de la Liceul „William Shakespeare”, 
care a monitorizat comunitatea din cartierul Fabric pentru a identifica problemele şi oportunităţile 
de dezvoltare ale zonei, a propus proiectul de hotărâre „Piaţa Traian – Locul de exprimare a 
identităţii cartierului Fabric”. Proiectul, care şi-a propus revitalizarea Cartierul istoric Fabric din 
Timişoara, urmează să fie pus în practică începând cu anul 2011.  
În cadrul proiectului, în perioada 27-29 mai 2010, o delegaţie de reprezentanţi ai Consiliului 
Regional Piemonte din care au făcut parte d-na Daniela Bartoli, Şefa Serviciului Comunicare şi 
Participare din cadrul Consiliului şi coordonator de proiect în Italia, dl. Vincenzo Cutri, membru al 
echipei de lucru şi d-na Federica Moi, jurist şi membră al echipei de proiect, a fost prezentă la 
Timişoara pentru un schimb de experienţă şi transfer de cunoştinţe cu promotorii proiectului 
„Tinerii decid”. 
 
SASSARI / ITALIA 
În data de 22 februarie 2010, a fost prezentă la Timişoara o delegaţie de reprezentanţi ai Poliţiei 
Municipale din oraşul Sassari, pentru un schimb de experienţă cu omologii de la Poliţia Comunitară 
din Municipiul Timişoara. 
De asemenea, între cele două oraşe au fost transmise mai multe invitaţii în vederea participării la 
evenimente locale, însă niciunul dintre cei doi parteneri nu le-a putut da curs datorită condiţiilor 
economice speciale din această perioadă. 
 
ZRENIANIN / SERBIA 
În cursul anului 2010, cu oraşul Zrenianin au avut loc câteva schimburi în domeniul administrativ şi 
cultural: 
- în perioada 18-20 iunie 2010, a fost prezentă în Timişoara o delegaţie oficială din oraşul Zrenjanin 
din care au făcut parte dl. Mileta Mihajlov, Primarul oraşului Zrenjanin, dl. Predrag Stankov, 
viceprimar, dl. Ljupka Bojović, şef de cabinet al primarului şi dl. Zdravko Stojanov, expert, pentru 
a participa la manifestările Festivalului Bega Bulevard; 
- în data de 27 septembrie 2010, a fost prezentă în Timişoara o delegaţie din oraşul Zrenjanin din 
care au făcut parte d-na Zoriţa Denda, viceprimar, d-na Vladislava Ivkovic, preşedinta Comitetului 
pentru Integrare Europeană şi Dezvoltare Regională a oraşului Zrenjanin, d-na Tatijana Paskaş, 
directoarea Teatrului Naţional din Zrenjanin şi d-na Danka Jekmenica, reprezentantă a 
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Departamentului pentru Dezvoltare Economică, Rurală şi Investiţii din cadrul Primăriei oraşului 
Zrenjanin, pentru discuţii privind colaborarea în domeniul cultural şi al dezvoltării locale. 
 
ADA / KIKINDA / SERBIA 
În cursul anului 2010 a continuat colaborarea cu oraşele Ada şi Kikinda din Serbia, în data de 28 
ianuarie fiind în vizită la Primăria Municipiului Timişoara o delegaţie din care au făcut parte 
reprezentanţi ai oraşelor Ada şi Kikinda, pentru discuţii privind posibilităţile de cooperare în 
domeniile cercetării şi dezvoltării, educaţiei, ştiinţei şi culturii.  
 
MINISTERUL FEDERAL GERMAN PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ ŞI DEZVOLTARE 
KFW - BANCA GERMANĂ DE CREDIT PENTRU DEZVOLTARE 
În cursul anului 2010 a continuat colaborarea cu Ministerul Federal German pentru Cooperare 
Economică (BMZ) şi Dezvoltare şi KfW - Banca Germană de Credit pentru Dezvoltare. 
În perioada 2 - 6 mai 2010, a fost prezentă la Timişoara o delegaţie din care au făcut parte d-na Julia 
Fimpel şi dl. Herbert Voigt, reprezentanţii KfW, pentru discuţii privind Piaţa de Gros din 
Timişoara, proiect realizat cu finanţare KfW. 
În perioada 9 - 11 august 2010, a fost prezentă la Timişoara o delegaţie din care au făcut parte dl. 
Leo Kreuz, director pentru Europa de Sud-Est în Minister, dl. Christian Haas şi d-na Sonja 
Schueler, reprezentanţi ai KfW, pentru discuţii privind proiectul „Reabilitarea monumentelor 
istorice situate în cartierele Fabric, Cetate, Iosefin”, proiect în curs de implementare finanţat prin 
KfW.  
 
GTZ - SOCIETATEA GERMANĂ PENTRU COOPERARE TEHNICĂ  
În cursul anului 2010 a continuat colaborarea GTZ - Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică 
în domeniul regenerării urbane: 
- în perioada 4-9 iulie 2010, d-na Aurelia Junie, director Direcţia Dezvoltare, s-a deplasat în oraşele 
Berlin şi Leipzig din Germania pentru a participa la o vizită de lucru pe tema dezvoltării urbane 
durabile organizată de GTZ; 
- în perioada 18 – 22 septembrie 2010, o delegaţie din Municipiul Timişoara din care au făcut parte 
dl. viceprimar Adrian Orza, d-na Aurelia Junie, director Direcţia Dezvoltare, dl. Ciprian Cădariu, 
Arhitect Şef, d-na Monica Stampar, Şef Seviciu CCRCIT - Centrul de Coordonare pentru 
Reabilitatea Cartierelor Istorice din Timişoara, consilieri şi experţi din cadrul CCRCIT şi Direcţia 
Dezvoltare, s-a deplasat în oraşul Lviv din Ucraina – oraş în care GTZ derulează un proiect de 
dezvoltare şi reabilitare urbană asemănător ca scop şi conţinut cu cel care a fost derulat în Timişoara 
- pentru a participa la un schimb de experienţă cu experţi din Lviv, organizat de GTZ în cadrul 
Proiectului „Consolidarea experienţelor unei dezvoltări urbane în România”; 
- în data de 29 octombrie 2010 Primăria Municipiului Timişoara, în colaborare cu GTZ, Ministerul 
Federal German pentru Transport, Construcţii şi Dezvoltare şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
al Turismului din România,  a organizat seminarul „Regenerare urbană – instrument al dezvoltării 
urbane integrate în România”, seminar la care au participat dl. Oliver Weigel, director în Ministerul 
German, precum şi dl. Jochen Gauly, d-na Iris Gleichmann şi alţi reprezentanţi ai GTZ din 
Germania şi Ucraina. 
 
UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN MILANO / ITALIA 
În cursul anului 2010 a continuat colaborarea cu Universitatea Politehnică din Milano,  dl. Massimo 
Tadi, profesor la Facultatea de Arhitectură din Lecco, Universitatea Politehnică din Milano, 
efectuând două vizite la Timişoara în perioada 1-3 iulie 2010, respectiv în perioada 7-10 noiembrie 
2010, pentru discuţii privind realizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara. 
 
INSTITUTUL DE CERCETARE METROPOLITANĂ DIN BUDAPESTA / UNGARIA 
În cursul anului 2010  a fost iniţiată o colaborare cu Institutul de Cercetare Metropolitană din Budapesta. În perioada 9-
11 decembrie 2010, a fost prezentă la Timişoara o delegaţie de reprezentanţi ai institutului din care au făcut parte dl. 
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Iván Tosics, directorul institutului şi d-na Andrea Tonko, reprezentantă a institutului, pentru discuţii şi interviuri cu 
reprezentanţi ai Municipiul Timişoara pentru un studiu de caz realizat de Institut în colaborare cu Universitatea John 
Moore din Liverpool în cadrul proiectului ESPON „Secondary cities”. 
 
CENTRUL CULTURAL FRANCEZ DIN TIMIŞOARA 
În cursul anului 2010, 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. 
De asemenea, în cursul anului 2010,  Primăria Municipiului Timişoara a promovat şi susţinut mai 
multe evenimente ale Centrului Cultural Francez. 
 
AMBASADA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD ÎN 
ROMÂNIA 
Buna colaborare cu Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii a continuat, aceasta sprijinind activ 
realizarea schimburilor derulate în anul 2010 între administraţiile locale, universităţile şi camerele 
de comerţ din Municipiului Timişoara şi oraşul înfrăţit Nottingham din Marea Britanie. 
De asemenea, Ambasada a intermediat vizita la Timişoara a reprezentanţilor unor companii 
britanice la Timişoara pentru a cunoaşte posibilităţile de investiţii din municipiu. 
Datorită contribuţiei semnificative a E.S. D-lui Robin Barnett la dezvoltarea relaţiilor cu oraşul 
Nottingham şi a sprijinului acordat, Primăria Municipiului Timişoara a decis acordarea titlului de 
Cetăţean de Onoare al Municipiului Excelenţei Sale şi a organizat o ceremonie de  acordare a 
titlului în data de 29 iunie 2010. 
 
CONSULATUL REPUBLICII FEDERALE GERMANIA LA TIMIŞOARA 
În cursul anului 2010, cu Consulatul General al Republicii Federale Germania la Timişoara s-a 
colaborat la organizarea vizitei mai multor delegaţii oficiale germane la Timişoara:  
- vizita din data de 25 mai 2010 a delegaţiei oficiale germane conduse de d-na Susanne Kastner, 
parlamentar german, ex-vicepreşedinte al Bundestag-ului German; 
- vizita din data de 10 iunie 2010 a delegaţiei oficiale din Landul Baden - Württemberg din 
Germania, condusă de dl. Julian Würtenberger, Preşedintele Guvernului Regional de la Freiburg; 
- vizita din data de 18 octombrie 2010 a delegaţiei oficiale germane conduse de d-na Barbara 
Stamm, preşedintele Parlamentului Bavarez. 
 
AMBASADA REPUBLICII FRANCEZE ÎN ROMÂNIA 
CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII FRANCEZE LA TIMIŞOARA 
Colaborarea cu Ambasada Republicii Franceze şi cu Consulatul Onoric al Republicii Franceze de la 
Timişoara a continuat şi în 2010, în cursul anului fiind prezente la Timişoara următoarele delegaţii 
ale Ambasadei: 
- în data de 15 ianuarie 2010,  o delegaţie a Ambasadei condusă de dl. Denis Soriot, consilier 
cultural al Ambasadei şi Director al Institutului Francez din Bucureşti, împreună cu reprezentanţi ai 
Centrului Cultural Francez din Timişoara, pentru a discuta posibilităţile de colaborare în domeniul 
cultural; 
- în data de 16 decembrie 2010, o delegaţie a Ambasadei, din care au făcut parte E.S. dl. Ambasador 
Henri Paul, dl. Damien Abbou, ofiţer de legătură din cadrul Ambasadei pe probleme de imigraţie şi 
alţi reprezentanţi ai Ambasadei, împreună cu dl. Dan Bedros, Consul Onorific al Republicii 
Franceze la Timişoara, dl. Eric Baude, Directorul Centrului Cultural Francez din Timişoara şi dl. 
Michel Soignet, ataşat de cooperare pentru limba franceză, pentru a face bilanţul oportunităţilor de 
parteneriat franco-române în domeniul instituţional, economic, educativ şi universitar. 
De asemenea, dl. Consul Dan Bedros a sprijinit mai multe proiecte ale municipalităţii şi a participat 
la o serie de evenimente organizate de Primăria Municipiului Timişoara. 
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CONSULATUL GENERAL AL ITALIEI LA TIMIŞOARA 
Cu Consulatul General al Italiei la Timişoara, în cursul anului 2010, s-a colaborat pentru 
constituirea şi realizarea aleii Corpului Consular din Timişoara. Aceasta a constat în plantarea unui 
tei de către fiecare Consulat din Timişoara - ca simbol al deschiderii oraşului către comunitatea 
străină şi a fost inaugurată  în data de 9 mai cu ocazia aniversării Zilei Europei.  
 
CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII SERBIA LA TIMIŞOARA 
În cursul anului 2010, a  existat o bună colaborare cu Consulatul General al Serbiei la Timişoara. La 
invitaţia Consulatului General al Republicii  Serbia la Timişoara şi a Organizaţiei Turistice din 
Serbia, Municipiul Timişoara a organizat, în perioada 17 mai – 4 iunie 2010, la Belgrad la sediul 
Organizaţiei Naţionale de Turism din Serbia, Expoziţia de promovare turistică „Visit Timişoara”. 
Expoziţia a avut ca scop prezentarea destinaţiei turistice Timişoara şi a tuturor informaţiilor 
necesare pentru vizitarea acesteia - trasee şi obiective turistice în oraş, servicii turistice, posibilităţi 
de cazare, modalităţi de petrecere a timpului liber şi informaţii despre evenimentele culturale. La 
deschiderea oficială a expoziţiei din data de 17 mai 2010 a participat o delegaţie oficială din 
municipiul Timişoara din care au făcut parte dl. Primar Gheorghe Ciuhandu, dl. Ioan Cojocari, 
Secretar Municipiului Timişoara, consilieri municipali, reprezentanţi ai Primăriei Municipiului 
Timişoara şi ai Centrului de Informare Turistică din Timişoara, reprezentanţi ai agenţiilor de turism 
din Timişoara şi Serbia şi reprezentanţi ai mass-mediei.  
În 2010, prin intermediul Consulatului au fost primite câteva delegaţii din Serbia: 
- în data de 11 marie 2010, delegaţie a Centrului pentru Cultură din Lučani, pentru discuţii privind 
organizarea unui concert la Timişoara şi cooperarea în domeniul cultural; 
- în perioada 28 septembrie – 1 octombrie 2010, delegaţie a Televiziuniii regionale TV5 din oraşul 
Nis, pentru a cunoaşte modalităţile prin care Municipiul Timişoara luptă împotriva sărăciei şi 
excluziunii sociale. 
De asemenea, în 2010 reprezentanţi ai municipalităţii au participat la diverse evenimente organizate 
de Consulat: în data de 18 septembrie la evenimentul organizat cu ocazia deschiderii celei de-a 17-a 
ediţii a „Zilelor schimbării la faţă” ale sârbilor din România şi în onoarea lui Gojko Djogo, laureatul 
din anul 2010 al „Diplomei de la Baziaş”, acordată de către Uniunea Sârbilor din România; în data 
de 7 octombrie la prezentarea „Zilelor dovleacului”, cu participarea reprezentanţilor oficiali ai 
oraşului Kikinda şi ai Organizaţiei Turistice din Kikinda etc. 
 
AMBASADA REPUBLICII PERU ÎN ROMÂNIA 
CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII PERU LA TIMIŞOARA 
În cursul anului 2010 a existat o bună colaborare cu Ambasada Repubicii Peru, aceasta intermediind 
şi facilitând demersurile de înfrăţire cu oraşul Trujillo din Peru.  
Delegaţii ale Ambasadei, conduse de E.S. Dl. Ambasador Ernesto Pinto-Bazurco Rittler, au fost 
prezente la Timişoara: în data de 29 martie 2010, pentru discuţii privind înfrăţirea şi posibilităţile de 
colaborare şi în data de 8 septembrie 2010 pentru a semna actul oficial de înfrăţire şi a participa la 
inaugurarea străzii denumite „Intrarea Peru” şi la vernisajul expoziţiei itinerante cu fotografii din 
Peru. 
În data de 15 decembrie 2010 a fost în vizită la Primărie o delegaţie a Consulatului Onorific al 
Republicii Peru la Timişoara, dl. Rufino Delgado Montenegro, Consul Onorific, pentru a-şi 
prezenta acreditarea şi pentru discuţii privind deschiderea Consulatului Onorific al Republicii Peru 
la Timişoara. Consulatul Onorific îşi va începe oficial activitatea consulară începând cu data de 10 
ianuarie 2011. 
 
AMBASADA REPUBLICII TUNISIENE ÎN ROMÂNIA 
CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII TUNISIENE LA TIMIŞOARA 
În cursul anului 2010 a continuat colaborarea cu Ambasada Republicii Tunisiene şi Consulatul 
Onorific de la Timişoara, în data de 12 noiembrie fiind prezentă la Primăria Municipiului Timişoara 
o delegaţie a Ambasadei, condusă de E.S. D-na Ambasador Saloua Bahri, împreună cu o delegaţie a  
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Consulatului, condusă de dl. Consul Onorific Sevastiean Armaşu, pentru discuţii cu privire la 
înfrăţirea cu oraşul Monostir, comunitatea de studenţi tunisieni din Timişoara şi viitoarele 
colaborări. 
 
AMBASADA STATELOR UNITE ALE AMERICII ÎN ROMÂNIA 
În data de 23 noiembrie 2010 a fost în vizită la Primăria Municipiului Timişoara, o delegaţie a 
Ambasadei Statelor Unite ale Americii, condusă de noul Ambasador, E.S. dl. Mark Henry 
Gitenstein, care s-a întâlnit cu dl. Primar Gheorghe Ciuhandu şi a discutat posibilităţile de 
dezvoltare a relaţiilor economice, de schimburi culturale şi parteneriate, precum şi despre realizarea 
unui parteneriat cu un oraş din Statele Unite ale Americii. 
 
AMBASADA REPUBLICII CEHE ÎN ROMÂNIA 
CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII CEHE LA TIMIŞOARA  
În cursul anului 2010, relaţiile cu Ambasada Republicii Cehe s-au dezvoltat. În data de 29 martie 
2010 a fost prezentă la Timişoara o delegaţie a Ambasadei condusă de E.S. dl. Ambasador Petr 
Dokládal pentru discuţii cu dl. Primar cu  privire la deschiderea Consulatului Onorific al Republicii 
Cehe la Timişoara şi posibilităţile de colaborare, apoi în data de 21 iunie 2010 o delegaţie a 
Camerei de Comerţ Cehia-România a vizitat Timişoara pentru a cunoaşte oportunităţile de afaceri 
din municipiu şi discuţii cu reprezentanţii autorităţilor locale privind organizarea unei misiuni 
economice multisectoriale la Timişoara, iar în data de 14 octombrie 2010 a fost inaugurat 
Consulatul Onorific al Republicii Cehe la Timişoara, eveniment la care a fost prezent dl. Primar 
Gheorghe Ciuhandu. 
 
AMBASADA REPUBLICII FINLANDA ÎN ROMÂNIA 
În data de 24 noiembrie 2010 a fost în vizită la Timişoara o delegaţie a Ambasadei Republicii 
Finlanda, împreună cu reprezentanţi ai Biroului Comercial Finpro al Ambasadei şi ai companiei 
finlandeze Fortum Power & Heat, pentru a cunoaşte posibilităţile de investiţii în municipiul 
Timişoara în domeniul energiei. 
 
AMBASADA REPUBLICII AUSTRIA ÎN ROMÂNIA  
În cursul anului 2010, în data de 11 martie,  au fost prezente la Timişoara o delegaţie a Ambasadei 
Republicii Austria în România, condusă de E.S. dl. Ambasador Martin Eichtinger, împreună cu o 
delegaţie de reprezentanţi ai comitetului de conducere al Austrian Business Club, pentru discuţii 
privind posibilităţile de cooperare şi investiţii în Municipiul Timişoara. 
 
AMBASADA REPUBLICII POLONE ÎN ROMÂNIA  
În data de 23 martie 2010, au fost în vizită la Timişoara reprezentanţi ai Ambasadei Republicii 
Polone, Institutului Polonez din România şi ai  Institutului Memoriei Naţionale din Polonia, pentru 
a preda în mod oficial expoziţia „Solidari cu România” Memorialului Revoluţiei din Timişoara. 
 
AMBASADA REPUBLICII MACEDONIA ÎN ROMÂNIA  
În cadrul vizitei de lucru efectuate în data de 31 mai 2010 la Timişoara, delegaţia Ambasadei 
Republicii Macedonia, condusă de E.S. dl. Ambasador Ljupo Arsovski şi dl. Aurelian Gogulescu, 
Consulul Onorific al Republicii Macedonia, au făcut o vizită la Primăria Municipiului Timişoara 
întâlnindu-se cu dl. Primar Gheorghe Ciuhandu pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare şi 
realizarea unei înfrăţiri cu un oraş din Macedonia. 
 
AMBASADA ISRAELULUI ÎN ROMÂNIA 
Cu ocazia vernisajului „Expoziţiei de artă fotografică” din cadrul „Zilelor Culturii Israeliene de la 
Timişoara”, în data de 21 iulie 2010, a fost în vizită la Primăria Municipiului Timişoara o delegaţie 
a Ambasadei Israelului condusă de E.S. dl. Ambasador David Oren, împreună cu reprezentanţi ai 
comunităţii evreieşti din Timişoara, care s-a întâlnit cu dl. Primar şi a avut discuţii cu privire la 
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comunitatea evreiască din Timişoara şi posibilităţile de colaborare în domeniul cultural, universitar 
şi economic. 
 
AMBASADA REGATULUI SUEDIEI ÎN ROMÂNIA 
În data de 1 noiembrie 2010, o delegaţie a Ambasadei Regatului Suediei condusă de E.S. Dl. 
Ambasador Anders Bengtcén, a fost la Primăria Municipiului Timişoara într-o vizită protocolară şi 
a avut discuţii cu dl. Primar cu privire la relaţiile de colaborare bilaterală. 
 
AMBASADA REPUBLICII INDONEZIA ÎN ROMÂNIA 
În data de 17 decembrie 2010, noua Ambasadoare a Indoneziei în România, E.S. D-na Marianna 
Sutadi, împreună cu reprezentanţi ai Ambasadei, au fost în vizită la Timişoara pentru a-l întâlni pe 
dl. Primar Gheorghe Ciuhandu şi a cunoaşte posibilităţile de colaborare cu Municipiul Timişoara. 
Au fost discutate diverse posibilităţi de schimburi în domeniile cultural, universitar, al tineretului şi 
turistic. În ceea ce priveşte colaborarea în doemniul cultural, Ambasadei i-a fost transmisă o 
invitaţie pentru participarea unui ansamblu folcloric din Indonezia la cea de-a XX-a ediţie a 
Festivalul Inimilor din luna iunie 2011 de la Timişoara. 

 
4.3.3 COLABORARI CU REŢELE DE ORAŞE EUROPENE 
 
EUROCITIES 
În cursul anului 2010, 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; 

- demersuri pentru includerea municipiului în grupurile de lucru „regenerare urbană” şi 
„managementul brand-ului şi atractivitatea oraşului” din cadrul reţelei Eurocities; 

- demersuri pentru participarea la diverse iniţiative europene propuse de Eurocities; 
- implementarea măsurilor asumate prin aderarea la diverse iniţiative europene; 
- demersuri pentru participarea Municipiului Timişoara în calitate de partner în cadrul unor 

proiecte europene; 
- completarea şi transmiterea unor chestionare şi studii privind diverse problematici de interes 

pentru oraşe;  
- 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 
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. 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. 
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De asemenea, în cursul anului, au fost făcute demersuri pentru includerea municipiului în grupurile 
de lucru „regenerare urbană” şi „managementul brand-ului şi atractivitatea oraşului” din cadrul 
reţelei Eurocities şi s-a făcut schimb de informaţii pe aceste teme cu reprezentanţii acestora. 
În cadrul departamentelor instituţiei au fost derulate activităţi legate de 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 2010, 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”, iar Direcţia Mediu a măsurilor care decurg 
din semnarea  „Declaraţiei  privind  Schimbările Climatice”.   
 
BALCINET – REŢEAUA ORAŞELOR BALCANICE 
În cursul anului 2010, s-au purtat discuţii cu reprezentanţii Reţelei Oraşelor Balcanice cu privire la 
conferinţa anuală a primarilor oraşelor membre ale asociaţiei, care urmează să fie organizată de 
municipiul Timişoara în a doua jumătate a anului 2011. 
 
4.3.4 DELEGAŢII STRĂINE 
În cursul anului 2010, au fost făcute pregătiri şi organizată primirea a 81 de delegaţii străine, care au 
vizitat Primăria Municipiului Timişoara, după cum urmează: 
Nr. 
Crt. Delegaţii Perioada 

1 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Szeged din Ungaria, pentru a 
participa la o  întâlnire a consiliilor seniorilor din Ungaria şi 
România organizată de Consiliul Naţional al Seniorilor şi 
Asociaţia Naţională a Seniorilor din Ungaria, la care au 
participat şi reprezentanţi ai consiliilor seniorilor din oraşele 
Budapesta, Kecskemet şi Bekescsaba din Ungaria şi 
Timişoara, Arad, Oradea şi Târgu Mureş din România. 08.01.2010 

2 

Delegaţie din oraşul Budapesta din Ungaria, pentru a participa 
la o  întâlnire a consiliilor seniorilor din Ungaria şi România 
organizată de Consiliul Naţional al Seniorilor şi Asociaţia 
Naţională a Seniorilor din Ungaria, la care au participat şi 
reprezentanţi ai consiliilor seniorilor din oraşele Szeged, 
Kecskemet şi Bekescsaba din Ungaria şi Timişoara, Arad, 
Oradea şi Târgu Mureş din România. 08.01.2010 

3 

Delegaţie din oraşul Kecskemet din Ungaria, pentru a participa 
la o  întâlnire a consiliilor seniorilor din Ungaria şi România 
organizată de Consiliul Naţional al Seniorilor şi Asociaţia 
Naţională a Seniorilor din Ungaria, la care au participat şi 
reprezentanţi ai consiliilor seniorilor din oraşele Szeged, 
Budapesta şi Bekescsaba din Ungaria şi Timişoara, Arad, 
Oradea şi Târgu Mureş din România. 08.01.2010 

 
 
 
 
 
 

4 

Delegaţie din oraşul Bekescsaba din Ungaria, pentru a 
participa la o  întâlnire a consiliilor seniorilor din Ungaria şi 
România organizată de Consiliul Naţional al Seniorilor şi 
Asociaţia Naţională a Seniorilor din Ungaria, la care au 
participat şi reprezentanţi ai consiliilor seniorilor din oraşele 
Szeged, Budapesta şi Kecskemet din Ungaria şi Timişoara, 
Arad, Oradea şi Târgu Mureş din România. 

 
 
 
 
 
 
08.01.2010 

 
 
 

Delegaţie din Serbia, d-na Milica Vracalic, preşedinte al 
consiliului executiv „Alma mons”, dl. Jovan Sevic, asistentul 
primarului oraşului Ada, dl. Dragan Babic, primarul oraşului 
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5 

Novi Knezevac şi d-na Julijana Jovanic, şeful de cabinet al 
primarului oraşului Kikinda, pentru discuţii privind 
posibilităţile de cooperare în domeniile cercetării şi 
dezvoltării, educaţiei, ştiinţei şi culturii. 

 
 
 
28.01.2010 

6 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Franceze în România, 
condusă de dl. Denis Soriot, consilier cultural al Ambasadei şi 
Director al Institutului Francez din Bucureşti, împreună cu 
reprezentanţi ai Centrului Cultural Francez din Timişoara, 
pentru a discuta posibilităţile de colaborare în domeniul 
cultural. 15.01.2010 

7 

Delegaţie din Austria, reprezentanţii firmei Denkstatt, pentru a 
participa întâlnirea de lucru pentru elaborarea Strategiei locale 
şi a Planului de acţiuni privind combaterea şi atenuarea 
efectelor schimărilor climatice în municipiul Timişoara. 12.02.2010 

8 

Delegaţie de oameni de afaceri din Franţa, reprezentanţii 
firmelor Europ Elec SAS şi TGE, condusă de dl. Pascal Guiny, 
director tehnic TGE, pentru a cunoaşte posibilităţile de 
investiţii în municipiul Timişoara. 19.02.2010 

9 

Delegaţie din Franţa, dl. Jean Parigi, Preşedintele Asociaţiei de 
Prietenie Franco-Română din oraşul Nisa, pentru discuţii 
privind posibilităţile de colaborare. 20.02.2010 

10 

Delegaţie din oraşul Sassari din Italia, reprezentanţii Poliţiei 
Municipale din Sassari, pentru un schimb de experienţă cu 
omologii de la Poliţia Comunitară din Municipiul Timişoara. 22.02.2010 

11 

Delegaţie din Germania, dl. Adrian Lang şi d-na Lucia Tatucu-
Ertel, reprezentanţii firmei Max Bögl, pentru a cunoaşte 
posibilităţile de investiţii în municipiul Timişoara. 24.02.2010 

12 

Delegaţie a Consulatului General al Republicii Italiene la 
Timişoara, dl. Consul General Manlio Giuffrida, pentru 
discuţii privind constituirea şi realizarea aleii Corpului 
Consular din Timişoara. 02.03.2010 

13 

Delegaţie din Statele Unite ale Americii, condusă de dl. Stefan 
Minovici, preşedinte executiv al MIC & Associates din New 
York, pentru discuţii privind promovarea turismului şi 
cunoaşterea posibilităţilor de investiţii în municipiul 
Timişoara. 03.03.2010 

 
 
 
 
 

14 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Novi Sad din Serbia, d-na Milena 
Popovic-Subic, membră a Consiliului Local al oraşului Novi 
Sad, responsabilă cu administraţia şi problemele juridice şi dl. 
Rajcevic Stevan, directorul Arhivei din Voivodina, pentru a 
identifica oportunităţi de cooperare între Arhivele din Novi 
Sad şi Arhivele din Timişoara. 

 
 
 
 
 
09-11.03.2010 

 
15 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Austria în România, 
condusă de E.S. dl. Ambasador Martin Eichtinger, pentru 
discuţii privind posibilităţile de cooperare. 11.03.2010 

16 

Delegaţie din Austria, reprezentanţii comitetului de conducere 
al Austrian Business Club, pentru discuţii privind posibilităţile 
de investiţii în Municipiul Timişoara. 11.03.2010 

17 

Delegaţie din Serbia, condusă de dl. Adam Tomić, directorul 
Centrului pentru Cultură din Lučani, împreună cu dl. 
Dragomir Radenković, Consulul General al Republicii Serbia 11.03.2010 
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la Timişoara, pentru discuţii privind organizarea unui concert 
la Timişoara şi cooperarea în domeniul cultural. 

 
 
 
 
 
 

18 

Delegaţie din Polonia, reprezentanţii Institutului Memoriei 
Naţionale, condusă de preşedintele instituţiei, dl. Janusz 
Kurtyka, împreună cu alţi membri ai conducerii institutului şi 
autorii expoziţiei şi ai fotografiilor realizate în 1989, dl. 
Konrad Bialecki, dl. Jan Kolodziejski şi dl. Filip Lesniak, 
pentru predarea oficială a expoziţiei „Solidari cu România” 
Memorialului Revoluţiei din Timişoara. 

 
 
 
 
 
 
23.03.2010 

19 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Polone în România, dl. 
Jaroslaw Godun, prim consilier al Ambasadei şi director al 
Institutului Polonez, pentru a participa la predarea oficială a 
expoziţiei „Solidari cu România” Memorialului Revoluţiei din 
Timişoara. 23.03.2010 

20 

Delegaţie din Scoţia, d-na Anne Morton Hyde, consultant 
european al Think International din Glasgow şi expert pentru 
proiectul european URBACT II Roma-NET, pentru a participa 
la elaborarea Planului Local de Acţiune din cadrul proiectului 
Roma-NET în care Municipiul Timişoara este partener. 24-26.03.2010 

21 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Cehe în România, condusă 
de E.S. dl. Ambasador Petr Dokládal, pentru discuţii privind 
deschiderea Consulatului Onorific al Republicii Cehe la 
Timişoara şi posibilităţile de colaborare. 

 
 
29.03.2010 

22 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Peru în România, condusă 
de E.S. dl. Ambasador Ernesto Pinto Bazurco Rittler, d-na 
Sabine Denes şi dl. Rufino Delgado, Manager General 
Peruvision, pentru discuţii privind înfrăţirea municipiului 
Timişoara cu oraşul Trujillo din Peru şi posibilităţile de 
colaborare. 29.03.2010 

23 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Nottingham din Marea Britanie, 
dl. Axel Klozenbuecher, consultant, pentru discuţii cu privire 
la posibilităţile de cooperare în domeniul dezvoltării locale şi 
al reabilitării şi regenerării urbane. 13-15.04.2010 

24 

Delegaţie din Germania, dl. Peter Kostner, director al 
Departamentului de Ape Uzate din cadrul  Primăriei oraşului 
Munchen, pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare. 27.04.2010 

 
 
 

25 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania, 
reprezentanţi ai Asociaţiei de Prietenie Karlsruhe - Timişoara 
care au pornit într-un tur al oraşelor înfrăţite cu Karlsruhe într-
o căruţă cu cai. 

 
 
 
28.04.2010 

 
 
 

26 

Delegaţie din Germania, d-na Julia Fimpel şi dl. Herbert 
Voigt, reprezentanţii KfW – Banca de Credit pentru 
Dezvoltare din Germania, pentru discuţii privind Piaţa de Gros 
din Timişoara. 

 
 
 
02-06.05.2010 

 
 
 

27 

Delegaţie din Franţa, un grup de elevi şi profesori de la Liceul 
J. Jaures din Carmaux, împreună cu reprezentanţi ai Liceului 
J.L. Calderon din Timişoara, cu ocazia schimburilor şcolare 
dintre cele două licee. 

 
 
 
06.05.2010 

 
 
 

Delegaţie din Spania, dl. Abel Pena, reprezentantul WFTO - 
Organizaţia Internaţională a Comerţului Echitabil, împreună 
cu reprezentanţi ai Asociaţiei CRIES – Centrul de Resurse 
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28 

pentru Iniţiative Etice şi Solidare din Timişoara, pentru 
discuţii privind posibilităţile de colaborare. 

 
10.05.2010 

 
 
 
 
 

29 

Delegaţie oficială din Germania, condusă de d-na Susanne 
Kastner, parlamentar german, ex-vicepreşedinte al Bundestag-
ului German, preşedinte al comisiei de apărare, preşedinte al 
Grupului Parlamentar de Prietenie Româno-German şi al 
Asociaţiei Rumänien-Soforthilfe, pentru discuţii privind 
colaborarea româno-germană. 

 
 
 
 
 
25.05.2010 

 
 
 
 

30 

Delegaţie din Elveţia, dl. Urs Wagenseil, expert internaţional 
în managementul destinaţiilor turistice, Institutul ITW pentru 
Afaceri şi Turism, Univesitatea de Ştiinţe Aplicate şi Arte din 
Lucerna, pentru a participa la seminarul Managementul 
destinaţiei turistice – regiunea Timişoara. 

 
 
 
 
25.05.2010 

 
 
 
 

31 

Delegaţie din Franţa, reprezentanţi ai Universităţii Toulouse II, 
împreună cu reprezentanţi ai Centrului Regional de Formare 
Continuă pentru Administraţia Publică Locală din Timişoara, 
pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare şi stabilirea 
unui parteneriat. 

 
 
 
 
26.05.2010 

 
 
 
 
 
 
 

32 

Delegaţie din Franţa, reprezentanţii Consiliului Regional 
Limousin, dl. Gérard Vandenbrouke, vice-preşedintele 
Consiliului Regional Limousin, dl. Antonin Nouailles, 
directorul general adjunct responsabil cu formarea, dezvoltarea 
culturală şi sportul din regiunea Limousin, dl. Jean-François 
Guenal, reprezentantul Universităţii din Limoges, împreună cu 
reprezentanţi ai Universităţii Politehnica din Timişoara, pentru 
discuţii privind posibilităţile de colaborare. 

 
 
 
 
 
 
 
26.05.2010 

33 

Delegaţie din oraşul Torino din Italia, reprezentanţi ai 
Consiliului Regional Piemonte: d-na Daniela Bartoli, Şef 
Serviciu Comunicare şi Participare în Consiliu şi coordonator 
de proiect, dl. Vincenzo Cutri, membru al echipei de lucru şi 
d-na Federica Moi, jurist şi membră al echipei de proiect, 
pentru un schimb de experienţă cu promotorii proiectului 
„Tinerii decid” din Timişoara. 27-29.05.2010 

 
 
 
 

34 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Macedonia în România, 
E.S. dl. Ambasador Ljupo Arsovski, d-na Emina Shkrijelj, 
Secretar III al Ambasadei şi dl. Aurelian Gogulescu, Consul 
Onorific al Republicii Mcedonia, pentru discuţii privind 
posibilităţile de colaborare. 

 
 
 
 
31.05.2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 

Delegaţie din Landul Baden - Württemberg din Germania, 
condusă de dl. Julian Wurtenberger, Preşedintele Guvernului 
Regional de la Freiburg,  din care au mai făcut parte dl. Frank 
Hämmerle, şeful judeţului Konstanz, dl. Walter Schneider, 
şeful judeţului Lörrach, dl. Karl Heim, şeful judeţului 
Schwarzwald-Baar-Kreis, dl. Tilmann Bollacher, şeful 
judeţului Waldshut, dl. Martin Rill, Directorul Muzeului 
Central al Şvabilor Dunăreni, împreună cu dl. Klaus 
Brennecke, Consulul Republicii Federale Germania la 
Timişoara, pentru discuţii privind posibilităţile de cooperare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.06.2010 

 
 
 

Delegaţie din oraşul Zrenjanin din Serbia, dl. Mileta Mihajlov, 
primarul oraşului Zrenjanin, dl. Predrag Stankov, viceprimar, 
dl. Ljupka Bojović, şef de cabinet al primarului şi dl. Zdravko 
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36 

Stojanov, expert, pentru a participa la Festivalul Bega 
Bulevard. 

 
18-19.06.2010 

 
 
 
 

37 

Delegaţie din Cehia, d-na Jana Klokočkov, preşedinta Camerei 
de Comerţ Cehia-România şi alţi reprezentanţi ai Camerei de 
Comerţ, pentru a cunoaşte oportunităţile de afaceri din 
municipiul Timişoara şi discuţii privind organizarea unei 
misiuni economice multisectoriale la Timişoara. 

 
 
 
 
21.06.2010 

38 

Delegaţie a Ambasadei Marii Britanii în România, E.S. Dl. 
Ambasador Robin Barnett, d-na Andreea Radu, director 
adjunct Secţia Comercială, d-na Raluca Baragea, Şef Birou 
Presă, d-na Raluca Tudor, consilier Secţia Comercială şi alţi 
reprezentanţi ai Ambasadei, pentru a participa la ceremonia de 
acordare a titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului E.S. 
d-lui Robin Barnett. 28-29.06.2010 

39 

Delegaţie din Germania, dl. Stefan Gabi, expert arhitect în 
cadrul Primăriei oraşului Leipzig, pentru discuţii privind 
realizarea Planului Urbanistic General al Municipiului 
Timişoara. 28-30.06.2010 

40 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Nottingham din Marea Britanie, 
dl. Alan Clark, consilier local responsabil cu relaţiile 
internaţionale şi dl. John Connelly, manager Relaţii 
Internaţionale, pentru a participa la ceremonia de acordare a 
titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului E.S. d-lui Robin 
Barnett şi discuţii privind posibilităţile de colaborare. 29.06-01.07.2010

 
 
 
 
 
 

41 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Nottingham din Marea Britanie, 
reprezentanţii companiei Focus Consultants: dl. Ian Stevens, 
director, d-na Eleanor Fletcher, director asociat şi d-na 
Mihaela Păun, consultant, pentru a participa la ceremonia de 
acordare a titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului E.S. 
d-lui Robin Barnett şi pentru un schimb de experienţă pe tema 
regenerării urbane. 

 
 
 
 
 
 
29.06-03.07.2010

42 

Delegaţie din Italia, dl. Massimo Tadi, profesor la Facultatea 
de Arhitectură din Lecco, Universitatea din Milano, pentru 
discuţii privind realizarea Planului Urbanistic General al 
Municipiului Timişoara. 01-03.07.2010 

 
 
 
 

43 

Delegaţie din oraşul Cernăuţi din Ucraina, dl. Yevhen 
Prokopets, viceprimar şi d-na Tetyana Tatarchuk, Şef Serviciu 
Relaţii Publice şi Internaţionale, pentru discuţii privind 
colaborarea dintre oraşe şi pentru a lua parte la manifestările 
Festivalului Inimilor. 

 
 
 
 
07-09.07.2010 

44 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Cernăuţi din Ucraina, grupul 
folcloric şi de teatru „Gerdan” al oraşului Cernăuţi, pentru a 
participa la Festivalul Inimilor. 07-11.07.2010 

 
 
 
 

45 

Delegaţie a Ambasadei Statului Israel în România, condusă de 
E.S. dl. Ambasador David Oren, cu ocazia Vernisajului 
expoziţiei de artă fotografică din cadrul „Zilelor Culturii 
Israeliene de la Timişoara” şi pentru discuţii privind 
posibilităţile de colaborare. 

 
 
 
 
21.07.2010 

46 

Delegaţie din oraşul La Roche sur Foron din Franţa, d-na 
Isabelle Deriaz, viceprimar responsabil cu politica de tineret, 
locurile de muncă şi locuinţele, dl. Eric Deriaz, Preşedintele 24-26.07.2010 
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Asociaţiei STARTER şi d-na Mihaela Chaouat, coordonator 
schimburi cu România, Asociaţia STARTER, pentru discuţii 
cu privire la viitoare proiecte de colaborare. 

47 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Graz din Austria, d-na Claudia 
Sachs-Lorbeck, Şef Serviciu Relaţii Internaţionale, pentru a 
discuta reînnoirea acordului de înfrăţire dintre municipiul 
Timişoara şi oraşul Graz. 09-10.08.2010 

48 

Delegaţie din Germania, reprezentanţi ai Ministerului Federal 
German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare şi ai KfW 
– Banca Germană pentru Dezvoltare: dl. Leo Kreutz, 
Director pentru Europa de Sud-Est în Minister, d-na Sonja 
Schueler şi dl. Christian Haas, reprezentanţii KfW, pentru 
discuţii privind proiectul „Reabilitarea monumentelor istorice 
situate în cartierele Fabric, Cetate şi Iosefin”. 09-11.08.2010 

 
 
 
 

49 

Delegaţie din Italia, condusă de dl. Alessandro Mazzini, 
reprezentantul AECA – Asociaţia Centrelor de Formare 
Profesională din Regiunea Emiglia-Romagna, pentru discuţii 
privind posbilităţile de colaborare în cadrul unui proiect 
european. 

 
 
 
 
23.08.2010 

 
 
 
 
 
 

50 

Delegaţie de la Ambasada Republicii Peru în România, E.S. 
Dl. Ambasador Ernesto Pinto-Bazurco Rittler, d-na Sabine 
Denes şi dl. Rufino Delgado, Manager General Peruvision, 
pentru a participa la ceremonia de semnare a Înţelegerii de 
Cooperare dintre municipiul Timişoara şi municipiul Trujillo 
din Peru, inaugurarea străzii „Intrarea Peru” şi vernisajul 
Expoziţiei itinerante cu fotografii din Peru. 

 
 
 
 
 
 
08.09.2010 

51 

Delegaţie din Austria, d-na Maria Solich, dl. Andreas 
Schwendemann şi dl. Vasile Diaconescu, reprezentanţi ai 
companiei Siemens, împreună cu reprezentanţi ai BRD 
Bucureşti şi Timişoara, pentru prezentarea unor posibilităţi de 
colaborare. 08.09.2010 

 
 
 
 

52 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Faenza din Italia, dl. Giovanni 
Malpezzi, noul primar al oraşului Faenza, dl. Francesco Pasi, 
membru în Consiliul de Administraţie al Casei Faenza şi dl. 
Vittorio Maggi, Preşedintele Asociaţiei de Prietenie Faenza-
Timişoara, pentru discutarea posibilităţilor de colaborare. 

 
 
 
 
18-19.09.2010 

 
 
 

53 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania, d-na 
Angelika Schmidt, reprezentanta Departamentului de Cultură 
din Primăria oraşului Karlsruhe, pentru un schimb de 
experienţă în domeniul cultural. 

 
 
 
20-25.09.2010 

54 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania, un grup 
de patru tineri pianişti ai clubului „Piano Podium” din 
Karlsruhe, împreună cu d-na Sontraud Speidel, profesor la 
Facultatea de Muzică din Karlsruhe şi îndrumător al tinerilor, 
pentru a susţine un concert la Timişoara în cadrul unui schimb 
cu Liceul de Muzică „Ion Vidu” din Timişoara. 20-25.09.2010 

 
 
 
 
 

Delegaţie din Republica Moldova, reprezentanţi ai agenţiilor 
de dezvoltare regională, ai consiliilor de dezvoltare regională 
şi ai Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale din 
Republica Moldova, împreună cu reprezentanţi ai Agenţiei 
pentru Dezvoltare Regională din Regiunea de Vest din 
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55 

Timişoara, pentru a cunoaşte proiectele municipiului 
Timişoara din cadrul POR 2007-2013. 

 
23.09.2010 

 
 
 
 
 
 
 

56 

Delegaţie din oraşul Zrenjanin din Serbia, d-na Zoriţa Denda, 
viceprimar, d-na Vladislava Ivkovic, preşedinta Comitetului 
pentru Integrare Europeană şi Dezvoltare Regională a oraşului 
Zrenjanin, d-na Tatijana Paskaş, directoarea Teatrului Naţional 
din Zrenjanin şi d-na Danka Jekmenica, reprezentantă a 
Departamentului pentru Dezvoltare Economică, Rurală şi 
Investiţii din cadrul Primăriei oraşului Zrenjanin, pentru 
discuţii privind colaborarea în domeniul cultural şi al 
dezvoltării locale. 

 
 
 
 
 
 
 
27.09.2010 

 
 
 
 

57 

Delegaţie din Serbia, d-na Sladjana Ostojic, redactor şef 
adjunct la Televiziunea regională TV5 din oraşul Nis, 
împreună cu alţi reprezentanţi ai Televiziunii, pentru a 
cunoaşte modalităţile prin care Municipiul Timişoara luptă 
împotriva sărăciei şi excluziunii sociale. 

 
 
 
28.09.2010-
01.10.2010 

 
 
 
 
 
 
 

58 

Delegaţie din oraşul Munchen din Germania, condusă de dl. 
Hep Monatzeder, Primarul oraşului Munchen, împreună cu 
reprezentanţi ai Primăriei oraşului Munchen şi ai unor firme de 
proiectare, construcţie şi consultanţă în domeniul protecţiei 
mediului din Bavaria, pentru discuţii privind promovarea 
colaborării profesionale în domeniul protecţiei mediului între 
specialişti din România şi Germania şi pentru identificarea 
unor oportunităţi de afaceri. 

 
 
 
 
 
 
 
08.10.2010 

59 

Delegaţie de oameni de afaceri din Marea Britanie, condusă de 
dl. Tim Care, reprezentantul companiei de consultanţă 
Dickinson Dees, pentru cunoaşterea oportunităţilor de afaceri 
din Municipiul Timişoara. 12.10.2010 

 
 

60 

Delegaţie oficială din Germania, condusă de d-na Barbara 
Stamm, preşedintele Parlamentului Bavarez, pentru discuţii 
privind colaborarea româno-germană. 

 
 
18.10.2010 

61 

Delegaţie de oameni de afaceri din Italia, condusă de dl. 
Giuseppe Pilenga, reprezentantul firmei Bleu Trading 
Imobiliare, pentru a cunoaşte posibilităţile investiţii în 
municipiul Timişoara. 20.10.2010 

62 

Delegaţie din Germania, reprezentanţi ai companiei EvoBus: 
dl. Eckehard Stengel, ex-director executiv, dl. Johannes 
Lehmann, director executiv, dl. Paul Sonnenberg, director 
servicii post vânzare, dl. Denis Kuluhan, director de vânzări şi 
alţi reprezentanţi ai companiei EvoBus, cu ocazia livrării 
oficiale a autobuzelor Conecto G. 22.10.2010 

63 

Delegaţie din Germania, dl. Oliver Weigel, director în 
Ministerul Federal pentru Transport, Construcţii şi Dezvoltare 
Urbană, dl. Jochen Gauly, dl. Michael Engel şi d-na Iris 
Gleichmann, reprezentanţi ai GTZ Germania şi Ucraina – 
Agenţia Germană pentru Cooperare Tehnică,  pentru a 
participa la seminarul Regenerare urbană – Instrument al 
dezvoltării urbane integrate în România.  29.10.2010 

64 

Delegaţie a Ambasadei Regatului Suediei în România, 
condusă de E.S. Dl. Ambasador Anders Bengtcén, pentru 
discuţii cu privire la relaţiile de colaborare bilaterală. 

 
 
01.11.2010 
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65 

Delegaţie din Italia, dl. Massimo Tadi, profesor la Facultatea 
de Arhitectură din Lecco, Universitatea din Milano, pentru 
discuţii privind realizarea Planului Urbanistic General al 
Municipiului Timişoara. 07-10.11.2010 

66 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Palermo din Italia, dl. Serafino Di 
Peri, Comandant al Poliţiei Locale din Palermo, pentru un 
schimb de experienţă cu omologii de la Poliţia Comunitară din 
Municipiul Timişoara. 09-11.11.2010 

 
 
 
 

67 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Tunisiene în România, E.S. 
d-na Ambasador Saloua Bahri, dl. Driss Gabteni, consilier, şi 
alţi reprezentanţi ai Ambasadei, împreună cu o delegaţie a 
Consulatului Onorific al Republicii Tunisiene la Timişoara, 
condusă de dl. Sevastiean Armaşu, Consul Onorific, pentru 
discuţii cu privire la viitoarele colaborări. 12.11.2010 

 
 
 
 

68 

Delegaţie din Austria, condusă de dl. Franz Schausberger, fost 
Preşedinte al Landului Salzburg din Austria, Preşedinte al 
Institutului Regiunilor din Europa şi membru al Comitetului 
Regiunilor al Uniunii Europene, pentru discuţii cu privire la 
viitoare colaborări. 

 
 
 
 
15.11.2010 

69 

Delegaţie a Consulatului General al Republicii Italiene la 
Timişoara, dl. Consul General Manlio Giuffrida, cu ocazia 
încetării mandatului. 18.11.2010 

70 

Delegaţie a Ambasadei Statelor Unite ale Americii în 
România, E.S. dl. Ambasador Mark Henry Gitenstein, dl. 
Keith Kirkham, consilier economic în cadrul Ambasadei şi alţi 
reprezentanţi ai Ambasadei, pentru discuţii privind 
posibilităţile de colaborare. 23.11.2010 

 
 
 
 

71 

Delegaţie a Ambasadei Finlandei în România, reprezentanţi ai 
Biroului Comercial Finpro al Ambasadei şi dl. Pertti 
Hmalainen, director de dezvoltare în Europa Centrală şi de Est 
al companieni Fortum Power & Heat, pentru discuţii privind 
posibilităţile de colaborare. 

 
 
 
 
24.11.2010 

72 

Delegaţie din Marea Britanie, dl. Bashir Hasan, reprezentantul 
oraşului Londra, pentru a participa la întâlnirea de lucru din 
cadrul proiectului „PIMMS TRANSFER - Transferul de 
acţiuni în cadrul mobilităţii durabile pentru regiunile 
europene”, în cadrul căruia Municipiul Timişoara este 
partener. 24.11.2010 

73 

Delegaţie din Germania, dl. Johannes Bardong, reprezentantul 
oraşului Frankfurt, pentru a participa la întâlnirea de lucru din 
cadrul proiectului „PIMMS TRANSFER - Transferul de 
acţiuni în cadrul mobilităţii durabile pentru regiunile 
europene”, în cadrul căruia Municipiul Timişoara este 
partener. 24.11.2010 

74 

Delegaţie din Suedia, dl. Mats Nyström, reprezentantul 
oraşului Stockholm, pentru a participa la întâlnirea de lucru 
din cadrul proiectului „PIMMS TRANSFER - Transferul de 
acţiuni în cadrul mobilităţii durabile pentru regiunile 
europene”, în cadrul căruia Municipiul Timişoara este 
partener. 24.11.2010 

75 Delegaţie din oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania,  
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reprezentanţi ai Cercului de Prietenie Karlsruhe – Timişoara, 
pentru a participa la Târgul de Crăciun. 

 
01-08.12.2010 

76 

Delegaţie din Ungaria, un grup de studenţi şi profesori de la 
Universitatea Internaţională Andrássi Gyula din Budapesta, 
condusă de dl. Zoltán Tibor Pallinger, decan, împreună cu d-
na Tanja Becker, lector la Departamentul German pentru 
Relaţii Internaţionale şi Studii Europene din cadrul 
Universităţii de Vest din Timişoara, pentru a cunoaşte 
modalităţile de cooperare ale Municipiului Timişoara cu 
oraşele înfrăţite şi partenere. 02.12.2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77 

Delegaţie din Republica Macedonia,  reprezentanţi ai 
autorităţilor locale şi centrale din Republica Macedonia: 
primari, preşedinţi de Consiliu, preşedinţi ai Comisiilor 
Interetnice din municipalităţile Kicevo, Kumanovo şi Struga, 
precum şi reprezentanţi ai Secretariatului pentru 
Implementarea Acordului de la Ohrid, Ministerul Guvernării 
Locale, Agenţia pentru Drepturile Minorităţilor şi membri ai 
UNDP – Programul de Dezvoltare al Naţiunilor Unite din 
Macedonia, însoţiţi de reprezentanţi ai Centrului Euroregional 
pentru Democraţie din Timişoara, pentru a cunoaşte politicile 
publice care abordează interculturalitatea şi proiectele şi 
programele destinate minorităţilor iniţiate de Municipiul 
Timişoara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.12.2010 

 
 
 
 
 
 

78 

Delegaţie din oraşul Budapesta din Ungaria, dl. Iván Tosics, 
Directorul Institutului de Cercetare Metropolitană din 
Budapesta şi d-na Andrea Tonko, reprezentantă a institutului, 
pentru discuţii şi interviuri cu reprezentanţi ai Municipiul 
Timişoara pentru un studiu de caz realizat de Institut în 
colaborare cu Universitatea John Moore din Liverpool în 
cadrul proiectului ESPON Secondary cities. 09-10.12.2010 

79 

Delegaţie a Consulatului Onorific al Republicii Peru la 
Timişoara, dl. Rufino Delgado Montenegro, Consul Onorific, 
pentru prezentarea acreditării şi discuţii privind deschiderea 
Consulatului Onorific al Republicii Peru la Timişoara. 15.12.2010 

80 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Franceze în România, E.S. 
dl. Ambasador Henri Paul, dl. Dan Bedros, Consul Onorific al 
Republicii Franceze la Timişoara, dl. Damien Abbou, ofiţer de 
legătură din cadrul Ambasadei pe probleme de imigraţie, dl. 
Eric Baude, Directorul Centrului Cultural Francez din 
Timişoara şi dl. Michel Soignet, ataşat de cooperare pentru 
limba franceză, pentru a face bilanţul oportunităţilor de 
parteneriat franco-române în domeniul instituţional, economic, 
educativ şi universitar. 16.12.2010 

81 

Delegaţie a Ambasadei Indoneziei în România, E.S. D-na 
Ambasador Marianna Sutadi, dl. Hadi Sufri Yunus, consilier, 
d-na Andreea Rusu, departamentul politic şi alţi reprezentanţi 
ai Ambasadei, pentru cunoaşterea posibilităţilor de colaborare. 17.12.2010 
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4.3.5 DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE  
În cursul anului 2010, au fost pregătite deplasările în străinătate pentru un număr de 21 delegaţii, 
după cum urmează: 
Nr. 
crt. 

Deplasare Perioada 

1 Deplasare în oraşul înfrăţit Graz din Austria, dl. Primar Gheorghe 
Ciuhandu şi d-na Aurelia Junie, Director Dezvoltare, pentru un 
schimb de experienţă pe tema managementului traficului urban. 

19-20.01.2010

2 Deplasare în oraşul înfrăţit Szeged din Ungaria, dl. Primar Gheorghe 
Ciuhandu, d-nii viceprimari Adrian Orza şi Sorin Grindeanu, dl. 
secretar Ioan Cojocari, membrii Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara, d-na Aurelia Junie, director Direcţia Dezvoltare, dl. Marius 
Oneţiu, director Direcţia Edilitară, dl. Culiţă Chiş, director Direcţia 
Drumuri şi Transporturi, dl. Adrian Bodo, director Direcţia Fiscală, dl 
Sorin Ciurariu, director Direcţia Urbanism, dl. Vasile Tărciatu, 
director Direcţia Evidenţa Populaţiei, dl. Mihăiţă Afrenie, Şef Serviciu 
Grădina Zoologică, dl. Adrian Bere, Şef Serviciu Protecţia Mediului, 
d-na Iudit Bere, consilier Direcţia Mediu, d-na Diana Donawell, Şef 
Birou Cooperare Internă şi Internaţională, dl. Flavius Boncea, 
consilier Direcţia Comunicare, dl. Victor Ştefan, director Pieţe, dl. Liviu 
Barbu, Director Administraţia Domeniului Public şi reprezentanţi ai mass-
mediei locale, pentru a participa la o şedinţă comună a consiliilor 
locale din Timişoara şi Szeged. 

22-23.01.2010

3 Deplasare în oraşul înfrăţit Novi Sad din Serbia, dl. Ioan Cojocari, 
Secretarul Municipiului Timişoara şi d-nii Silviu Sarafolean şi dl. 
Mihai Ritivoiu, consilieri locali, pentru a participa la festivităţile 
organizate cu ocazia „Zilei oraşului Novi Sad”. 

30.01.-
02.02.2010 

4 Deplasare în oraşul înfrăţit Nottingham din Marea Britanie, dl. Primar 
Gheorghe Ciuhandu, d-na Aurelia Junie, director Direcţia Dezvoltare, 
dl. Culiţă Chiş, director Direcţia Drumuri şi Transporturi, d-na Violeta 
Mihalache, director Direcţia Comunicare şi dl. Ciprian Cădariu, 
consilier al primarului, pentru a participa la un schimb de experienţă 
pe tema regenerării urbane, transportului şi culturii. 

14.-
17.02.2010 

5 Deplasare în oraşul înfrăţit Graz din Austria, dl. Culiţă Chiş, director 
Direcţia Drumuri şi Transporturi, d-na Mihaela Jugaru, şef cabinet 
director general RATT şi d-na Adriana Deaconu, consilier Serviciul 
Proiecte cu Finanţare Internaţională, Direcţia Dezvoltare, pentru a 
participa la vizita de studiu din cadrul proiectului PIMMS 
TRANSFER. 

23-25.02.2010

6 Deplasare în oraşul Sofia din Bulgaria, d-na Adriana Deaconu, 
consilier Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională, pentru a 
participa la cea de-a patra întâlnire a echipei de management al 
proiectului PIMMS TRANSFER. 

17-19.03.2010

7 Deplasare în oraşul Ulm din Germania, dl. Primar Gheorghe Ciuhandu 
şi d-na Aurelia Junie, director Direcţia Dezvoltare, pentru a participa 
la expoziţia „Temeswar/Timişoara – Mica Vienă pe Bega” şi pentru 
discuţii cu reprezentanţii autorităţilor locale cu privire la posibilităţile 
de colaborare. 

17-23.03.2010
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8 Deplasare în oraşul Stockholm din Suedia, d-na Lidia Vâlceanu, 
consilier Direcţia Drumuri şi Transporturi şi d-na Mihaela Jugaru, şef 
cabinet director general RATT, pentru a participa la seminarul de 
instruire „Master Class 2010” din cadrul proiectului PIMMS 
TRANSFER. 

12-15.04.2010

9 Deplasare în oraşul înfrăţit Szeged din Ungaria, dl. viceprimar Adrian 
Orza, pentru a participa la punerea pietrei de temelie pentru 
construcţia sitului „Bazinul Carpaţi” în interiorul grădinii zoologice 
din Szeged din cadrul proiectului CARPATZOO - „Trăim în bazinul 
Carpaţi – dezvoltarea atractivităţii pentru vizitatorii Parcului Zoologic 
din Szeged şi Grădinii Zoologice din Timişoara”. 

19.04.2010 

10 Deplasare în oraşul Cernăuţi din Ucraina, dl. Primar Gheorghe 
Ciuhandu, dl. Ioan Cojocari, secretarul Municipiului Timişoara, d-nele 
Veronica Mihaela Bumbuc şi Romaniţa Jumanca şi d-nii Petru 
Ehegartner, Radu Daniel Ţoancă şi Corado Toader, consilieri locali, 
pentru a participa la ceremonia oficială de semnare a Înţelegerii de 
Cooperare dintre oraşul Timişoara şi oraşul Cernăuţi. 

23-26.04.2010

11 Deplasare în Malta, d-na Aurelia Junie, director Direcţia Dezvoltare, 
pentru a participa la conferinţa din cadrul proiectului „COST Action 
TU0701 - Îmbunătăţirea Calităţii Parcurilor Imobiliare Suburbane” de 
cooperare europeană în domeniul cercetării ştiinţifice şi tehnice, în 
care municipiul Timişoara este partener. 

07-08.05.2010

12 Deplasare în oraşul înfrăţit Treviso din Italia, d-nele Lidia Vîlceanu şi 
Mircea Nastasia, consiliere Direcţiei Drumuri şi Transporturi şi dl. 
Gabriel Popa, consilier Serviciului Proiecte cu Finanţare 
Internaţională, pentru a participa la o vizită de studiu în cadrul 
proiectului PIMMS TRANSFER.  

19-21.05.2010

13 Deplasare în oraşul Belgrad din Serbia, delegaţie din Municipiul 
Timişoara din care au făcut parte dl. Primar Gheorghe Ciuhandu, 
membri ai consiliului local, directori şi funcţionari din Primărie, 
reprezentanţi ai agenţiilor de turism şi ai mass-mediei, pentru a 
participa la deschiderea oficială a expoziţiei de promovare turistică 
„Visit Timişoara”. 

17.05.2010 

14 Deplasare în oraşul Strasbourg din Franţa, un grup de cinci tineri din 
Timişoara, reprezentanţi ai organizaţiilor studenţeşti şi ai 
organizaţiilor nonguvernametale de tineret din Timişoara, pentru a 
participa la un seminar european organizat în cadrul proiectului 
„HURRY UP ! : Human Rights Revisited by Youth in Europe”. 

02-07.11.2010

15 Deplasare în oraşul înfrăţit Szeged din Ungaria, d-nele Lavinia Petruţ 
şi Andreea Vancea, reprezentantele Infocentrului Turistic din 
Timişoara, pentru a participa cu un stand de promovare turistică a 
Municipiul Timişoara la Târgul de pe Pod, eveniment organizat în 
cadrul Zilelor Oraşului Szeged. 

22-23.05.2010

16 Deplasare în oraşul Almada din Portugalia, d-nii Chiş Culiţă, director 
Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Ovidiu Rădulescu, director adjunct 
R.A. Transport Timişoara şi d-na Mihaela Jugaru, şef cabinet Director 
RATT, pentru a participa la o vizită de studiu în cadrul proiectului 
PIMMS TRANSFER. 

31.05.-
03.06.2010 
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17 Deplasare în oraşul Viena din Austria, dl. Primar Gheorghe Ciuhandu, 
pentru a participa la dineul oficial oferit de dl. Heinz Fischer, 
Preşedintele Republicii Federale Austria şi d-na Margit Fischer, Prima 
Doamnă a Republicii Federale Austria cu prilejul retragerii din 
activitate a d-lui Ioan Holender, directorul Operei din Viena. 

22-23.06.2010

18 Deplasare în oraşele Berlin şi Leipzig din Germania, d-na Aurelia 
Junie, director Direcţia Dezvoltare, pentru a participa la o vizită de 
lucru pe tema dezvoltării urbane durabile, organizată de GTZ - 
Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică. 

04-09.07.2010

19 Deplasare din oraşul Lviv din Ucraina, dl. viceprimar Adrian Orza, d-
na Aurelia Junie, director Direcţia Dezvoltare, dl. Ciprian Cădariu, 
Arhitect Şef, d-na Monica Stampar, Şef Seviciu CCRCIT - Centrul de 
Coordonare pentru Reabilitatea Cartierelor Istorice din Timişoara, 
Direcţiei Dezvoltare, d-na Iulia Codilean, consilier CCRCIT, d-na 
Raluca Pirtea, consilier CCRCIT,  d-na Melania Pop, consilier 
CCRCIT,  dl. Raul Stroescu, consilier CCRCIT, dl. Ovidiu Purdea, 
consilier CCRCIT, d-na Cristina Scutariu, Şef Serviciu Proiecte cu 
Fianaţare Internaţională şi dl Michael Oprisch, expert, pentru a 
participa la un schimb de experienţă cu experţi din Lviv, organizat de 
GTZ în cadrul Proiectului „Consolidarea experienţelor unei dezvoltări 
urbane în România”. 

18-22.09.2010

20 Deplasare în oraşul Salonic din Grecia, d-na Aurelia Junie, director 
Direcţia Dezvoltare, pentru a participa la cea de a şasea întâlnire a 
comitetului de management şi a cincea întâlnire a grupurilor de lucru 
din cadrul proiectului „COST Action TU0701 - Îmbunătăţirea Calităţii 
Parcurilor Imobiliare Suburbane” de cooperare europeană în domeniul 
cercetării ştiinţifice şi tehnice, în care municipiul Timişoara este 
partener.  

21-24.10.2010

21 Deplasare în oraşul Sofia din Bulgaria, d-na Aurelia Junie, director 
Direcţia Dezvoltare, pentru a participa la conferinţa „Provocările 
Uniunii Europene – căi pentru o creştere sustenabilă şi a incluziunii în 
Europa de Sud-Est” cu o  prezentare pe tema dezvoltării urbane 
integrate. 

02-04.11.2010

 
4.3.6 DEPLASĂRI ÎN ŢARĂ  
În cursul anului 2010, au fost pregătite deplasările în ţară pentru un număr de 10 delegaţii, după 
cum urmează: 
Nr. 
crt. 

Deplasări Perioada 

1 Deplasare la Bucureşti, dl. Gabriel Popa, consilier Biroul Proiecte cu 
Finanţare Internaţională, Direcţia Dezvoltare, pentru ridicarea avizului 
tehnic emis de Inspectoratul de Stat pentru Construcţii pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Dr.Victor Babeş 
din Timişoara”. 

09-
10.02.2010 

     2 Deplasare la Bucureşti, dl. primar Gheorghe Ciuhandu, d-na Aurelia 
Junie, director Direcţia Dezvoltare şi d-na Daniela Ghinea, şef 
Serviciu Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană, pentru a participa 
la discuţii cu privire la lista proiectelor prioritare şi calendarul de 
depunerea proiectelor pentru Polul de Creştere Timişoara. 

23.02.2010 
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3 Deplasare la Bucureşti, d-na Junie Aurelia, director Direcţia 
Dezvoltare şi d-na Daniela Ghinea, şef Serviciu Dezvoltare Locală şi 
Integrare Europeană, pentru a discuta evoluţia implementării 
Planurilor Integrate de Dezvoltare ale Polilor de Creştere. 

18.03.2010 

4 Deplasare la Bucureşti, dl. primar Gheorghe Ciuhandu şi d-na Daniela 
Ghinea, şef Serviciu Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană, pentru 
a discuţii cu reprezentanţii Comisiei de Management pentru 
Coordonarea Instrumentelor Structurale în scopul avizării Planului 
Integrat de Dezvoltare Urbană al Polului de Creştere Timişoara. 

07.05.2010 

5 Deplasare la Braşov, d-na Daniela Ghinea, şef Serviciu Dezvoltare 
Locală şi Integrare Europeană, pentru a participa la Adunarea 
Generală a Federaţiei Zonelor Metroplitane şi Aglomerărilor Urbane 
din România. 

08.05.2010  

6 Deplasare la Bucureşti, d-na Junie Aurelia, director Direcţia 
Dezvoltare, pentru a participa la ceremonia festivă organizată cu 
ocazia încheierii activităţii GTZ în România.  

27-
28.05.2010 

7 Deplasare la Bucureşti, d-na Diana Donawell, şef Birou Cooperare 
Internă şi Internaţională din cadrul Direcţiei Dezvoltare, pentru a 
participa la seminarul naţional organizat de Institutul Intercultural din 
Timişoara în cadrul proiectului „Migrant în România”, care urmăreşte 
facilitarea conexiunii dintre membrii comunităţilor de străini din 
România şi instituţiile publice din ţară. 

17-
18.06.2010 

8 Deplasare la Bucureşti, dl. Ciprian Cădariu, arhitect şef, d-na Junie 
Aurelia, director Direcţia Dezvoltare şi d-na Daniela Ghinea, şef 
Serviciu Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană, pentru discuţii cu 
reprezentanţii ministerelor implicate în coordonarea planurilor 
integrate de dezvoltare Ministerul Finanţelor, Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor 
Structurale. 

16-
17.06.2010 

9 Deplasare la Bucureşti, d-na Aurelia Junie, director Direcţia 
Dezvoltare şi dl. Ciprian Cădariu, arhitect şef, pentru a participa la 
„Atelierul de lucru româno-german”, organizat de Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

12.10.2010 

10 Deplasare la Bucureşti, d-na Aurelia Junie, director Direcţia 
Dezvoltare şi dl. Ciprian Cădariu, arhitect şef, pentru a participa la 
conferinţa naţională „Cercetarea teritorială europeană în sprijinul 
fundamentării politicilor publice”, organizată de Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului în colaborare cu Academia 
Română. 

25.11.2011 

 
4.3.7 SEMINARII, CONFERINŢE ŞI EVENIMENTE ORGANIZATE 
- În perioada 17 mai – 4 iunie 2010, Primăria Municipiului Timişoara, la invitaţia Organizaţiei 
Turistice din Serbia şi a Consulatului General al Republicii  Serbia la Timişoara,  a organizat la 
Belgrad la sediul Organizaţiei Naţionale de Turism din Serbia, expoziţia de promovare turistică 
„Visit Timişoara”, în data de 17 mai 2010 având loc deschiderea oficială a expoziţiei la care au 
participat reprezentanţi Ambasadei României la Belgrad şi ai Consulatului General al Republicii  
Serbia la Timişoara, oficialităţi şi reprezentanţi ai Primăriei Municipiul Timişoara, reprezentanţi ai 
agenţiilor de turism din Timişoara şi Serbia, precum şi reprezentanţi ai mass-mediei locale din 
Timişoara.  
- În data de 29 iunie 2010, Primăria Municipiului Timişoara a organizat o ceremonie cu ocazia 
acordării titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului E.S. d-lui Robin Barnett, la care au 
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participat reprezentanţi ai Ambasadei Marii Britanii în România, reprezentanţi ai oraşului înfrăţit 
Nottingham din Marea Britanie, oficialităţi şi reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara, reprezentanţi ai universităţilor şi ai unor instituţii culturale din Timişoara, directori din 
Primărie şi reprezentanţi ai mass-mediei. 
- În data de 30 iunie 2010, Primăria Municipiului Timişoara a organizat un seminar pentru 
prezentarea intenţiilor Municipiului Timişoara cu privire la realizarea unui Pol Tehnologic la 
Timişoara şi a expertizei oraşului înfrăţit Nottingham din Marea Britanie în acest domeniu la care 
au participat reprezentanţi ai oraşului înfrăţit Nottingham din Marea Britanie, Ambasadei Marii 
Britanii în România, Institutului Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare de la Bucureşti, 
universităţilor din Timişoara, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională din Timişoara, Agenţiei de 
Dezvoltare Economică din Timişoara şi Incubatorului de Software din Timişoara. 
- În data de 8 septembrie 2010,  Primăria Municipiului Timişoara a organizat o ceremonie oficială 
de semnare a „Înţelegerii de Cooperare dintre municipiul Timişoara şi municipiul Trujillo din Peru” 
la care a participat E.S. Prof. Univ. Dr. Ernesto Pinto - Bazurco Rittler, Ambasadorul Republicii 
Peru în România şi reprezentanţi ai Ambasadei, oficialităţi locale, consuli, reprezentanţi ai 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Timişoara, ai 
instituţiilor de cultură din Timişoara şi ai mass-mediei locale. 
- Tot în data de 8 septembrie 2010, Primăria Municipiului Timişoara a organizat vernisajul 
„Expoziţiei itinerante cu fotografii din Peru” şi inaugurarea străzii denumite „Intrarea Peru”, 
evenimente la care au participat E.S. Prof. Univ. Dr. Ernesto Pinto - Bazurco Rittler, Ambasadorul 
Republicii Peru în România şi reprezentanţi ai Ambasadei, oficialităţi locale, consuli şi 
reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Timişoara, reprezentanţi ai Primăriei 
Municipiului Timişoara, ai instituţiilor de cultură din Timişoara şi ai mass-mediei locale. 
- În data de 29 octombrie 2010, Primăria Municipiului Timişoara, în colaborare cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi al Turismului din România, Ministerul Federal German pentru Transport, 
Construcţii şi Dezvoltare şi GTZ - Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică, a organizat 
seminarul „Regenerare urbană – instrument al dezvoltării urbane integrate în România”, eveniment 
la care au participat - pe lângă reprezentanţi ai ministerelor român şi german, GTZ şi Primăriei 
Municipiului Timişoara - şi reprezentanţi ai oraşelor Ploieşti, Craoiva, Iaşi, Constanţa şi Braşov şi 
experţi în domeniu din Timişoara.  
 
4.3.8 HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PROMOVATE 
- Hotărârea nr. 32 din data de 23.02.2010 privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între 
Municipiul Timişoara din România şi oraşul Cernăuţi din Ucraina; 
- Hotărârea nr. 72 din data de 23.02.2010 privind aprobarea achitării taxei de membru cu drepturi 
depline al Asociaţiei Eurocities pentru anul 2010; 
- Hotărârea nr. 285 din data de 29.07.2010 privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între 
municipiul Timişoara din România şi municipiul Trujillo din Peru. 
 
4.3.9 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 trimestrial 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; 
- „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; 
- „Propuneri de acţiuni de informare şi comunicare pe tematică europeană pentru anul 2011” pentru 
a fi incluse în Planul judeţean de acţiuni de informare şi comunicare pe tematică europeană, 
solicitate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Timiş; 
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- „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. 
- „Propuneri de acţiuni de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe pentru anul 2011” 
pentru a fi incluse în Planul judeţean de măsuri de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor 
externe, solicitate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Timiş; 
- „Forme de cooperare, înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării”, solicitate anual de către 
Instituţia Prefectului-Judeţul Timiş. 
 
4.3.10 ALTE ACTIVITĂŢI 
- redactarea corespondenţei primarului pentru străinătate; 
- traducerea de documente legate de activităţile specifice sau proiectele derulate (scrisori, acorduri, 
contracte, diverse documentaţii);   
 - redactarea de corespondenţă cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate în scopul 
derulării activităţilor specifice; 
 - pregătirea mapelor de prezentare a municipiului Timişoara cu  prilejul vizitelor efectuate de către 
delegaţiile străine; 
- organizarea activităţilor specifice de protocol; 

 
4.3.11 OBIECTIVE PENTRU ANUL 2011 
- organizarea unor evenimente cu ocazia aniversării a 20 de ani de la înfrăţirea cu oraşele Mulhouse 
din Franţa şi Faenza din Italia; 
- continuarea demersurilor pentru înfrăţirea cu oraşele: Danang din Vietnam, Cadiz din Spania, 
Monastir din Tunisia şi Netanya din Israel; 
- 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; 
 
 
4.4 SERVICIUL CENTRUL DE COORDONARE PENTRU REABILITAREA 
CARTIERELOR ISTORICE DIN TIMIŞOARA 
Pe parcursul anului 2010, principalele activităţi derulate de Serviciul Centrul de Coordonare pentru 
Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara au fost: 
 

4.4.1 REZULTATELE PROIECTULUI “REABILITAREA PRUDENTĂ ŞI REVITALIZAREA 
ECONOMICĂ A CARTIERELOR ISTORICE DIN TIMIŞOARA” 

Proiectul de cooperare româno-german, „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a 
cartierelor istorice din Timişoara”, între Primăria Municipiului Timişoara (PMT) şi Societatea 
Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ), cu sprijinul Ministerului Federal pentru Cooperare 
Economică şi Dezvoltare (BMZ) din Germania, a ajuns la final. Prezentarea rezultatelor Proiectului 
a avut loc în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 26 ianuarie 2010. 
În vederea atingerii scopului proiectului a fost înfiinţat in cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, 
Direcţia Dezvoltare, Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara 
(CCRCIT). În cadrul acestui birou au lucrat împreuna consilieri ai Primăriei Municipiului 
Timişoara şi specialişti GTZ.  
Principalul sprijin din partea GTZ a fost identificarea şi pregătirea unor proiecte de dezvoltare 
urbană şi economică pe termen lung a cartierelor istorice şi de a pune bazele aplicării acestora. 
Acest lucru a fost posibil cu ajutorul experţilor germani care au contribuit la realizarea acestor 
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obiective (Jochen Gauly, Stefan Gabi, Astrid Heck, Michael Engel, Thortsen Spohler, Christof 
Junghans, Gabriele Seelemann etc.) 
 
Principalele activităţi derulate de Proiectul romano-german au fost structurate pe patru domenii 
majore de activitate, astfel: 
Coordonare şi training: 

- cursuri permanente pentru meşteri, arhitecţi, ingineri (16 cursuri); 
- curs pentru Poliţia Comunitară privind conservarea patrimoniului imobilului istoric din 

Timişoara în scopul supravegherii intervenţiilor asupra clădirior de patrimoniu; 
- schimb de experienţă cu oraşele înfrăţite Karlsruhe si Gera şi proiectul similar din Sibiu. 

Programe şi proiecte de finantare: 
- elaborarea Conceptului integrat de măsuri pentru reabilitarea cartierelor istorice din 

Timişoara, aprobat prin HCL nr. 3 din 30.01.2007 – strategie de reabilitare urbană a oraşului 
- participarea la pregătirea cererilor de finanţare pentru fonduri structurale europene 

(Programul Opraţional Regional (POR) 2007-2013 - Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor-poli urbani de creştere şi Axa prioritară 5: Dezvoltarea durabilă a 
turismului local şi regional); 

- pregătirea măsurilor demonstrative de construcţii şi pregătirea unui program de sprijin 
financiar pentru reabilitarea prudentă a clădirilor istorice; 

- elaborarea Planului Urbanistic Zonal – Malurile Canalului Bega Timişoara, aprobat prin 
HCL nr. 27/26.01.2010. 

Informare şi mobilizare a cetăţenilor 
- întocmirea de materiale informative (broşuri, pliante, cataloage) despre reabilitarea prudentă 

a clădirilor istorice, care se adreseze atât proprietarilor cât şi arhitecţilor şi constructorilor. 
Aceste materiale pot fi descărcate gratuit de pe pagina de internet a proiectului 
www.gtztm.ro; 

- realizarea unor evenimente care să atragă atenţia locuitorilor asupra valorii clădirilor istorice 
(expoziţii, dezbateri, sondaje de opinii); 

- participarea la organizare de evenimente precum: festivalul „Bega Bulevard” 2008, 2009, 
2010 şi Campania Anti-plastic 2009, Stradart 2007-2009. 

Consultanţă tehnică gratuită 
- consiliere oferită proprietarilor şi locatarilor de clădiri istorice (180 de cereri de consultanţă 

rezolvate, 1700 de familii şi aproximativ 5000 de locatari consiliaţi); 
- elaborarea Îndrumarului pentru intervenţiile asupra clădirilor istorice din cartierul Cetate şi 

din alte zone istorice protejate din Timişoara, aprobat prin HCL nr. 224 din 22.04.2008. 
Una din cele mai importante componente a Proiectului româno-german a fost punerea la dispoziţie 
de către Guvernul Federal German a unei contribuţii financiare în valoare de 440.000 euro pentru 
desfăşurarea de activităţi demonstrative şi de training în scopul reabilitării prudente a imobilelor 
monumente istorice de interes deosebit, proprietate privată sau publică. 
Astfel s-au reabilitat următoarele clădiri istorice: Piaţa Unirii nr. 9, Piaţa Unirii 10, Str. G. Coşbuc 
nr. 1, Str. Timotei Cipariu nr. 1 şi vitrinele imobilului din Piaţa Romanilor/Ştefan cel Mare nr. 2. 
Lucrările de reabilitare au vizat la imobile refacerea anvelopei/învelişului imobilului împreună cu 
componentele decorative, recondiţionarea şarpantei, tâmplăria faţadelor principale şi elementelor de 
feronerie.  
 
4.4.2 FINALIZAREA LUCRĂRILOR DEMONSTRATIVE DE REABILITARE A CLĂDIRILOR 
ISTORICE, ÎNCEPUTE ÎN 2009 ŞI COFINANŢATE PRIN GTZ 
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 
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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.  
S-au reabilitat următoarele clădiri istorice: Piaţa Unirii nr. 9 şi str. Timotei Cipariu nr. 1 (2009), iar 
în prima jumătate a anului 2010 au fost finalizate lucrările întreprinse pentru reabilitarea clădirilor 
istorice din Piaţa Unirii nr. 10 şi Str. G. Coşbuc nr. 1 şi, de asemenea, cele pentru reabilitarea 
vitrinelor de la imobilul din str. Ştefan cel Mare nr. 2/ Piaţa Romanilor nr. 1 (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).  
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 nr. 385/27.10.2009 
privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Convenţia de subvenţionare nr. 168 din 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). 
  
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.  
A fost întocmită documentaţia pentru licitaţia în vederea achiziţiei serviciilor de dirigenţie de 
şantier şi pentru execuţia lucrărilor pentru reabilitarea clădirii din Piaţa Unirii nr. 4, lucrări care se 
vor desfăşura pe parcursul anului 2011. 
 
4.4.3 SEMNALIZAREA CLĂDIRILOR ISTORICE 
A fost continuată semnalizarea unor monumente istorice importante din Timişoara. La finalul 
anului 2009 au fost realizate 7 plăcuţe de semnalizare ca monument istoric pentru clădirile care au 
fost reabilitate în cadrul proiectului „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor 
istorice din Timişoara”. În prima jumătate a anului 2010 au fost realizate încă 53 de plăcuţe de 
semnalizare ca monument istoric pentru clădiri monument din Piaţa Victoriei, Piaţa Unirii şi Piaţa 
Libertăţii, din zona Cetate. Acestea au fost amplasate pe faţadele clădirilor cărora le-au fost 
destinate în luna aprilie 2010. Execuţia acestora a fost finanţată urmare a unor economii de fonduri 
realizate în cadrul aceluiaşi proiect, anterior amintit, „Reabiliarea prudentă şi revitalizarea 
economică a cartierelor istorice din Timişoara”. 
 
4.4.4 PROGRAME ŞI PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ 
„Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor canalului Bega” 
Seviciul 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 Proiecte cu Finanţare Internaţională privind elaborarea documentaţiilor şi strategiilor 
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 "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor 
canalului Bega", proiect inclus în Proiectul integrat de dezvoltare (PID) al Municipiului Timişoara. 
În acest sens 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 a fost aprobat la începutul anului 2010. În 

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
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
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continuare, pe parcursul anului 2010 au fost coordonate şi supervizate etapele şi activităţile necesare 
pentru realizarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic şi a cererii de finanţare de către firma 
selectată prin licitaţie publică. Cererea de finanţare a fost înaintată pentru evaluare în luna 
noiembrie a anului 2010, aflându-se în momentul de faţă în faza de evaluare administrativă. 
 
„PIMMS-Mijloace de transport alternative” 
Consilieri ai CCRCIT şi-au adus aportul în cadrul proiectului coordonat de Serviciul Proiecte cu 
Finanţare Internaţională prin organizarea unei campanii şcolare de informare şi conştientizare 
destinată elevilor din 10 şcoli timişorene. Pe parcursul perioadei aprilie-iunie 2010, au avut loc 
întâlniri cu elevii şi diverse acţiuni de mobilizare a acestora pentru a adopta mijloace de transport 
alternative în scopul îmbunătăţirii calităţii mediului şi a calităţii vieţii. Consilieri ai Centrului au 
conceput, de asemenea, grafica materialelor vizuale destinate campaniei. 
 
Reprezentanţi ai CCRCIT au participat la întocmirea unor cereri de finanţare în vederea obţinerii de 
fonduri europene prin realizarea de elemente grafice (hărţi, imagini prelucrate, etc), colectare date 
sau obţinerea de avize / autorizatii, pentru mai multe proiecte elaborate de Direcţia Dezvoltare 
.(“Modernizare Str. Cloşca - extindere la patru benzi”, “Infrastructură regională de afaceri şi inovare 
în sectorul TI&C”, “Reabilitare str.Vacărescu - 2 tronsoane”) şi a Planului Integrat de Dezvoltare a 
Polului de Creştere Timişoara, aprobat prin HCL nr.137/27.04.2010.  
 
Cooperare cu alte departamente din cadrului Primăriei Municipiului Timişoara 
Pe parcursul anului 2010, arhitecţi specializaţi în istoria urbanistică a Timişoarei, colaboratori ai 
CCRCIT au participat şi vor participa în continuare la întocmirea proiectelor şi studiilor de 
fundamentare a evoluţiei istorice a oraşului, ca şi componente din structura noului Planul Urbanistic 
General al Timişoarei a cărui elaborare a început în anul tocmai încheiat. 
 
4.4.5 SPRIJIN FINANCIAR PENTRU PROPRIETARI DE CLĂDIRI ISTORICE – KFW 
Pe parcursul anului 2010 au fost finalizate demersurile pentru aprobarea formei finale a Acordului 
de împrumut şi finanţare între KfW, Frankfurt pe Main şi România reprezentată de Ministerul 
Finanţelor Publice al României şi Municipiul Timişoara (ca „Agenţie de implementare a 
programului”) pentru un împrumut de 3 milioane de euro şi un grant de 2 milioane de euro pentru 
Reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructură municipală faza a II-a). Acordul a fost 
aprobat de către Guvern la finalul lunii iulie, la finalul anului fiind ratificat de către Parlament şi 
Preşedinte. Ca urmare, pe parcursul anului 2011, programul de sprijin financiar urmează să înceapă 
a fi implementat.. 
Ca şi etapă preliminară a demarării propriu-zise a proiectului, a fost iniţiată o campanie de 
informare a proprietarilor din clădirile eligibile incluse în proiect.  
În ultimul trimestru al anului 2010, au fost contactaţi reprezentanţi a 70 de asociaţii de proprietari în 
vederea stabilirii unor întâlniri cu toţi membrii asociaţiei pentru prezentarea conţinutului proiectului 
şi etapelor de accesare a fondurilor. Au avut loc întâlniri de prezentare a programrului cu membrii a 
peste jumătate din aceste asociaţii de proprietari. Dintre acestea, 13 asociaţii au depus deja cererile 
pentru iniţierea evaluării în vederea accesării programului. 
Este recunoscută lipsa specialiştilor atestaţi în domeniul patrimoniului istoric, la nivel naţional. 
Demersurile pentru atestare au fost încetinite de o reorganizare şi de necesitatea formulării unor 
norme îmbunătăţite de atestare a acestora.  
Conex acestui proiect, în ultima parte a anului a fost intens promovată ideea atestării ca şi specialişti 
în monumente istorice a arhitecţilor cu experienţă în evaluare şi proiectare în domeniul 
patrimoniului istoric, ca şi preparativ necesar pentru o bună şi eficientă derulare ulterioară a 
proiectului atât din punct de vedere al conformităţii cu normele  documentaţiilor, cât şi în ceea ce 
priveşte nivelul calitativ final al lucrărilor. Promovarea s-a facut atât în rândul arhitecţilor cu 
experienţă în domeniul patrimoniului istoric, dar care nu au încă atestatul obţinut, cât şi în direcţia 
instituţiilor direct implicate în atestare.  
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4.4.6 CONSULTANŢĂ OFERITĂ PROPRIETARILOR  
În continuare, biroul Centrului de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara 
este deschis tuturor proprietarilor şi locatarilor interesaţi de reabilitarea clădrilor istorice în care 
locuiesc sau pe care le au în proprietate, precum şi oricărui cetăţean interesat de această tematică 
sau care doreşte să semnaleze anumite situaţii referitoare la clădirile şi zonele de patrimoniu 
timişorene. Consilierii Centrului au oferit în continuare informaţii şi recomandări privind 
patrimoniul istoric imobil din Timişoara – statutul unor clădiri istorice – monument sau situate în 
zone de protecţie, informaţii legislative şi procedurale pentru diverse avize şi autorizaţii, instituţii 
abilitate în domeniul patrimoniului istoric, arhitecţi şi ingineri atestaţi ca specialişti în monumente 
istorice şi firme atestate, posibilităţi de finanţare. Informaţiile au fost însoţite de materiale 
complementare, editate în cadrul CCRCIT. 
Situaţiile sesizate de către proprietari şi locatari referitoare la clădiri istorice au fost în continuare 
semnalate departamentelor sau instituţiilor cu atribuţii specifice şi abilitate în cazurile la care se 
făcea referire. 
 
4.4.7 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. 
Au fost retipărite o serie de materile concepute şi editate de către Centrul de Coordonare pentru 
Rebilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara, stocurile fiind epuizate. Au fost retipărite peste 3500 
de broşuri, astfel: aproximativ 1700 de broşuri „Îndrumar pentru intervenţiile  asupra clădirilor din 
cartierul Cetate şi din zonele istorice protejate din Timişoara” (1020 format A4 şi 650 format A5), 
peste 1000 de broşuri „Vitrine istorice în România” (920 în limba română şi 100 în limba germană) 
şi 865 de broşuri „Conceptul integrat de măsuri pentru reabilitarea prudentă şi revitalizarea 
economică a cartierelor istorice din Timişoara”. Finanţarea materialelor tipărite s-a facut din fonduri 
asigurate prin proiectul „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din 
Timişoara”. 
A fost iniţiată şi o promovare a materialelor informative şi a soluţiilor şi  strategiilor promovate de 
conţinutul acestora. Astfel, în luna iulie 2010 au fost expediate seturi complete de materiale 
informative editate în cadrul CCRCIT pe parcursul proiectului „Reabilitarea prudentă şi 
revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara” către instituţii de la nivel central, 
regional şi local, intituţii de învăţământ superior din domeniul urbanismului şi patrimoniului istoric.  
Informaţii despre Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din 
Timişoara apar şi pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara, secţiunea Reabilitarea 
clădirilor istorice. Secţiunea a fost reorganizată şi reactualizată cu informaţii despre proiectele 
coordonate prin intermediul CCRCIT.  
Tot pentru promovarea activităţilor desfăşurate în cadrul Centrului de Coordonare pentru 
Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara au fost conceptute afişe informative cu un concept 
unitar de grafică –  o expoziţie permanentă în spaţiu deschis – şi care au fost amplasate în vitrinele 
speciale, cu destinaţie de spaţiu de afişaj executate prin proiectul  „Reabilitarea vitrinelor din Str. 
Ştefan cel Mare, nr. 2”. Astfel, orice trecător se poate informa despre zonele istorice ale Timişoarei 
şi despre activităţile şi proiectele Centrului. Afişele au fost realizate pe materiale speciale, rezistente 
la condiţii de expunere permanentă în spaţiu deschis, conţinutul imagistic menţinându-se la o 
calitate grafică superioară. 
Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara s-a implicat 
alături de Direcţia de Comunicare a Primăriei Municipiului Timişoara şi Casa de Cultură a 
Municipiului Timişoara, în organizarea celei de-a treia ediţii a Festivalului „Bega Bulevard” în 
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intervalul 20-22 iunie 2010. Festivalul a fost gândit ca eveniment amplu, un festival al muzicii, 
artei, culturii, al manifestărilor sportive şi evenimentelor inedite adresat tuturor grupurilor de vârstă. 
Manifestarea îşi 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. Festivalul a fost o iniţiativă a Centrului de Coordonare 
pentru Rebilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara împreună cu GTZ, prima ediţie a 
evenimentului având loc în urmă cu 2 ani, în 3-4 octombrie 2008. 
Alături de partenerii din proiectul „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor 
istorice din Timişoara”, Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din 
Timişoara a participat la simpozionul „Regenerare urbană – Instrument al dezvoltării urbane 
integrate în România”. Simpozionul a avut loc în octombrie 2010 şi a întrunit reprezentanţi ai 
ministerelor dezvoltării român şi federal german, ai polilor de creştere din România şi un număr 
semnificativ de specialişti din domeniul dezvoltării urbane. 
 
4.4.8 COOPERARE INTERNAŢIONALĂ 
- La invitaţia Consulatului General al Republicii Serbia din Timişoara şi a Organizaţiei Naţionale de 
Turism din Serbia, Municipiul Timişoara a organizat în a doua jumătate a lunii mai, 2010 o 
expoziţie de promovare turistică intitulată "Timişoara European Openings. Tourism Exhibition" în 
Belgrad, Serbia (participarea şi tot ce a implicat această expoziţie, a fost aprobată prin H.C.L. nr. 
158/2010). Conceptul expoziţiei a aparţinut unui consilier din cadrul CCRCIT. 
- În luna septembrie 2010 a fost organizat un schimb de experienţă la Lviv, în Ucraina, unde se 
desfăşoară în momentul de faţă un proiect de dezvoltare şi reabilitare urbană implementat de către 
GTZ şi similar ca şi scop şi conţinut, cu cel desfăşurat în Timişoara. Deplasarea a fost o iniţiativă a 
Societăţii Germane pentru Cooperare Tehnică în cadrul proiectului “Consolidarea experienţelor 
unei dezvoltări urbane integrate în România“. Scopul vizitei echipei CCRCIT în Lviv a fost de a 
identifica soluţii şi strategii comune şi posibile proiecte comune care să sprijine atât în Timişoara 
cât şi în Lviv procesul de reabilitare a patrimoniului istoric urban. La întâlnirile şi workshop-urile 
care au avut loc au participat membrii CCRCIT, reprezentanţi ai Direcţiei Dezvoltare şi Arhitectul 
Şef al Municipiului Timişoara; autorităţile locale ucrainene s-au implicat de asemenea, ca partneri 
de discuţie, alături de reprezentanţii echipei proiectului „Dezvoltare urbană şi reabilitarea centrului 
istoric Lviv” finanţat de către GTZ. La finalul schimbului de experienţă au fost stabilite domeniile 
principale pentru potenţiale schimburi viitoare de experienţă între proiectul din Lviv, Primăria 
Municipiului Timişoara. Domeniile stabilite au fost turism, training-uri şi workshop-uri pentru 
meşteri locali specializaţi în domenii ce ţin de reabilitarea clădirilor istorice şi de asemenea, în ceea 
ce priveşte acţiuni de informare şi conştientizare a cetăţenilor referitor la importanţa patrimoniului 
istoric şi a reabilitării acestuia. 
 
4.4.9 HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PROMOVATE 
- HCL nr. 3 din 26.01.2010 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.124/24.04.2007; 
- HCL nr. 27 din 26.01.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Malurile Canalului Bega 
Timişoara”; 
- HCL nr. 343 din 28.09.2010 privind aprobarea Convenţiei pentru reabilitarea clădirii istorice din 
Piaţa Unirii nr. 4, Timişoara; 
- HCL nr. 352 din 28.09.2010 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice 
urbane a malurilor Canalului Bega”, a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-
beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea 
accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 
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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”; 
- HCL nr. 411 din 16.11.2010 privind radierea dreptului de administrare al Şcolii Sportive de Elevi 
Timişoara asupra imobilului situat pe Blv. Vasile Pârvan nr. 5, Timişoara, înscris în CF nr. 414775, 
top 9512, în suprafaţă de 3463 mp; 
- HCL nr. 437 din 30.11.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara nr. 411/16.11.2010. 
 
4.4.10 OBIECTIVE PENTRU 2011 
Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara îşi proprune ca şi 
obiective principale pentru 2011: 
- 2011 şi în continuare: Program de sprijin financiar KfW - program de comunicare (informare şi 
promovare către proprietari, cetăţeni, specialişti şi instituţii implicate), elaborare proceduri pentru 
acordare sprijin financiar, începere program sprijin şi lucrări de execuţie; 
- 2011 şi în continuare: continuare lucrări de reabilitate la alte imobile monument istoric până la 
euipzarea fondurilor cu această destinaţie puse la dispoziţie de S.C. URSUS BREWERIES S. A 
- 2011 şi în continuare: "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor canalului Bega" – 
începerea implementării proiectului după aprobarea cererii de finanţare; 
- 2011 – sprijin în organizarea celei de-a patra ediţii a festivalului „Bega Bulevard”. 
 
4.5 SERVICIUL INVESTIŢII 
Pe parcursul anului 2010, principalele activităţi derulate de Serviciul Investiţii au fost următoarele: 
 
4.5.1 PROGRAMUL GENERAL ANUAL DE INVESTIŢII  
Elaborarea pe baza planurilor de investiţii preconizate propuse de direcţiile/compartimentele 
Primăriei Municipiului Timişoara, a programului general anual de investiţii al Municipiului 
Timişoara (Lista de investiţii) precum şi a rectificărilor la listă, urmărind corelarea acestora astfel 
încât lucrările de execuţie să fie realizate  într-o ordine firească, fără suprapuneri şi reveniri 
ulterioare. 
Lista de investiţii pe anul 2010, anexă la buget, a fost adoptată de către Consiliul Local al 
Municipiului Timişoara prin HCL nr. 83 din 9 martie 2010. Valoarea totală a investiţiilor aprobate 
pentru anul 2010 a fost:  134.307,39 mii lei. Pe parcursul  anului au avut loc  5 rectificări ale Listei 
de Investiţii  adoptate  de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara cu prilejul rectificărilor 
de buget. 
 
Totalul cheltuielilor de capital realizate pe anul 2010,  sunt în valoare de  71.735,42 mii lei, 
repartizate pe următoarele  surse de finanţare: 

• buget Local : 37.736,57 mii lei 
• fond de Rulment : 3.143,17 mii lei 
• fondul special pentru locuinţe : 1.285,20 mii lei 
• credite: 10.805,10 mii lei 
• alte surse : 18.765,38 mii lei 

 
Cheltuielile de capital au fost  repartizate pe următoarele capitole : 
Cap. AUTORITĂŢI EXECUTIVE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 

Total: 1.361,61 mii lei, din bugetul local 
Cap. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 
 Total: 840,25 mii lei, din bugetul local, 
Cap. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 
 Total:  1.083,33  mii lei, din care: 

    926,33 mii lei din bugetul local 
    157,00 mii lei din fond rulment 
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 Cap. ÎNVĂŢĂMÂNT 
 Total: 866,41  mii lei, din care: 

309,96 mii lei din bugetul local 
556,45 mii lei din fond rulment 

Cap. SĂNĂTATE: 
Total: 74,24 mii lei, din care: 
  62,20 mii lei din bugetul local, 

12,04 mii lei din fondul de rulment 
Cap. CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 
 Total: 2.865,42 mii lei, din care: 

           1.846,11 mii lei din bugetul local, 
   997,42 mii lei din credite 
     21,89 mii lei din alte surse 

Cap. ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ 
 Total: 58,38 mii lei,  în totalitate din bugetul local 
Cap. LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ cuprinzând următoarele subcapitole: 
Locuinţe, Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice, Iluminat public şi electrificări, Alimentare 
cu gaze naturale şi Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 

      Total: 41.398,43 mii lei, din care: 
      17.266,17 mii lei din bugetul local, 
        1.783,43  mii lei din fond rulment 

 1.285,20 mii lei din fondul de locuinţe 
    2.320,14 mii lei din credite  

     18.743,49 mii lei din alte surse  
Cap. PROTECŢIA MEDIULUI 

Total: 117,64 mii lei, în totalitate din bugetul local,  
Cap. COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE 
 Total : 1.821,55  mii lei, în totalitate din bugetul local,  
Cap. TRANSPORTURI cuprinzând următoarele subcapitole:Transporturi, Drumuri şi poduri,Străzi 
şi Alte cheltuieli ăn domeniul transporturilor 

Total: 21.248,16 mii lei, din care 
          13.126,37 mii lei din bugetul local,  
            7.487,54 mii lei din credite 
    634,25 mii lei 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: 
- modernizări de drumuri şi poduri, alimentări cu apă şi canalizare, amenajare străzi, facilităţi 
sportive şi de agrement, extinderi de reţele de iluminat public; 
-  reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara;  
-  Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega; 
- reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare infrastructura educaţionala la  unităţi de 
învăţământ preuniversitar; 
-   reamenajări şi modernizări de parcuri, scuaruri şi zone verzi;  
-   reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe; 
-   amenajare campus şcolar la Şcoala generală 9, pentru Liceul de Arte Plastice. 
 
Principalele lucrări tehnico-edilitare, au constat în:  
-  amenajare sediu  Casa căsătoriilor şi Direcţia de Evidenţă a Persoanei; 
-  amenajare sediu Poliţia Comunitară; 
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-  modernizări şi  amenajări de parcuri şi scuaruri: Parcul Carmen Sylva, Parcul Poporului, Scuarul 
Păun Pincio; 
-  consolidarea Pasajului din Calea Şagului; 
-  modernizari şi amenajări ale străzilor: Olarilor, Vînătorilor, Torontalului, Moise Doboşan, Gr. 
Alexandrescu, Bîrsei, Berzei ş.a.;  
-  reabilitare termică la un număr de cca 50 de clădiri cu locuinţe colective; 
-  Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara – Bastionul Therezia ( în colaborare cu 
Consiliul Judeţean Timiş); 
- extinderi reţele apă-canal în zonele:Plopi, Ghiroda, Rudolf Walter, Ciarda Roşie, Kunz , 
Torontalului ş. A;. 
- extinderea reţelelor de iluminat public în zona de nord şi în zona de sud. 
 
Principalele dotări achiziţionate sunt următoarele : 
- mjloace de transport în comun; 
- programe informatice şi licenţe; 
- dotări pentru Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă. 
 
4.5.2 PROIECTE IMPLEMENTATE SAU ÎN CURS DE  IMPLEMENTARE 
Au fost elaborate temele de proiectare şi toate documentele specifice activităţii privind 
achiziţionarea serviciilor de proiectare şi au fost derulate respectiv se află în curs de derulare 
contractele pentru elaborarea serviciilor de proiectare pentru următoarele obiective de investiţii: 
- Reamenajarea şi Modernizarea Parcului Copiilor „Ion Creangă” din municipiul Timişoara – Faza 
PT +DDE; 
- Reabilitarea, Modernizarea, Dezvoltarea şi Echiparea Cantinei De Ajutor Social Timişoara pentru 
Dezvoltarea Unui Centru Social de Urgenţă Pentru Persoane Fără Adăpost – Faza DALI 
+PT+DDE; 
- Reabilitarea, Modernizarea, şi Echiparea Infrastructurii Serviciului pentru Protecţia Copilului şi 
Familiei - Faza DALI +PT+DDE; 
- Reabilitarea şi Mansardarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” – Faza DALI 
+PT+DDE. 
 
 Au fost urmărite şi finalizate contractele pentru elaborarea serviciilor de proiectare pentru 
următoarele obiective de investiţii: 
- Reabilitarea, Modernizarea, Dezvoltarea şi Echiparea Infrastructurii Educaţionale a  Grupului 
Şcolar de Industrie Alimentară Timişoara – Faza DALI; 
- Reabilitare Str. Văcărescu – Faza ST şi ET;  
- Centrul  Regional Intermodal  de  Transport  cu sediul la Remetea –Faza SF; 
- Reabilitarea infrastructurii urbane a malurilor Canalului Bega – Faza ET; 
- reabilitare clădire - din Timişoara str. Plavoşin nr.21 -  în vederea mansardării – faza ET. 
 
 Au  fost elaborate toate documentele specifice activităţii privind achiziţionarea lucrărilor de 
execuţie, şi a fost asigurat suportul tehnic de specialitate în cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor  
pentru obiectivul „Reabilitarea Pieţei Iosefin”.  
 
NOTA: PT – proiect tehnic; DDE – detalii de execuţie; DALI – documentaţie de avizare a lucrărilor 
de intervenţie; ST – Studiu de trafic; ET- expertiza tehnică; 
 
4.5.3  HOTĂRÂRI   ALE  CONSILIULUI  LOCAL  PROMOVATE 
- HCL nr. 125 din 30.03.2010 privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie şi Analizei cost-beneficiu, pentru realizarea obiectivului de investiţii  „Reabilitarea, 
Modernizarea, Dezvoltarea şi Echiparea Infrastructurii Educaţionale a  Grupului Şcolar de Industrie 
Alimentară Timişoara ”; 
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- HCL nr. 65 din 23.02.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea 
obiectivului de investiţii „Centru Intermodal Regional de Transport Marfă Timişoara”, elaborat de 
către S.C. Subcontrol S.R.L. în cadrul contractului de servicii nr. 273 din 23.11.2009. 
 
4.5.4 DISPOZIŢII ALE PRIMARULUI PROMOVATE 
- Dispoziţia nr. 1260 din 29.06.2010 privind modificarea componenţei Comisiei Tehnico-
Economică (CTE) de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de 
investiţii şi reparaţii capitale (altele decât curente);  
- Dispoziţia nr. 2169 din 22.09.2010 privind constituirea comisiei de recepţie şi valorificare a 
materialelor recuperate din demolări la obiectivul de investiţii „Reabilitarea Pieţei Iosefin”; 
- Dispoziţia nr. 2534 din 25.10.2010 privind modificarea componenţei comisiei de recepţie şi 
valorificare a materialelor recuperate din demolări la obiectivul de investiţii „Reabilitarea Pieţei 
Iosefin”. 
 
4.5.5 ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE  
- asigurarea suportului tehnic de specialitate în elaborarea  tuturor  documentaţiilor pentru 
Programul Integrat de Dezvoltare Urbană; 
- asigurarea suportului tehnic de specialitate – în cadrul secretariatului CTE - pentru  toate 
documentaţiile tehnico economice ale Municipiului Timişoara; 
- 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; 
- asigurarea suportului tehnic şi verificarea referatelor de necesitate şi oportunitate  din punct de 
vedere al conformării modului de estimare a valorii de investiţie cu prevederile legislaţiei în 
vigoare, pentru toate obiectivele de investiţii derulate de către Municipiul Timişoara; 
- verificarea şi avizarea documentelor aferente efectuării plăţilor, 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; 
- revizuirea Procedurii de Proces PP-03 Investiţii  ISO, procedură ce 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; 
- asigurarea suportului tehnic şi logistic  pentru misiunea de evaluare a eficienţei şi sustenabilităţii 
proiectului Piaţa de Gros Timişoara, realizat în  perioada noiembrie 2005 – august 2006 – cu 
fonduri nerambursabile acordate de către Guvernul  Republicii Federale Germania prin 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW – Institutul de creditare pentru reconstrucţie al RFG) şi 
fonduri ale Bugetului Local. Menţionăm că  Direcţia Dezvoltare a asigurat relaţia cu KfW şi s-a 
ocupat de  implementarea proiectului Piaţa de Gros până la concesionarea  obiectivului către S.C. 
Pieţe S.A.;  
- colaborarea permanentă cu toate direcţiile/compartimentele Primăriei Municipiului Timişoara şi 
cu echipele de proiectare  – în vederea elaborării unor documentaţii tehnico- economice căt mai  
corecte care să respecte prevederile legislaţiei române de specialitate în vigoare; 
- asigurarea secretariatului Comisiei Tehnico Economice (CTE) de verificare şi avizare a 
documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii şi reparaţii capitale (altele decât 
curente; CTE a fost constituită conform Dispoziţiei Primarului nr. 983/ 09.04.2008, şi îşi desfăşoară 
activitatea lunar sau bilunar, în funcţie de necesitate. Secretariatul CTE este asigurat de către 
angajaţii Serviciului Investiţii. De la constituire au fost emise 150 de Avize favorabile din care 61  
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pe parcursul anului 2010. Numărul documentaţiilor analizate şi returnate pentru modificări şi 
completări este de cca 21. 
 
4.5.6 OBIECTIVE  DE INVESTIŢII  MAJORE PROPUSE DE CĂTRE MUNICIPALITATE 
SPRE REALIZARE  PENTRU  PERIOADA  2011-2013 
Principalele obiective de investiţii majore care vor fi demarate din fonduri europene nerambursabile  
atrase sunt următoarele:   
- reabilitarea străzii Văcărescu pe tronsonul cuprins între B-dul regele Carol şi B-dul 16 

decembrie; 
- reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara (cartier Cetate);  
- reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega; 
- 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;  

- reamenajarea  şi modernizarea Parcului Copiilor „Ion Creangă” din municipiul Timişoara; 
- modernizarea Parcului Rozelor; 
- implementarea unui sistem agrologistic regional integrat;   
- „Modernizare strada CLOŞCA şi extindere la patru benzi – sector B-dul Cetăţii- Str. O. Balea”; 
- PIMMS TRANSFER – Transferul de acţiuni în cadrul mobilităţii durabile pentru regiunile 

europene; 
- Sistem de informare facil pentru cetăţeni, prin  montarea de panouri electronice informative în 

diferite zone ale municipiului. 
 
Obiectivele de  investiţii demarate în anii precedenti pentru continuarea şi finalizarea cărora vor fi 
alocate fonduri de la bugetul local în anul 2011 sunt următoarele:  
-  Reabilitarea Pieţei Iosefin – prin demolarea halelor existente şi realizarea unei construcţii cu  
regim de înălţime S+P+2 în care să funcţioneze o piaţă nouă en-detail;  
- Reamenajarea  şi modernizarea Parcului Copiilor „Ion Creangă” din municipiul Timişoara; 
- dezvoltarea sistemului info-geografic de administrare a Municipiului Timişoara; 
- finalizarea lucrărilor la Casa Căsătoriilor şi Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor; 
- lucrări tehnico edilitare la unitati de învăţământ şi sănătate; 
- diversificarea şi îmbunătăţirea activităţii la  Grădina Zoo; 
- lucrări de reabilitare termică a unor blocuri 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; 
 
 
4.6 COMPARTIMENTUL INFOCENTRUL TURISTIC  
Pe parcursul anului 2010, principalele activităţi derulate de Compartimentul Infocentru Turistic au 
fost: 
 
4.6.1 EDITAREA SAU REEDITAREA ŞI TIPĂRIREA DE MATERIALE ÎN CADRUL 
PROIECTULUI „PROMOVAREA ATRACŢIILOR TURISTICE LOCALE ŞI REGIONALE” 
CUPRINS PE AGENDA MANIFESTĂRILOR CULTURALE A CASEI DE CULTURĂ A 
MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 
- reeditarea şi tipărirea a 7.000 de broşuri „Timişoara - Harta şi atracţiile turistice” în română, 
engleză, germană, maghiară; 
- reactualizarea datelor şi tipărirea  a 2000 de broşuri „Cazare în Timişoara”;  
- realizarea şi tipărirea a 5.000 de pliante 21x10, 6 biguri, „Timişoara” în două variante, în una 
dintre variante în limbile română, germană, franceză, iar în varianta a doua în limbile engleză, 
maghiară şi sârbă; 
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şi distribuirea gratuită a acestor materiale la Infocentrul Turistic şi în cadrul unor expoziţii, târguri, 
festivaluri. De asemenea, materialele de promovare au fost distribuite şi în cadrul unor workshop-
uri, seminarii, conferinţe desfăşurate în Timişoara. 
  
4.6.2 EXPOZIŢII ŞI EVENIMENTE ORGANIZATE LA INFOCENTRUL TURISTIC 
TIMIŞOARA ÎN ANUL 2010 
- 28.01.2010 – 25.02.2010 –  expoziţie de pictură „Anotimpuri bănăţene” a d-nei Tamara Iacoban 

Birdean; 
-     25.02.2010 - 23.03.2010 –  expoziţie de pictură „Nostalgii” a d-nei Reghina Târnoveanu; 
- 24.03.2010 - 15.04.2010 - expoziţie de pictură „Timisoara altfel” a d-lui Constantin Răducanu; 
- 16.04.2010 – 19.05.2010 – expoziţie de fotografie a d-lui arh. Mihai Botescu;  
- 20.05.2010 - 2.06.2010 – expoziţie de artă plastică – ceramică a Asociaţiei „Prezent”; 
- 05.06.2010 – 25.06.2010 – expoziţie de pictură acril pe pânză şi grafică a d-nei Cristina 

Dumitrescu;  
- 26.06.2010 -  30.07.2010 - expoziţie de pliante şi broşuri turistice cu tema „Banatul şi 

promovarea turistică de altădată”, organizată în colaborare cu Muzeului Presel „Sever Bocu” 
din Jimbolia; 

- 26.06.2010 -  30.07.2010 - expoziţie de pictură, cu aceeaşi temă („Banatul şi promovarea 
turistică de altădată”) a d-lui Viorel Coman; 

- 03.08.2010 – 6.09.2010 – expoziţie de grup „Timişoara”, a  artiştilor plastici  Victor Acatrinei, 
Viorel Coman, Sanda Lăzărescu, Rodica Strugaru, Pavel Torony şi  Mihai Vornicu, membri ai 
Asociaţiei Artiştilor Plastici  „Romul Ladea”, din cadrul Casei de Cultură a Municipiului 
Timişoara; 

- 08.09.2010 – 30.09.2010 - expoziţie itinerantă de fotografie „Peru” organizată de Ambasada 
Peru în colaborare cu Municipiul Timişoara, cu ocazia înfrăţirii Timişoarei cu oraşul peruan 
Trujillo; 

-     01.10.2010 – 02.11.2010 – expoziţie de pictură „Imagini din Banat” a d-lui Manole Oltean; 
-     02.11.2010 – 05.12.2010 – expoziţie de fotografie „Fotografii nocturne” a d-lui Marcel Neag; 
-     07.12.2010 – 07.01.2011 – expoziţie de fotografie şi pictură cu tema  „Podurile Timisoarei”, a 
Asociaţiei Culturale Allma din Timişoara; 
 
4.6.3 PARTICIPĂRI LA SEMINARII, CONFERINŢE, FESTIVALURI ŞI TÂRGURI 
- La invitaţia Organizaţiei Naţionale de Turism din Serbia şi a Consulatului General al Republicii 
Serbia la Timişoara, Municipiul Timişoara a organizat  la Belgrad o expoziţie de promovare turisică 
a Timişoarei. Expoziţia „Visit Timişoara” a avut loc la sediul Organizaţiei Naţionale de Turism din 
Serbia.  Vernisajul a avut loc la Belgrad, în 17.05.2010, iar expoziţia a fost deschisă până în 
30.05.2010. 
- În cadrul relaţiilor de colaborare între oraşele înfrăţite Timişoara şi Szeged-Ungaria, în perioada 
22-23 mai 2010 o delegaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Direcţia Dezvoltare, 
Biroul Infocentru Turistic a participat la Târgul de pe Pod, organizat cu ocazia manifestărilor din 
cadrul zilelor oraşului Szeged. Primăria oraşului Szeged a pus la dispoziţia oraşelor partenere 
standuri de prezentare, în care au fost distribuite materiale de promovare turistică. Membrii 
delegeaţiei din Timişoara au distribuit materiale de promovare ale Timişoarei şi ale zonei Banatului.  
- În perioada 18-20 iunie s-a desfăşurat în Timişoara  a treia ediţie a Festivalului „Bega Bulevard”, 
organizat de Municipiul Timişoara, în colaborare cu alţi parteneri. Festivalul doreşte să atragă 
atenţia timişorenilor asupra importanţei canalului pentru oraş şi asupra posibilităţilor de recreere, 
agrement, sport sau divertisment. Infocentrul Turistic a fost prezent la manifestări, unde a distribuit 
materiale de promovare ale oraşului. 
- În data de 25 mai 2010, în Sala de Consiliu a Primăriei Timişoara s-a desfăşurat seminarul cu tema 
„Managementul Destinaţiei Turistice – Regiunea Timişoara”, organizat de Centrul pentru 
Dezvoltare Durabilă, împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Primăria 
Municipiului Timişoara. La seminar a participat şi Infocentrul Turistic Timişoara. Prezentarea 
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seminarului a fost ţinută de un expert internaţional în Managementul Desţinatiilor Turistice, în 
cadrul  Institutului  ITW pentru Afaceri si Turism al Universităţii de Stiinte Aplicate şi Artă din 
Lucerna , Elveţia. Au fost prezentate informatii despre conceptul DMO (Destination Management 
Organization) si s-au purtat discuţii referitoare la colaborarea în ceea ce priveşte dezvoltarea 
turistică a regiunii Timişoara şi crearea unui DMO local. 
 
4.6.4 ALTE ACŢIUNI 
- În data de 22.01.2010 a fost depus un proiect în cadrul Programului Operaţional de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013. Titlul proiectului este “Cooperarea dintre Timişoara 
şi Szeged în vederea dezvoltării unui turism transfrontalier durabil”, având acronimul CB Tourism. 
Lider de proiect este Societatea Turistică Non-Profit Szeged şi Regiunea sa. Municipiul Timişoara 
şi Universitatea de Vest din Timişoara sunt cei doi parteneri de proiect transfrontalieri, iar ceilalţi 
parteneri din Ungaria sunt Universitatea din Szeged şi Fundaţia Publică pentru Comunitate a 
Oraşului Szeged. Obiectivul general al acestui proiect urmăreşte o apropiere între oamenii, 
comunităţile şi actorii economici din zona de frontieră. Până la sfârşitul anului 2010 proiectul încă 
nu a fost  aprobat. 
- În aprilie 2010 Municipiul Timişoara, prin intermediul Infocentrului Turistic, a aderat la Asociaţia 
“European Cities Marketing”. Această asociaţie este principala reţea europeană a Centrelor de 
Informare Turistică şi a Birourilor de Congrese care oferă membrilor oportunităţi de afaceri, schimb 
de experienţă şi colaborare la nivel operaţional. Sediul asociaţiei este la Dijon, Franţa, şi 
promovează interesele comune a 134 de oraşe mari din 32 de state europene. Membri Asociaţiei 
“European Cities Marketing” sunt oraşe importante la nivel regional, au o dimensiune internaţională 
şi peste 100,000 de locuitori în zona metropolitană. 
- În 2010 au fost completate datele de pe site-ul www.timisoara-info.ro, realizat în 2009, în cadrul 
proiectului „Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din Timişoara, în context 
regional”, au fost actualizate în permanenţă evenimentele culturale ale Timişoarei. 
- În perioada ianuarie-martie 2010 Infocentrul Turistic a colaborat cu firma Schubert si Franzke  
pentru realizarea corecturilor necesare în vederea tipăririi celei de-a doua ediţii a hărţii Municipiului 
Timişoara. Începând din luna mai această hartă se distribuie gratuit la  Infocentrul Turistic.  
- În luna decembrie 2010 Primăria Municipiului Timişoara prin Infocentrul Turistic a achiziţionat 
serviciul de publicitate online pe motorul de căutare al publicaţiei online Pagini Aurii, pentru o mai 
bună vizibilitate a Infocentrului Turistic Timişoara. 
- Infocentrul Turistic a fost vizitat de peste 14.000 de persoane, atât turişti, cât şi timişoreni, cel mai 
mare aflux de vizitatori fiind în lunile iulie, august, constatându-se un salt semnificativ faţă de anii 
anteriori. 
 
4.6.5 HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PROMOVATE 
-  HCL nr. 158 din 27.04.2010 privind alocarea sumei de 13.500 lei în vederea participării 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara la organizarea unei expoziţii turistice dedicate 
Municipiului Timişoara, la Belgrad, Serbia; 
- HCL nr. 308 din 29.07.2010 privind aprobarea Regulamentului privind utilizarea celor 50 de 
audioghiduri achiziţionate de Municipiul Timişoara în cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciilor de 
informare şi promovare turistică din Timişoara în context regional” realizat în cadrul Programului 
de vecinătate România - Serbia, PHARE 2004-2006; 
 
4.6.6 OBIECTIVE MAJORE PE 2011 
- 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 înfrăţite 
- colaborarea cu instituţii de profil turistic şi cultural în derularea de proiecte cu finanţări externe. 
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