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DIRECŢIA DEZVOLTARE 
 

RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2011 
 
 
1. OBIECTIVUL GENERAL AL DIRECŢIEI DEZVOLTARE 
Implementarea politicilor autorităţilor publice locale menite să stimuleze dezvoltarea economico-
socială a Municipiului Timişoara. 
 
2. OBIECTIVE SPECIFICE 

1. Întocmirea de studii şi analize privind dezvoltarea economico-socială a Municipiului 
Timişoara şi supunerea acestora spre aprobarea autorităţilor publice locale. 

2. Elaborarea strategiilor de dezvoltare economico-socială locală şi monitorizarea acestora 
după aprobarea de către autorităţile publice locale. 

3. Gestionarea programelor anuale de dezvoltare ale Municipiului Timişoara aprobate de 
Consiliul Local al Municipiului Timişoara. 

4. Iniţierea, implementarea şi monitorizarea de programe şi proiecte în concordanţă cu 
politicile şi strategiile de dezvoltare locală aprobate. 

5. Iniţierea de programe, proiecte şi acţiuni în vederea atragerii de resurse financiare 
suplimentare la veniturile bugetului local. 

6. Iniţierea de activităţi pentru menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare internă şi 
internaţională ale Municipiului Timişoara. 

 
3.  STRUCTURA  DIRECŢIEI 
Direcţia Dezvoltare funcţionează în subordinea directă a Primarului Municipiului Timişoara, 
domnul  dr. ing. Gheorghe Ciuhandu.  
Direcţia Dezvoltare funcţionează în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare aprobat prin  
H.C.L. nr. 178/25.05.2010 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Timişoara, iar structura organizatorică a acesteia este conform organigramei aprobata prin H.C.L. 
nr. 44/1.03.2011 privind modificarea şi aprobarea Organigramei aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Timişoara. 
 
Structura Direcţiei Dezvoltare este următoarea: 

• Director executiv 
o Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională; 

 Compartimentul Implementare Proiecte   
o Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană 
o Biroul Cooperare Internă şi Internaţională; 
o Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice; 
o Serviciul Investiţii; 
o Compartimentul Infocentru Turistic. 

 
4.  COMPONENŢA DIRECŢIEI DEZVOLTARE 

 
Director executiv: Arh. Aurelia Junie. 
Prin organigramă, direcţia are prevăzut un număr total de 61 de posturi, din care 6 posturi de 
conducere, 48 posturi de execuţie funcţionari publici şi 7 posturi de personal contractual, după cum 
urmează:  
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• Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională: 15 posturi de execuţie, funcţionari publici de 
diferite specialităţi şi 1 post de conducere, funcţionar public - Şef Serviciu: Magdalena 
Nicoară;  

o Compartimentul Implementare Proiecte: 5 posturi de execuţie, funcţionari publici de 
diferite specialităţi.  

• Serviciul 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 Infocentru Turistic: 3 posturi de personal contractual.  

 
Gradul de ocupare al posturilor din cadrul Direcţiei Dezvoltare în anul 2011, a fost de 57%, astfel: 

• Număr angajaţi la sfârşitul anului: 35 
• Număr posturi vacante: 26 

 
Situaţia gradului de ocupare pe servicii/birouri a fost următoarea: 
 

• Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională: gradul de ocupare în cursul anului 2011 a fost 
de 53,6%, în medie 8,58 persoane/lună) 

 Număr angajaţi la sfârşitul anului 2011: 10 persoane 
 Posturi vacante la sfârşitul anului 2011: 6 

o Compartimentul Implementare Proiecte: gradul de ocupare în cursul anului 2011 a 
fost de 20%. 

 Număr angajaţi la sfârşitul anului 2011: 1 persoană 
 Posturi vacante la sfârşitul anului 2011: 4 

 
• Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană: gradul de ocupare în cursul anului 2011 

a fost de 37%, în medie 3,33 persoane/lună).  
 Număr angajaţi la sfârşitul anului 2011: 3 persoane 
 Posturi vacante la sfârşitul anului 2011: 6 

 
• Biroul Cooperare Internă şi Internaţională: gradul de ocupare în cursul anului 2011 a fost de 

62,5%, în medie 3,75 persoane/lună).  
 Număr angajaţi la sfârşitul anului 2011: 4 persoane  
 Posturi vacante la sfârşitul anului 2011: 2 

 
• Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice: gradul de ocupare 

în cursul anului 2011 a fost de 65%, în medie 7,16 persoane/lună).  
 Număr angajaţi la sfârşitul anului 2011: 7 persoane 
 Posturi vacante la sfârşitul anului 2011: 4 
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• Serviciul Investiţii: gradul de ocupare în cursul anului 2011 a fost de 77,77%,  în medie 7 
persoane/lună).  

 Număr angajaţi la sfârşitul anului 2011: 6 persoane 
 Posturi vacante la sfârşitul anului 2011: 3 

 
• Compartimentul Infocentru Turistic: gradul de ocupare în cursul anului 2011 a fost de 

100%).  
 Număr angajaţi la sfârşitul anului 2011: 3 persoane 
 Posturi vacante la sfârşitul anului 2011: 0 

 
 

5. OBIECTUL  DE ACTIVITATE 
5.1 SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ  
a) identifică programe europene adecvate pentru accesarea de fonduri în vederea implementării 

proiectelor locale prioritare; 
b) iniţiază, 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. 
 

5.1.1 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. 

 
5.2 SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elaborării propunerilor pentru:  
- programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; 
- programul de investiţii anual şi multianual; 
- elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor; 
q) colaborează cu Serviciul de Informatizare şi e-comunicare la elaborarea documentaţiilor de 

achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate; 
r) comunică Serviciului de Informatizare şi e-comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare 

a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct; 
s) comunică Serviciului de Informatizare şi e-comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme 

informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora; 
t) are atribuţii în procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare. 

 
 

5.3 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. 

 
5.4 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; 
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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. 
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. 

 
5.5 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. 
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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 
 

5.6 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; 
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. 

 
 
6  SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2011 
 
6.1 SERVICIUL  PROIECTE  CU  FINANŢARE  INTERNAŢIONALĂ  
Descrierea activităţii desfăşurate în perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011 în cadrul 
Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională: 
 
Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională (SPFI) din cadrul Direcţiei Dezvoltare a Primăriei 
Municipiului Timişoara a fost constituit ca un răspuns faţă de necesitatea absorbţiei fondurilor 
structurale şi de coeziune, puse la dispoziţia noilor membrii ai Uniunii Europene, fiind astfel structura 
specializată din cadrul Autorităţii Publice Locale ce are ca principal obiect de activitate accesarea 
fondurilor menţionate anterior. 
 
În acest sens s-au realizat următoarele activităţi: 
- identificarea programelor europene adecvate pentru accesarea de fonduri în vederea implementării 
proiectelor locale prioritare; 
- întocmirea temei de proiectare şi pregătirea documentaţiilor necesare pentru achiziţia serviciilor 
de proiectare; 
- colaborarea cu proiectantul pe perioada executării contractului, urmărirea îndeplinirii acestuia şi 
verificarea documentaţiilor tehnice realizate; 
- elaborarea cererilor de finanţare; 
- supunerea proiectelor spre aprobarea acestora de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara 
- iniţierea de dispoziţii ale Primarului necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice; 
- colaborarea  cu organismul intermediar pe perioada de implementare a proiectelor. (notificări, 
participare la vizite de lucru, transmitere de clarificări, justificări etc.); 
- pregătirea documentaţiilor pentru organizarea vizitei precontractuale şi urmărirea semnării 
contractelor de finanţare; 
- derularea activităţilor de implementare a proiectelor în conformitate cu cererea de finanţare; 
- monitorizarea implementării proiectelor internaţionale aprobate spre finanţare, în colaborare cu 
celelalte departamente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; 
- urmărirea, gestionarea corectă a resursele financiare aferente programelor/proiectelor coordonate. 
 
Personalul Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională a derulat  pe   perioada anului 2011 
numeroase activităţi  necesare  accesării  de fonduri europene in vederea implementării  proiectelor de 
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importanta majora  pentru dezvoltarea  economico-sociala a oraşului, proiecte finanţate în cadrul 
principalelor programe de finanţare ale Uniunii Europene: ISPA (Instrument pentru Politici 
Structurale de pre-aderare, PHARE, INTERREG (Programul de Cooperare Interregională), URBACT 
(Programul pentru Reţeaua de Dezvoltare Urbană), Programele de Cooperare Transfrontalieră 
România – Serbia şi  Ungaria – România, Programele Operaţionale Sectoriale şi, în special, 
Programul Operaţional Regional 2007 – 2013. 
 
6.1.1 Proiectul „PIMMS TRANSFER” implementat în cadrul programului INTEREG IV C, 
finanţat prin FEDR. Proiectul are ca principal obiectiv stimularea şi utilizarea unor măsuri în ceea 
ce priveşte planificarea şi organizarea traficului, precum şi încurajarea unui transport ecologic prin 
promovarea unor modalităţi de deplasare alternative celei cu autoturismul, mai precis folosirea 
mijloacelor de transport în comun, a bicicletelor şi mersul pe jos. 
Activităţi: 
- deplasarea în patru Vizite de Studiu: Larnaca (mai 2011), Serres (mai 2011), Frankfurt (iunie 
2011) şi Londra (octombrie 2011);  
- participarea la întâlnirea Grupului de Management al Proiectului – Gdansk, aprilie 2011; 
- participarea la Seminarul de Instruire de la Treviso, februarie 2011;  
- organizarea şi participarea la ultima întâlnirea Grupului de Management al Proiectului – 
Timişoara, septembrie 2011; 
- organizarea Vizitei de Studiu a delegaţiei oraşului Gdansk în Timişoara, în luna septembrie 
2011; 
- organizarea unui Mentoring Workshop în data de 6 septembrie 2011; 
- coordonarea realizării Campaniei şcolare – „Pe jos, oraşul pare mai frumos”, în luna iunie 2011; 
- coordonarea şi participarea la activităţile organizate cu ocazia Săptămânii Mobilităţii în 
Timişoara (EMW) în perioada 16-22 septembrie 2011;  
- participarea la Conferinţa Şcolară şi la Conferinţa finală a proiectului, Londra, octombrie 2011. 
 
6.1.2 Proiectul „Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara” depus 
în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 finanţat din FEDR. Obiectivul general al 
proiectului este: reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şi a spaţiilor publice din centrul istoric al 
oraşului – situl urban cartierul Cetatea Timişoara – parte a patrimoniului cultural istoric de valoare 
naţională şi universală, în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor urbane şi a atractivităţii Polului 
de Creştere Timişoara, având ca efect stimularea dezvoltării socio-economice durabile şi creşterea 
calităţii vieţii cetăţenilor. 
Obiectivele specifice ale proiectului vizează: 
●  îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei 
●  îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor şi creşterea gradului de confort 
●  valorificarea patrimoniului  arhitectural istoric  
În 4 martie 2010 a avut loc la sediul Primăriei Municipiului Timişoara prima vizită precontractuală 
la care au participat membrii echipei de proiect împreună cu reprezentanţii ADR Vest şi 
reprezentanţii Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013. În 
urma efectuării vizitei pre-contractuale s-a solicitat prezentarea Hotărârii de Consiliul Local cu noul 
buget al proiectului ca urmare a trecerii de la categoria eligibile la categoria de cheltuieli conexe a 
cheltuielilor cu reţelele de gaze şi reţelelor de electricitate. După aprobare, Hotărârea de Consiliul 
Local a fost transmisă Organismului Intermediar pentru POR –ADR Vest.  
În 18 iulie 2011 a fost redepusă cererea de finanţare împreună cu documentaţia tehnico-economică 
ca urmare a solicitării  de revizuire a cererii de finanţare de către AMPOR, respectiv Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului. Cererea de finanţare a fost revizuită ca urmare a solicitării 
MDRT de a elimina cheltuielile cu reţelele de gaze şi de electricitate din proiect şi implicit din 
bugetul proiectului. 
În data de 21.09.2011 a avut loc a 2 a vizită precontractuală la care au participat membrii echipei de 
proiect împreună cu reprezentanţii ADR Vest şi reprezentanţii Autorităţii de Management pentru 
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Programul Operaţional Regional 2007-2013. În cadrul vizitei precontractuale s-au prezintat 
documentele în original anexate la cererea de finanţare: declaraţii de angajament şi de eligibilitate, 
bugetul proiectului, extrase de carte funciară, fişele de post ale membrilor echipei de proiect, 
situaţia juridică a străzilor şi pieţelor publice ce fac obiectul proiectului (4 pieţe şi 10 străzi) pentru 
teren, cât şi pentru infrastructura tehnico-edilitară (reţele de apă-canal, reţele termoficare şi iluminat 
public), etc.  
Ulterior, în data de 28.11.2011 AMPOR (MDRT) prin Scrisoarea de clarificări nr.13739 s-au 
solicitat clarificări pentru anumite aspecte ale cererii de finanţare, respectiv reducerea nr.de panouri 
de informare şi publicitate ca urmare a emiterii a Instrucţiunii AMPOR nr.67 privind informarea şi 
publicitatea, justificarea unor necorelări legate de suprafeţe şi aspecte legate de nomenclatorul 
stradal ca urmare a schimbării unor denumiri de străzi ce fac obiectul proiectului, etc. 
Au fost transmise în data de 02.12.2011 răspunsurile la solicitările de clarificări către reprezentanţii 
ADR VEST. 
Primarul Municipiului Timişoara a semnat, la data de 29.12.2011, contractul de finanţare 
nerambursabilă nr.2748 pentru proiectul “Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al 
municipiului Timişoara”, elaborat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 
prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major 
de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creştere” . 
 
6.1.3 Proiectul „Sistem Agro - Logistic Regional Integrat” depus în vederea accesării fondurilor 
externe prin PO de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 – FEDR, 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”. 
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea şi integrarea infrastructurii de afaceri din zona 
economică transfrontalieră Timişoara - Szeged în vederea creşterii competitivităţii economice sale. 
Obiectivele specifice: 
- Crearea unui sistem logistic regional integrat; 
- Extinderea infrastructurii de bază pentru depozitarea şi procesarea produselor agro-alimentare 
provenite de la producătorii din zona transfrontalieră; 
- Îmbunătăţirea accesului şi a mobilităţii produselor şi a persoanelor în cele două pieţe 
În prezent proiectul „Sistem Agro - Logistic Regional Integrat”, Acronim RAL – SYSTEM este 
implementat în baza contractului de finanţare nr. HURO/0802/153_AF din februarie 2011,  prin 
Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) şi este 
co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de co-
finanţarea naţională a celor două state membre participante în program, Ungaria şi România. 
Obiectivul general al Programului este de a apropia actori economici, persoane şi comunităţi, cu 
scopul de a exploata mai eficient oportunităţile oferite de dezvoltarea comună a zonei de frontieră. 
Perioada de derulare a proiectului este 1 mai 2011 – 31 octombrie 2012, în parteneriat Municipiul 
Timişoara - Lider de Proiect, iar Oraşul Szeged – Partener. 
Până în prezent au fost întreprinse următoarele activităţi: 
-au fost demarate procedurile de achiziţie prevăzute în cadrul proiectului pentru contractarea: 
tipăriturilor, serviciului de catering, panourilor informative, managerului IT, dirigenţiei de şantier şi 
lucrărilor de execuţie ce vor fi realizate în cadrul pieţei mde Gros Timişoara 
-în 22 septembrie 2011 a avut loc conferinţa de lansare oficială a proiectului la Timişoara la care au 
fost prezenţi 200 de participanţi. Viceprimarii celor două oraşe Szeged şi Timisoara au prezentat 
care sunt avantajele colaborării între  celor două oraşe aflate la graniţa transfrontalieră. Au fost 
elaborate pliante şi fluturaşi ce au fost distribuite în cadrul acestui eveniment  
-în 28 Noiembrie 2011 a avut loc conferinţa de lansare oficială a proiectului la Szeged. La acest 
eveniment au participat primarul municipiului Timişoara; 
-au fost întocmite periodic rapoartele de progres pentru efectuarea controalelor de prim nivel pentru 
Liderul de Proiect-  Municipiul Timişoara, completarea şi transmiterea raportului de progres comun 
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şi cererea de rambursare aferentă cheltuielilor efectuate prin sistemul IMIS (Interreg Monitoring 
and Information System). 
 
6.1.4 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, finanţat din fonduri europene în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul 
major de intervenţie 3.1 - Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate, 
având o perioadă de implementare de 16 luni, a fost finalizat înainte de termenul previzionat; în 
data de 01.11.2011, având loc darea în funcţiune a ambulatoriului. 
Prin implementarea măsurilor de reabilitare şi modernizare, au rezultat 18 cabinete în suprafaţă utilă 
de 526,70 mp, echipate şi dotate la standarde europene. Condiţiile de lucru ale personalului medical 
încadrat în ambulatoriile de specialitate respectiv Ambulatoriul de Boli Infecţioase şi cel de 
Pneumologie al spitalului, au fost îmbunătăţite, creând un mediu ambiant propice pentru prestarea 
serviciilor medicale în incinta acestuia. Totodată, datorită echipamentelor performante, de ultimă 
generaţie cu care ambulatoriul a fost echipat, acest proiect conduce la sporirea gradului de 
accesibilitate al cetăţenilor la o infrastructură de sănătate aliniată la standarde europene. 
Indicatorii asumaţi prin proiect au fost îndepliniţi, astfel că: cele 15 locuri de muncă nou create prin 
proiect au fost ocupate conform legislaţiei în vigoare; numărul estimat de consultaţii pe an în 
ambulatoriu a crescut corespunzător; rata de eroare a diagnosticului a scăzut datorită 
echipamentelor de ultimă generaţie achiziţionate, iar procentul de spitalizări a scăzut de asemenea, 
datorită serviciilor performante oferite în ambulatoriu. 
Activităţi: 
- 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. 
 
6.1.5 Proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului clinicii de 
chirurgie crinio-maxilo-facială din cadrul spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara”  cod 
SMIS 12112. finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - 
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 - 
Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate. Pe parcursul celor 13 luni 
de implementare a proiectului au fost realizate lucrări de reabilitare, iar ambulatoriul a fost dotat cu 
echipamente medicale (unituri dentare, truse instrumentar consultaţie şi intervenţie, lampe 
sterilizatoare cu ultraviolete pentru încăperi, maşină developat filme mici şi filme radiologice 
dentare, etc.), precum şi mobilier specific infrastructurii de sănătate, rezultând astfel o suprafaţă 
utilă de 296,14 mp în care vor funcţiona 4 cabinete medicale şi alte spaţii specifice ambulatoriului 
(cabinet radiologie şi imagistică, cabinet pansamente, cabinet asistente, grupuri sanitare, etc.). 
Totodată, în cadrul acestui proiect au fost create facilităţi privind accesul persoanelor cu dizabilităţi, 
montându-se o platformă servoscară şi un grup sanitar special. 
În anul 2011 au fost întocmite toate  documentele în vederea demarării procedurilor de achiziţie 
publică pentru care au fost încheiate contracte de lucrări (execuţie lucrări), de prestării servicii 
(management extern, organizare evenimente – promovare şi publicitate, audit financiar, dirigenţie 
de şantier) şi de furnizare (mobilier de specialitate, echipamente medicale, precum şi panou 
informativ şi placă permanentă) şi semnate toate contractele aferente. 
În cadrul activităţii de informare si publicitate au fost realizate următoarele: 
- Conferinţa de presă la începutul proiectului organizată în data de 13.01.2011 şi o informare pe 
site-ul Primăriei Municipiului Timişoara cu ocazia organizării conferinţei de presă de la lansarea 
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proiectului; un comunicat de presă în data de 18.11.2010 publicat în Monitorul Primăriei Timişoara 
(ziar cu acoperire locală); 
- Vizita de presă nr.1 – organizată în data de 13.04.2011 în vederea cunoaşterii stadiului de 
implementare a acestuia; un comunicat de presă publicat în data de 12.04.2011 pe site-ul Primăriei 
Timişoara (www.primariatm.ro ) în vederea cunoaşterii stadiului de evoluţie a proiectului; 
- Vizita de presă nr.2 – organizată în data de 20.06.2011 în vederea cunoaşterii stadiului de 
implementare a proiectului; un comunicat de presă publicat în data de 20.06.2011 pe site-ul 
Primăriei Timişoara (www.primariatm.ro ) în vederea cunoaşterii stadiului de evoluţie a proiectului. 
- Informare de presă la terminarea proiectului – organizată în data de 08.11.2011 în vederea 
cunoaşterii rezultatelor de la finalul proiectului. 
- Confecţionat şi montat un panou temporar în conformitate cu prevederile Manualului de 
Identitate Vizuală POR – ediţia a III a, septembrie 2010.  
 
6.1.6 Proiectul „Reabilitare  Str.  Iancu Văcărescu  - Tronsonul Cuprins  Între  B-Dul Regele Carol 
Şi B-Dul 16 Decembrie 1989: Colaborări cu organismul intermediar (ADRVest), pe perioada de 
evaluare a proiectului (răspunsuri la solicitările de clarificări, pregătirea documentelor solicitate in 
cadrul vizitei pre-contractuale). În urma finalizării procesului data de 07.05.2011 a fost semnat 
contractul de finantare nr.1417/07.05.2011. 
Activităţi; 
- Întocmirea documentelor necesare demarării  procedurilor de achiziţie publica  conform 
graficului de activităţi   din cererea de finanţare  
- Colaborarea cu proiectantul în vederea elaborării răspunsurilor la toate clarificările pe perioada 
de derulare a procedurilor de achiziţie publica 
- Întocmirea referatului şi dispoziţiei primarului în vederea constituirii echipei de implementare a 
proiectului; 
- Întocmirea referatului şi dispoziţiei primarului în vederea constituirii echipei de monitorizare a 
proiectului; 
- Întocmirea actelor necesare depunerii raportului de progres nr. 1 şi  2 ; 
- Întocmirea cererilor de prefinanţare, rambursare 1 si 2, pregătirea documentelor  dosarelor 
cererilor de rambursare  
În urma încheierii procedurilor de achiziţie publică, s-au semnat toate contractele şi s-au demarat 
lucrările de execuţie.   
În ceea ce priveşte  publicitatea proiectului s-au realizat următoarele:  
- Comunicat de presă privind începerea implementării proiectului, în data de 06.06.2011, în 2 
ziare locale şi 2 ziare regionale; 
- Informare privind începerea implementării proiectului postată pe site-ul Primăriei Municipiului 
Timişoara (www.primariatm.ro) în data de 21.06.2011. 
- Anunţ de presă privind începerea implementării proiectului - iulie 2011.  
- Conferinţă de presă la începutul proiectului, organizată în data de 07.07.2011, prilej cu care s-au 
împărţit mape de presă şi pixuri personalizate.  
- Informare privind începerea lucrărilor în cadrul proiectului postată pe site-ul Primăriei 
Municipiului Timişoara (www.primariatm.ro)  în data de 27. 09.2011;  
 
6.1.7 Proiectul „Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul TI&C” se derulează pe o 
perioadă de 24 de luni şi prevede realizarea unei structuri locale de sprijinire a afacerilor pentru 
încurajarea iniţiativei antreprenoriale locale, într-un domeniul de importanţă strategică pentru 
îndeplinirea viziunii de dezvoltare a Polul de Creştere Timişoara - tehnologia informaţiei şi 
telecomunicaţii – în vederea dezvoltării durabile a mediului de afaceri din această zonă. În data de 
25.07.2011 a fost semnat contractul de finanţare nr. 1986 pentru proiectul “Infrastructură regională 
de afaceri şi inovare în sectorul IT&C” având cod SMIS 34472 între Municipiul Timişoara prin 
Primar, în calitate de Beneficiar şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de 
Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 (POR) si  a început 
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implementarea  proiectului. Proiectul este în implementare conform graficului de activităţi aprobat 
prin contractul de finanţare. 
Activităţi: 
- Verificarea  documentaţiei tehnico economice in vederea  depunerii  cererii de finanţare la 
Adrvest; 
- Elaborarea referatului şi proiectului de hotărâre pentru aprobarea proiectului; 
- Pregătirea documentelor necesare depunerii cererii de finanţare  în data de 08.02.2011; 
- Colaborarea cu organismul intermediar (ADRVest), pe perioada de evaluare a proiectului: 
răspunsuri la solicitările de clarificări, pregătirea documentelor solicitate in cadrul vizitei pre-
contractuale.  
-  Întocmirea contractelor de achiziţie conform graficului de activităţi din cererea de finanţare cu 
excepţia contractului de achiziţie de lucrări construcţii-montaj, de furnizare şi montare utilaje şi 
echipamente tehnologice  a cărui procedură s-a anulat datorită neconcordanţelor din proiectul tehnic 
fapt ce a necesitat revizuirea lui; 
- Întocmirea referatului şi dispoziţiei primarului în vederea constituirii echipei de implementare a 
proiectului; 
- Întocmirea referatului şi dispoziţiei primarului în vederea constituirii echipei de monitorizare a 
proiectului; 
- Întocmirea actelor necesare efectuării plăţilor în cadrul proiectului; 
- Întocmirea notificării de modificare a unor activităţi din proiect; 
- Întocmirea actelor necesare depunerii raportului de progres nr. 1 şi 2; 
 
6.1.8 Proiectul Centru Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în sectorul Automotive 
– Timişoara, finanţat în cadrul POR 2007-2013, axa prioritară 1, sub-domeniul Poli de creştere, are 
ca obiectiv crearea unui centru de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor, cu 3 componente : 
academie de training automotive, portofoliu de consultanţă pentru furnizori şi laborator pentru 
utilizarea colaborativă de echipamente specializate. În data de 07.12.2011 proiectul a trecut de etapa  
de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii  şi se află în etapa de evaluare  tehnico 
financiară . 
Activităţi: 
- Verificarea cererii de finanţare şi a documentaţiei tehnico-economice în vederea depunerii  
acesteia la ADR Vest 
- Colaborarea cu proiectanţii în vederea   finalizării documentaţiei tehnico economice 
- Întocmirea referatului şi proiectului de hotărâre în vederea aprobării de către Consiliul Local al 
Municipiului Timişoara (HCL nr. 235/28.06.2011) 
- Pregătirea documentelor necesare depunerii cererii de finanţare la ADRVest 
- Pregătirea documentelor necesare transmiterii răspunsurilor la solicitările de clarificări 
 
6.1.9 Proiectul „Sistem De Supraveghere Pentru Creşterea Siguranţei Şi Prevenirea Criminalităţii în 
Municipiul Timişoara”,  finanţat 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”, are ca obiectiv 
asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor prin realizarea unui sistem de supraveghere video la 
nivelul Municipiului Timişoara destinat siguranţei, prevenirii şi reducerii infracţionalităţii şi 
criminalităţii. 
Activităţi: 
- Participarea la pregătirea documentaţiei aferente proiectului în vederea depunerii acesteia la ADR 
Vest; 
- Depunerea acestuia la ADR Vest 
- Întocmirea răspunsului la clarificarea solicitată în etapa de verificare a conformităţii şi eligibilităţii 
proiectului. 
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6.1.10 Proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea cantinei de ajutor social 
Timişoara pentru dezvoltarea unui centru social de urgenţă pentru persoane fără adăpost”. 
Obiectivul general al proiectului îl constituie reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi dotarea 
infrastructurii sociale din Municipiul Timişoara şi implicit din regiune, în vederea creşterii calităţii 
serviciilor sociale oferite, prin dezvoltarea unui Centru Social de Urgenţă pentru Persoane fără 
Adăpost integrat Cantinei de Ajutor Social Timişoara în scopul prevenirii riscului de marginalizare 
şi excluziune socială a persoanelor fără adăpost. 
Activităţi realizate în cadrul proiectului: 
- Întocmirea cererii de finanţare precum şi verificarea documentaţiei tehnico-economice în vederea 
depunerii acesteia la ADR Vest 
- Pregătirea documentelor in vederea transmiterii răspunsurilor la solicitările de clarificări solicitate 
pe parcursul procesului de evaluare  
 
6.1.11 Proiectul  „Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de 
Creştere Timişoara”. Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea unui sistem 
rutier intermodal prin utilizarea mijloacelor de transport în comun şi a mijloacelor ecologice în 
detrimentul autovehiculelor personale, având ca şi scop principal reducerea gradului de poluare şi 
îmbunătăţirea mobilităţii urbane în Polul de Creştere Timişoara.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
- Realizarea unei reţele de 25 staţii de închiriere de biciclete în regim self-service şi dezvoltarea 
unei reţele coerente de piste şi trasee destinate bicicliştilor, pe teritoriul Municipiului Timişoara. 
- Construcţia în Municipiul Timişoara  a 11 staţii transport public în comun. 
- Implementarea în Polul de Creştere Timişoara a unei campanii de promovare a bicicletei ca 
mijloc de transport. 
Activităţi  realizate în cadrul  proiectului: 
- Întocmirea cererii de finanţare precum şi verificarea documentaţiei tehnico-economice pentru 
depunerea la ADR în data de 21.12.2011 
- Pregătirea documentelor in vederea transmiterii răspunsurilor la solicitările de clarificări solicitate 
pe parcursul procesului de evaluare  
 
6.1.12.Proiectul  „Reabilitare str. Văcărescu - pe tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol şi Spl. 
T. Vladimirescu, depus în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013 finanţat din FEDR, 
Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de 
intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creştere. 
Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 11 luni şi are ca obiectiv general reabilitarea infrastructurii 
publice urbane în municipiul Timişoara – nucleul Polului de creştere - în vederea stimulării 
dezvoltării socio-economice durabile şi a creşterii calităţii vieţii locuitorilor din această zonă.  
Activităţi: 
- Întocmirea cererii de finanţare pentru  depunerea la ADRVest. 
- Întocmirea şi elaborarea HCL 405/13.12.2011 privind  aprobarea proiectului "Reabilitare strada 
Iancu Văcărescu - tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi spl. Tudor Vladimirescu", 
Documentaţiei tehnico-economice şi 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". 
- Pregătirea cererii de finanţare şi a documentelor-anexă şi depunerea proiectului. 
- Pregătirea documentelor în vederea transmiterii răspunsurilor la solicitările de clarificări 
solicitate pe parcursul procesului de evaluare.  
 
6.1.13 Proiectul  „Reabilitarea si mansardarea Centrului de Zi pentru copii cu dizabilităţi  Podul 
Lung. Obiectivul proiectului este prevenirea abandonului şi instituţionalizarea copiilor, prin 
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asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, abilitare-reabilitare, recreere-
socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară pentru 
copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, 
precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii. 
Activităţi: 
-  Întocmirea cererii de finanţare precum şi verificarea documentaţiei tehnico-economice 
- Pregătirea documentelor necesare in vederea depunerii cererii de finanţare  la Adrvest  
- Întocmirea referatului şi proiectului de hotărâre  privind  aprobarea proiectului “ Reabilitarea si 
mansardarea Centrului de Zi pentru copii cu dizabilităţi Podul Lung:”, 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. 
- Depunerea la ADRVest in  20.09.2011 
- Pregătirea documentelor  necesare in vederea transmiterii răspunsurilor la solicitările de clarificări 
solicitate pe parcursul procesului de evaluare  
 
 
6.1.14 Proiectul “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecţia 
Copilului şi Familiei Timişoara”, cod SMIS 38282, nr. de înregistrare V/1/1.1/PC/13/31.08.2011, 
depus în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013 finanţat din FEDR, Axa prioritară 1 
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. 
„Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creştere. Proiectul se desfăşoară pe 
o perioadă de 12 luni şi prevede reabilitarea, extinderea şi modernizarea infrastructurii sociale a 
Municipiului Timişoara în vederea creşterii calităţii asistenţei sociale destinate prevenirii 
abandonului şi instituţionalizării copilului prestate de Serviciul pentru Protecţia Copilului şi 
Familiei din cadrul administraţiei publice locale. Proiectul a fost depus spre finanţare în data de 
31.08.2011 şi a trecut de evaluarea de conformitate administrativă şi a eligibilităţii.  
Activităţi: 
- Elaborarea cererii de finanţare , pregătirea documentelor necesare in vederea depunerii acesteia  la 
ADR Vest; 
- Întocmirea referatului şi proiectului de hotărâre  privind  aprobarea proiectului “Reabilitarea, 
modernizarea şi echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei”, 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”; 
- Pregătirea cererii de finanţare şi a documentelor anexă şi depunerea la ADR Vest; 
- Elaborarea răspunsurilor la solicitările de clarificări  pe perioada de evaluare a proiectului.  
 
6.1.15 Proiectul “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor canalului Bega”. Obiectivul 
general al proiectului este: Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor publice, 
inclusiv transportul urban, în municipiul Timişoara, în vederea creşterii calităţii vieţii şi asigurării 
unei dezvoltări regionale durabile. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
- Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii publice urbane din zona malurilor canalului Bega în 
vederea creşterii calităţii vieţii locuitorilor din municipiul Timişoara cu impact asupra dezvoltării de 
ansamblu a oraşului; 
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- Dezvoltarea transportului public urban al municipiului Timişoara prin prisma introducerii 
transportului public naval pe canalul Bega, în vederea creşterii mobilităţii persoanelor şi 
eficientizării timpului de călătorie în oraş. 
Activităţi:  
- Pregătirea documentelor necesare răspunsului la solicitările de clarificări  atât de la organismul 
intermediar cat si  de la Autoritatea de Management 
-  Pregătirea documentelor solicitate în cadrul  vizitei  precontractuale din  12.05.2011 
- Revizuirea documentaţiei tehnico economice, a proiectului tehnic şi a cererii de finanţare  ca 
urmare a recomandărilor evaluatorilor; 
- Pregătirea si depunerea documentaţiei tehnico economice, a proiectului tehnic şi a cererii de 
finanţare  revizuite, la data de 15.12.2011. 
 
6.1.16 Proiectul „BARBARIPEN - un model interregional de incluziune destinat femeilor romme” 
este finanţat în cadrul POS DRU. Obiectivul proiectului este dezvoltarea şi implementarea unui 
model interregional inclusiv de calificare-recalificare, încadrare în muncă şi sprijin social pentru 
femeile rome inactive profesional . 
Activităţi: 
- Întocmirea documentaţiilor pentru demararea procedurilor de achiziţii publice pentru lucrări, 
mobilier, IT; 
- Demararea  lucrărilor de reabilitare şi dotare  a centrului  de incluziune socială; 
- Întocmirea cererilor de rambursare; 
- Participarea la întâlnirile de lucru cu partenerii proiectului.  
 
Pe lângă iniţierea si implementarea de  proiecte, Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională  
monitorizează  toate proiectele indiferent de direcţia care  le gestionează. În acest sens au fost 
realizate următoarele activităţi: 
- verificarea modului  în care structurile de implementare/management a proiectelor cu finanţare 
internaţională îşi duc la îndeplinire sarcinile, în ceea ce priveşte respectarea graficelor de realizare a 
activităţilor/investiţiei, respectarea eşalonării costurilor coroborate cu graficele de realizare a 
investiţiei  proiectelor, respectarea indicatorilor investiţiei, a costurilor estimative a investiţiei 
(deviz general, devize pe obiective etc.), a programului de achiziţii publice, a 
obiectivelor/impactului proiectului, a activităţilor/rezultatelor derulate/obţinute în implementarea 
proiectelor) 
- elaborarea graficului de monitorizare al structurii de implementare/management  a proiectelor; 
- derularea/participarea la toate etapele de realizare a monitorizării  (pregătire monitorizare, derulare 
monitorizare, recomandări şi măsuri corective); 
- informarea în scris Primarul Municipiului Timişoara cu privire la activitatea fiecărei structuri de 
implementare/ management proiecte, evoluţia implementării fiecărui proiect şi  a oricăror 
neconformităţi din cadrul acestora (referate cu propuneri, ) 
- propunerea în scris Primarului Municipiului Timişoara măsuri şi acţiuni  preventive/ corective 
necesare pentru conformare în situaţia în care prin activitatea sa sau datorită unor situaţii 
neprevăzute, structura de implementare/ management periclitează  realizarea implementării 
proiectului( raport de monitorizare) 
 
De asemenea Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională  a acordat asistenţă pe perioada de 
iniţiere, implementare a proiectelor pentru direcţiile din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si 
anume: 
Direcţia de Comunicare  
o proiect” Sistem de informare facil pentru cetăţeni - Panouri informative 
Direcţia Tehnica 
o proiect” Modernizare str. Cloşca si extindere la 4 benzi  pe sectorul Bv. Cetăţii - Str. Ovidiu  
Bâlea 
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o proiect ”Amenajare complex rutier  zona Michelangelo” 
o proiect ”Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe  str. Ştefan cel Mare din 
municipiul Timişoara” 
o proiect „Trafic management şi supraveghere video” 
o proiect” Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa ( Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de 
troleibuze Timisoara - Dumbravita) 
o proiect „Extindere retea troleibuz Ghiroda ( Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de 
troleibuze Timişoara – Ghiroda” 
- Direcţia de Mediu  
o Modernizarea Parcului Rozelor din Municipiul Timişoara 
o Biodiversitatea şi protecţia naturii - o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două 
oraşe înfrăţite – BIOTOWNS 
o O abordare inclusivă de la egal la egal, a conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi, pentru 
participare la Convenţia Primarilor – CONURBANT 
o „Trăim în bazinul Carpaţi” – dezvoltarea atractivităţii pentru vizitatorii Parcului Zoologic 
Szeged şi Grădinii Zoologice din Timişoara 
 
6.1.17 ALTE ACTIVITĂŢI  
În anul 2011 Serviciul proiecte cu finanţare internaţională a întocmit diverse situaţii privind 
proiectele implementate, în curs de implementare şi aflate în pregătire în vederea depunerii lor spre 
finanţare. 
Astfel, la finele anului 2011 situaţia proiectelor în Primăria Municipiului Timişoara este 
următoarea: 
     
 
Nr.crt. 

 
Titlul proiectului 

Programul din care 
este finanţat proiectul 

Valoarea    
proiectului  
EURO 

Valoarea 
proiectului LEI 

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE 
 

A. PROIECTE FINANŢATE ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE COOPERARE  
TRANSFRONTALIERĂ 

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

 
INTERREG  IVC 

 
3.296.955,76 13.946.122,86

2.  Sistem Agro-Logistic 
Regional Integrat 

Programul de 
Cooperare 
Transfrontalieră 
Ungaria – România 
2007 – 2013 

1.228.533,68 5.196.697,47

3.  BIOTOWNS Biodiversitatea 
si protectia naturii - o 
abordare responsabila a 
probelemelor de mediu a 
doua orase infratite 

Programul de 
Cooperare 
Transfrontaliera 
Ungaria-Romania 
2007-2013 

80.000 344.000
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4.  CONURBANT An inclusive 
peer-to-peer approach to 
involve EU Conurbations 
and wide urban areas in 
participating to the Covenant 
of Mayors 

Programul de 
Cooperare 
Transfrontaliera 
Ungaria-Romania 
2007-2013 

43.092 185.295,6

B. PROIECTE FINANTATE IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL  
POR 2007-2013 

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 
infrastructurii de 
sanatate 

895.991,90 3.790.045,72

2 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

3 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

4 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 
infrastructurii de 
sanatate 

784.901,14 3.320.131,81

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

POR 2007-2013 –Axa 
1 

16.328.825,06 69.070.930

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

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

8 Sistem de informare facil 
pentru cetăţeni – panouri 
informative 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013 –
Axa 1 

1.069.236,41 4.522.870

9 Modernizarea Parcului 
Rozelor 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013 –
Axa 1 

1.331.945,63 5.634.130

10 Amenajare complex rutier 
zona Michelangelo 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013 –
Axa 1 

99.502.631,41 420.896.130,88

C. PROIECTE FINANŢATE ÎN CADRUL ALTOR PROGRAME OPERAŢIONALE 
1.  „BARRABARRIPEN – un 

model interregional de 
POS-DRU, Axa 6 
prioritară Promovarea 

1.265.033,46 5.351.091,55



FP 26-07, ver. 01 
 

17

incluziune destinat femeilor 
rome”  

incluziunii sociale 
Domeniul de 
intervenţie 
6.2”Îmbunătăţirea  
accesului şi a 
participării grupurilor  
vulnerabile pe piaţa 
muncii 

2. Retehnologizarea sistemului 
centralizat de termoficare din 
Municipiul Timisoara in 
vederea conformarii la 
normele de protectia 
mediului privind emisiile 
poluante in aer si pentru 
cresterea eficientei in 
alimentarea cu caldura 
urbana 

Programul Operational 
Sectorial „Mediu” 

315.356.829 1.356.034.364,7

PROIECTE PENTRU CARE SE ASTEAPTA SEMNAREA 
 CONTRACTULUI DE FINANTARE 

      1  Reabilitarea infrastructurii 
publice urbane a malurilor 
Canalului Bega 
 
 

 Programul 
Operaţional Regional 
2007-2013 –Axa 1 

11.443.578,60 49.207.388
 

PROIECTE AFLATE ÎN EVALUARE 

 
1 Reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea  
infrastructurii educaţionale a  
Colegiului National C.D 
Loga 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013  
Axa 3 „Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale”, 
Domeniul Major de 
Intervenţie3.4  

2.662.297,74 11.261.519,42

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

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013 - 
Axa 3 „Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale”, 
Domeniul Major de 
Intervenţie 3.4   

2.824.538,17 11.947.796,44

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

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013 - 
Axa 3 „Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale”, 
Domeniul Major de 
Intervenţie 3.4  

2.719.382,82 11.502.989,32

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

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013 
Axa prioritară 3- 
Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale”, 

2.672.602,90 11.305.110,26
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Popescu” Timişoara Domeniul de 
intervenţie 
3.1Reabilitarea 
infrastructurii de 
sănătate 

5 Reabilitarea infrastructurii 
publice urbane a malurilor 
canalului Bega Timişoara 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013 –
Axa 1 

12.210.427,90 51.650.110

6 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

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

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013 –
Axa 1 

1.200.595,6 5.162.561,08

8 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

9 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

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

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013 –
Axa 1 

99.502.631,41 420.896.130,88

11 Sistem De Supraveghere 
Pentru Creşterea Siguranţei 
Şi Prevenirea Criminalităţii 
În Municipiul Timişoara 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013 –
Axa 1 

928.796.92 3.993.826,77

12 „Modernizarea staţiilor de 
transport public intermodal 
la nivelul Polului de Crestere 
Timisoara” 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013 –
Axa 1 

1.741.680,39 7.489.225,70

13 Dezvoltarea  unui sistem 
regional transfrontalier de 
centre medicale  de 
excelenta pentru  
îmbunatatirea  diagnosticului 
antenatal al malformatiilor 
fetale în aria Timisoara-
Varset 

Programul IPA de 
Cooperare  
Transfrontaliera 
Romania-Serbia 

1.429.866,73 6.148.426,939

14 Cultural policy as a Tool for 
Community and Regional 
Developement-MIS-ETC 
code  1393 

Programul IPA de 
Cooperare  
Transfrontaliera 
Romania-Serbia 

75.160 323.188
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15 The cross-border banat 
tourist - Identity, 
Communication, Specific 
Products 

Programul IPA de 
Cooperare  
Transfrontaliera 
Romania-Serbia 

298.996,80 1.285.686,24

PROIECTE INIŢIATE 
 

PROIECTE CU DOCUMENTAŢII TEHNICO-ECONOMICE ÎN CURS DE ELABORARE/ Pt. 
CARE S-A DEMARAT PROCEDURA DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 

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

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013 –
Axa 1 

104,610,953.79 442,504,334.52

2 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

3 Trafic management şi 
supraveghere video 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013 –
Axa 1 

102,056,792.60 431,700,232.70

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

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013 –
Axa 1 

96,840,333.68 409,634,611.46

5 Centru de zi pentru îngrijirea 
copiilor în comuna 
Dumbrăviţa  

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013 –
Axa 1 

106,291,846.82 449,614,512.05

6 Dezvoltarea unui sistem 
regional transfrontalier de 
telemedicină pentru 
diagnosticul şi tratamentul 
cancerului genital în aria 
Timişoara-Szeged 

Programul de 
Cooperare 
Transfrontaliera 
Ungaria-Romania 
2007-2013 

700,000 3,010,000

7 Crearea şi Dotarea Centrului 
Naţional de Informare şi 
Promovare Turistică 
Timişoara 

POR Axa 5.3 330.237,72 1.420.022,196

Notă: 1 euro = 4,3 lei 
 
6.1.18 HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PROMOVATE in 2011 
Întocmirea a 15 hotărâri de Consiliu Local pentru derularea de proiecte cu finanţare Internaţională: 
-   Hotărârea nr.145/19.04.2011-privind aprobarea cheltuielilor suplimentare si neprevăzute conexe 
proiectului Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de 
Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş 
-   Hotărârea nr.83/29.03.2011 privind modificarea si completarea HCL NR.32 privind  aprobarea 
bugetului multianual pentru proiecte cu finanţare internaţionala 
-   Hotărârea nr.32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiecte cu finanţare 
internaţionala 
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 - Hotărârea  nr.111/29.03.2011 privind modificarea si completarea HCL NR.352/28.09.2010 
privind aprobarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului 
BEGA” 
-  Hotărârea nr235/28.06.2011 privind aprobarea proiectului „Centru regional de competente  si 
dezvoltare a furnizorilor in sectorul automotive „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 nr. 293/03.08.2011 privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara  nr.249/12.07.2011 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea Centrului de zi pentru 
Copii cu Dizabilităţi Podul Lung 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.249 03.08.2011 privind  modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara  nr.249/12.07.2011 privind aprobarea 
proiectului „Reabilitarea Centrului de zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung 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.234/ 28.06.2011 privind  aprobarea 
proiectului „Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecţia 
Copilului si Familiei 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.408/ 13.12.2011 privind  aprobarea 
proiectului „ Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei si prevenirea criminalităţii în 
Municipiul 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.110/29.03.2011 privind  aprobarea 
proiectului „Reabilitarea spatiilor 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”; 
 
6.1.19  DISPOZIŢII ALE PRIMARULUI PROMOVATE  în 2011 
Întocmirea a  25 dispoziţii pentru derularea proiectelor cu finanţare internaţională: 
- DISPOZIŢIA nr. 11 din data 04.01.2012 privind constituirea unităţii de management  şi a 
responsabilului cu monitorizarea proiectului  „Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi 
prevenirea criminalităţii în municipiul Timişoara 
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- DISPOZIŢIA 12/04.01.2012 privind constituirea echipei de implementare si de monitorizare a   
proiectului „Reabilitare clădire pentru persoane in dificultate 
- DISPOZIŢIA 13/04.01.2012 privind constituirea unităţii de management si a responsabilului cu 
monitorizarea proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul PCT" 
- DISPOZIŢIA nr. 14/04.01.2012  privind constituirea echipei de implementare şi de monitorizare a 
proiectului „Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive” 
- DISPOZIŢIA nr. 15/04.01.2012 privind desemnarea responsabilului cu  monitorizarea 
implementării  proiectului „Extindere reţea troleibuz Ghiroda  ( Accesibilizarea zonei prin 
extinderea reţelei de troleibuze Timişoara – Ghiroda )” 
- DISPOZIŢIA nr. 16/04.01.2012 privind desemnarea responsabilului cu  monitorizarea 
implementării  proiectului „Extindere reţea troleibuz Dumbraviţa (Accesibilizarea zonei prin 
extinderea reţelei de troleibuze Timişoara –Dumbrăviţa” 
- DISPOZIŢIA nr.17/04.01.2012 privind desemnarea responsabilului cu  monitorizarea 
implementării   proiectului „Sistem Agro-Logistic Regional Integrat” 
- DISPOZIŢIA nr.18/04.01.2012 privind constituirea echipei de implementare şi de monitorizare a 
proiectului „Reabilitare stradă Iancu Văcărescu – tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol şi spl. 
Tudor  Vladimirescu” 
- DISPOZIŢIA nr.19/04.01.2012 privind desemnarea responsabilului cu  monitorizarea 
implementării  proiectului „Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector blv. Cetăţii – str. 
Ovidiu Balea” 
- DISPOZIŢIA nr. 20/04.01.2012 privind constituirea echipei de implementare şi de monitorizare a 
proiectului „Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara” 
- Dispoziţie nr. 21/04.01.2012 privind desemnarea responsabilului cu monitorizarea implementării 
proiectului „An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban 
areas in participating to the CovenANT of Mayors”,  acronim CONURBANT, cod IEE/10/330/SI 
2.589427, finanţat de Comisia Europeană  prin Programului Intelligent Energy Europe 2010 
- Dispoziţie nr. 22 / 04.01.2012 privind desemnarea responsabilului cu  monitorizarea 
implementării  proiectului "Biodiversitatea şi protecţia naturii - o abordare responsabilă a 
problemelor de mediu a două oraşe  înfrăţite" 
- DISPOZIŢIA nr. 23/04.01.2012 privind desemnarea responsabilului cu  monitorizarea 
implementării  proiectului „Sistem de informare si comunicare facil pentru cetăţeni - panouri 
informative” 
- DISPOZIŢIA nr.24/04.01.2012 privind constituirea echipei de implementare şi de monitorizare a 
proiectului "Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecţia 
Copilului şi Familiei” 
- DISPOZIŢIA nr. 25/04.01.2012  privind desemnarea responsabilului cu  monitorizarea 
implementării  proiectului „Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str.  Ştefan 
cel Mare din Municipiul Timişoara” 
- DISPOZIŢIA nr.26/04.01.2012 privind desemnarea responsabilului cu  monitorizarea 
implementării  proiectului  „Amenajare complex rutier zona Michelangelo” 
- DISPOZIŢIA nr.27/04.01.2012 privind desemnarea responsabilului cu  monitorizarea 
implementării  proiectului „Trafic management şi supraveghere video” 
- DISPOZIŢIA nr.28/04.01.2012 privind constituirea echipei de implementare şi de monitorizare a 
proiectului „Reabilitarea Spaţiilor Publice din Centrul Istoric al Municipiului Timişoara” 
- DISPOZIŢIA nr. 29/04.01.2012 privind desemnarea responsabilului cu  monitorizarea 
implementării  proiectului „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in comuna Dumbrăviţa - 
Incubator de afaceri” 
- DISPOZIŢIA nr.30 / 04.01.2012 privind constituirea echipei de implementare şi de monitorizare a 
proiectului „Reabilitarea modernizarea, dezvoltarea şi echiparea cantinei de ajutor social Timişoara 
pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost” 
- DISPOZIŢIA nr.31/04.01.2012 privind desemnarea responsabilului cu  monitorizarea 
implementării  proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega 
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- DISPOZIŢIA nr. 32/04.01.2012 privind desemnarea responsabilului cu  monitorizarea 
implementării  proiectului „BARRABARRIPEN – un model interregional destinat femeilor rome 
- DISPOZIŢIA nr. 1902/14.09.2011 privind  înlocuirea Coordonatorului – responsabil  cu 
monitorizarea implementării proiectului “Infrastructura Regionala de afaceri si Inovare in sectorul 
TI&C” 
- DISPOZIŢIA nr. 1531 privind  înlocuirea Coordonatorului – responsabil  cu monitorizarea 
implementării proiectului “Reabilitare strada Iancu Văcărescu- tronsonul  cuprins  intre B-dul 
Regele Carol si B-dul 16 Decembrie 1989 
- DISPOZIŢIA nr. 2057/25.10.2011  privind   modificarea componentei Echipei de Implementare a 
proiectului “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” 
 
6.1.20 OBIECTIVE pentru anul 2012 
- atragerea de fonduri nerambursabile, complementare la bugetul local, în vederea finanţării 
proiectelor iniţiate; 
- implementarea proiectelor depuse şi aprobate spre finanţare, în conformitate cu graficul de 
implementare al acestora; 
- monitorizarea proiectelor iniţiate/în evaluare/în implementare în cadrul Primăriei Municipiului 
Timişoara.  
 
6.2 SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ  
Pe parcursul anului 2011, principalele activităţi derulate de Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare 
Europeană au fost: 
 
6.2.1 Elaborarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei de dezvoltare locală  
 
Strategia de dezvoltare locală a fost elaborată în anul 2009, pentru perioada 2009-2015, ca parte a 
Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara, fiind documentul de planificare 
comprehensivă a dezvoltării arealului polului de creştere, în care se corelează politicile sectoriale - 
economice, sociale, de mediu, transport - cu politicile teritoriale şi se implementează prin proiecte  
individuale, în scopul realizării unei dezvoltări durabile. 
Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara este structurat pe cinci capitole – 
caracterizarea generală, strategia de dezvoltare, profil spaţial şi funcţional, plan de acţiune şi 
managementul implementării, iar în data de 9 decembrie 2009 a fost depus spre aprobare la 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, fiind aprobat de către Comitetul de Management 
pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale prin Decizia CMC nr.7/17.05.2010. 
În luna martie 2011, ca urmare a modificărilor survenite în cadrul listei de proiecte anexă la Decizia 
CMC nr7/17.05.2010, a fost solicitată reavizarea Listei de proiecte prioritare inclusă în Planul 
Integrat de Dezvoltare astfel: 

- au fost introduse 7 noi proiecte (5 proiecte ale Municipiului Timişoara, 1 proiect al 
Universităţii Politehnica Timişoara şi 1 proiect al Consiliului Judeţean Timiş), considerate 
ca fiind prioritare pentru realizarea strategiei de dezvoltare;  

- au fost eliminate din listă 5 proiecte (1 proiect al Comunei Dudeştii Noi, 1 proiect al 
Comunei Giarmata, 1 proiect al Comunei Şag şi 2 proiecte ale Consiliului Judeţean Timiş), 
pentru care nu mai existau surse de finanţare iar implementarea acestora nu se mai putea 
face în actuala perioadă de programare. 

Reprezentantul Polului de Creştere Timişoara a susţinut solicitarea în cadrul reuniunii CMC din 
data de 29 martie 2011, în urma acesteia fiind emisă Decizia CMC nr.14/31.03.2011 privind 
reavizarea Listei de proiecte prioritare inclusă în PID pentru Polului de Creştere Timişoara, cu 
modificările şi completările agreate în cursul reuniunii şi consemnate în minuta acesteia.  
 
În cursul anului 2011 personalul Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană a monitorizat 
stadiul implementării Planului Integrat de Dezvoltare Locală al Polului de Creştere, întocmind 
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raportări trimestriale în acest sens; pentru colectarea informaţiilor necesare, personalul serviciului a 
colaborat cu personalul serviciului proiecte cu finanţare internaţională, cu celelalte direcţii din 
cadrul Primăriei Municipiului Timişoara precum şi cu alte instituţii locale implicate în 
implementarea planului de dezvoltare (autorităţile publice locale membre ale Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creştere Timişoara, instituţii de învăţământ, universităţi, 
instituţii medicale, institute de cercetare, Agenţia de Dezvoltare Regională). 
Pentru monitorizarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara au fost 
derulate următoarele activităţi: 

- colectarea de informaţii privind stadiul proiectelor cuprinse în lista de proiecte prioritare şi 
generale; 

- întocmirea şi actualizarea bazei de date; 
- analiza stadiului de implementare, întocmirea şi transmiterea de raportări către structurile de 

monitorizare; 
- colaborare cu direcţii/instituţii partenere pentru identificarea unor noi proiecte în vederea 

atingerii obiectivelor strategiei; 
- analiza problemelor apărute în iniţierea/implementarea proiectelor prioritare şi propunerea 

de noi proiecte pentru înlocuirea acestora; 
- întocmirea şi transmiterea propunerilor de modificare şi reavizare a listei proiectelor 

prioritare; 
- susţinerea listei de proiecte în faţa comitetului de management pentru coordonarea 

instrumentelor structurale în vederea avizării acesteia; 
 
Pe parcursul anului au fost transmise către Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor 
Structurale noi solicitări de modificare a Listei de proiecte anexă la Decizia CMC nr.14/31.03.2011 
(scoaterea unui proiect din lista de rezervă în vederea depunerii acestuia şi introducerea a 2 noi 
proiecte). Solicitările au fost circulate către ministerele de resort şi se aşteaptă confirmarea 
acceptării acestora şi reavizarea listei de proiecte prioritare prin procedura scrisă.  
 
Stadiul Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara la sfârşitul anului 2011 era 
astfel: 
Obiectivul 1 - 13 proiecte prioritare şi 1 proiect rezervă, din care: 3 proiecte au fost finalizate, 6 
proiecte sunt  în implementare şi 4 proiecte se află în faza de evaluare de către autorităţile de 
management; 
Obiectivul 2 – 15 proiecte prioritare şi 3 proiecte rezervă, din care: 8 proiecte sunt în implementare, 
2 se află în faza de evaluare de către autorităţile de management, 3 se află în faza de  evaluare de 
către coordonatorul polului de creştere şi 2 proiecte sunt în pregătire în vederea depunerii; 
Obiectivul 3 – 14 proiecte prioritare şi 2 proiecte rezervă, din care: 2 proiecte au fost finalizate, 5 
proiecte sunt în implementare, 6 proiecte se află în faza de evaluare de către autorităţile de 
management şi 1 proiect este în pregătire în vederea depunerii; 
Obiectivul 4 – 8 proiecte prioritare şi 5 proiecte rezervă, din care: 1 proiect este finalizat, 6 proiecte 
sunt în evaluare şi 1 proiect se află în faza de evaluare de către autoritatea de management.  
 
6.2.2 Studii şi analize vizând dezvoltarea locală. 
 
În anul 2011, serviciul dezvoltare locală şi integrare europeană a întocmit raportul privind starea 
economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, în conformitate cu Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale. Pentru realizarea acestei analize, consilierii serviciului au 
colaborat cu direcţiile din cadrul Primăriei Timişoara şi din subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara precum şi alte instituţii locale: Aquatim, Retim, Colterm, RATT, Poşta 
Română, DGFP Timiş, INS Timiş, ORC Timiş, AJOFM Timiş, APM Timiş, Direcţia de Sănătate 
Publică, institute de cercetare, universităţi  şi altele. Raportul privind „Starea Economică, Socială şi 
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de Mediu a Municipiului Timişoara” a fost finalizat în luna martie 2011 şi poate fi consultat pe site-
ul www.primariatm.ro. 
În acest sens, în cadrul Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană au fost derulate 
următoarele activităţi:  
- culegerea de date în vederea elaborării raportului privind ˝Starea Economică, Socială şi de Mediu 
a Municipiului Timişoara˝; 
- crearea unei baze de date cu informaţii din domeniile economic, demografic, cultură, învăţământ, 
sănătate, social, mediu, infrastructură tehnico-edilitară; 
- analiza şi interpretarea datelor; 
- elaborarea şi prezentarea raportului privind ˝Starea Economică, Socială şi de Mediu a 
Municipiului Timişoara˝.  
 
6.2.3. Proiecte şi programe de dezvoltare locală 
Serviciul dezvoltare locală şi integrare europeană a derulat în anul 2011 activităţi necesare pentru 
iniţierea şi implementarea unor proiecte de interes local, finanţate din fonduri structurale, în vederea 
asigurării dezvoltării locale inclusiv prin atragerea de surse de finanţare complementare bugetului 
local.  
În acest sens, au fost efectuate următoarele activităţi:  

- analiza propunerilor de proiecte primite din partea instituţiilor subordonate Consiliului Local 
al Municipiului Timişoara; 

-  identificarea posibilelor surse de finanţare în şi urmărirea lansării apelurilor de proiecte; 
- identificarea posibililor parteneri de proiect şi stabilirea parteneriatului; 
- întocmirea temei de proiectare şi pregătirea documentaţiilor necesare pentru achiziţia 

serviciilor de proiectare; 
- colaborarea cu proiectantul pe perioada executării contractului, urmărirea îndeplinirii 

acestuia şi verificarea documentaţiilor tehnice realizate; 
- elaborarea cererilor de finanţare; 
- supunerea spre aprobarea Consiliului Local a proiectelor iniţiate; 
- pregătirea dosarelor cererilor de finanţare, în conformitate cu ghidul solicitantului pentru 

programul respectiv şi înaintarea acestora către autorităţile de management; 
- colaborarea cu organismele intermediare/autorităţile de management pe perioada evaluării 

proiectelor (notificări, participare la vizite de lucru, transmitere de clarificări, justificări 
etc.); 

- pregătirea documentaţiilor pentru organizarea vizitei precontractuale şi urmărirea semnării 
contractelor de finanţare; 

- derularea activităţilor de implementare a proiectelor în conformitate cu cererea de finanţare.  
 
6.2.3.1 Proiectul „Structuri locale de sprijinire a afacerilor în comuna Dumbrăviţa – Incubator de 
afaceri a fost depus în parteneriat cu Comuna Dumbrăviţa în luna septembrie 2010 la ADR Vest, 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 din Programul 
Operaţional Regional 2007-2013. Municipiul Timişoara a intrat în acest proiect în calitate de Lider. 
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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În anul 2011 proiectul a fost evaluat de către Autoritatea de Management pentru Programul 
Operaţional Regional iar în data de 5 august 2011 a avut loc vizita la faţa locului, raportul de vizită 
fiind aprobat de către AMPOR la data de 8 noiembrie 2011. În luna decembrie 2011 a fost semnat 
contractul de finanţare de către MDRT – AMPOR, ADR Vest şi Municipiul Timişoara, proiectul 
fiind în prezent în implementare.  
 
6.2.3.2 “Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în comuna Dumbrăviţa” – proiectul va fi depus spre 
finanţare în parteneriat cu Comuna Dumbrăviţa, 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 din Programul Operaţional Regional 2007-2013.  
Proiectul îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea serviciilor sociale a Polului de creştere 
Timişoara, prin crearea unui centru de zi pentru îngrijirea copiilor în comuna Dumbrăviţa, destinat  
copiilor aflaţi în dificultate şi familiilor acestora, în vederea creşterii calităţii vieţii copiilor din Polul 
de Creştere Timişoara si a părinţilor acestora precum şi creării de noi locuri de muncă.  
Obiectivele specifice se referă la:  
- Crearea centrului de zi pentru îngrijirea copiilor în Comuna Dumbrăviţa prin reabilitarea şi 
extinderea unei construcţii existente, menit să asigure  protecţie şi asistenţă socială copiilor din 
arealul Polului de creştere Timişoara; 
- Asigurarea dotărilor sociale necesare pentru furnizarea de servicii de îngrijire a copiilor, în 
vederea prevenirii delicvenţei juvenile şi a abandonului şcolar   
În cursul anului 2011, Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană a consiliat reprezentanţii 
partenerului de proiect în vederea întocmirii documentaţiei tehnico-economice şi a participat la 
elaborarea cererii de finanţare. Documentaţia tehnico-economică şi cererea de finanţare a fost 
transmisă către Primăria Municipiului Timişoara la sfârşitul anului 2011 spre verificare, iar  
Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană a procedat la corectarea acestor documente în 
vederea depunerii proiectului.  
 
6.2.3.3 La data de 27 iunie 2010 a fost depus proiectul “Dezvoltarea unui sistem regional 
transfrontalier de centre medicale de excelenţă în diagnosticul antenatal al malformaţiilor fetale în 
aria Timişoara – Vârşeţ” (Prenatal Diagnosis Network), în parteneriat cu Spitalul de Obstetrică-
Ginecologie “Dr.D.Popescu” Timişoara (ulterior Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara) şi 
Spitalul General Vârşeţ, în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – 
Serbia, axa prioritară 1 măsura 1.1. Municipiul Timişoara a intrat în acest proiect în calitate de 
Lider. 
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre 
medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale în aria 
Timişoara–Vârşeţ, iar obiectivele specifice  sunt: 
- Asigurarea unei dezvoltări socio-economice echilibrate şi îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor 
din zona Timişoara-Vârşet prin  acţiuni transfrontaliere comune (Ro-Se) de îmbunătăţire a 
infrastructurii serviciilor de sănătate si de creştere a accesibilităţii populaţiei la servicii noi de 
sănătate 
- Creşterea calităţii actului medical prin creşterea competenţelor si abilităţilor personalului medical 
implicat 
- Creşterea nivelului de educaţie pentru sănătate al populaţiei 
În vederea depunerii, Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană a întocmit documentaţia 
necesară derulării procedurii de achiziţie publică a documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru imobilul situat la adresa 16 Decembrie 1989 nr.23, a întocmit şi supus spre 
avizare hotărârea de consiliu de aprobare a proiectului, a elaborat cererea de finanţare în regim 
intern şi a pregătit dosarul acesteia, în conformitate cu cerinţele ghidului solicitantului. 
Urmare a evaluării proiectului de către Secretariatul Tehnic Comun, proiectul a fost acceptat din 
punct de vedere administrativ şi tehnico-financiar, în prezent fiind evaluat din punct de vedere al 
eligibilităţii.  
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6.2.3.4 „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de telemedicină pentru diagnosticul şi 
tratamentul cancerului genital în aria Timişoara-Szeged” – proiectul va fi depus spre finanţare în 
cadrul Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România, Axa prioritară 2: Întărirea 
coeziunii sociale şi economice în zona de frontieră. D.M.I. 2.4. Protejarea sănătăţii şi prevenirea 
ameninţărilor comune, Acţiunea 2.4.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru protejarea sănătăţii şi 
prevenirea ameninţărilor comune. 
Obiectivul proiectului este întărirea coeziunii sociale şi economice în zona de frontieră România 
(Timişoara) – Ungaria (Szeged), prin activităţi inter-conectate de ambele laturi ale frontierei între 
furnizorii de servicii medicale în specialitatea obstetrică – ginecologie, şi constă în reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii, dotarea cu echipamente medicale performante specifice activităţii 
medicale şi instrumente IT necesare, realizarea unui sistem de diagnosticare on-line şi a unor 
sisteme de coordonare a pacienţilor, precum şi activităţi de conştientizare şi amplificare a 
schimburilor de cunoştinţe.  
În anul 2011  a fost întocmită documentaţia necesară derulării procedurii de achiziţie publică a 
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru imobilul situat la adresa Odobescu nr.3, 
urmând ca în anul 2012 proiectul să fie finalizat şi depus spre finanţare.  
 
6.2.3.5 Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană a sprijinit reprezentanţii altor 
compartimente/instituţii în diferite faze de pregătire a proiectelor, astfel:  
- a întocmit şi transmis către serviciul achiziţii publice documentaţia necesară pentru atribuirea 
contractului de prestare a serviciului de proiectare şi elaborare a cererii de finanţare (temă de 
proiectare, referat, notă de estimare, notă justificativă, model contract de servicii) pentru proiectul 
“Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul polului de creştere Timişoara”. 
- a sprijinit reprezentanţii Direcţiei Tehnice în stabilirea parteneriatului cu Comuna Dumbrăviţa 
pentru proiectul “ Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea 
reţelei de troleibuze Timişoara – Dumbrăviţa)” 
- a întocmit documentaţia necesară în vederea aprobării de către consiliul local a proiectului 
„Screeningul bolilor metabolice la nou-născut şi diagnosticul molecular al bolilor cu transmitere 
ereditară:realizarea infrastructurii  şi colaborării euro-regionale (SCREENGEN)”, iniţiat de  Spitalul 
Clinic de Urgenţă pentru Copii “Louis Ţurcanu” Timişoara 
- a întocmit documentaţia necesară în vederea aprobării de către consiliul local a proiectului „Sistem 
Informatic pentru un Management Eficient”, iniţiat de  Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii 
“Louis Ţurcanu” Timişoara 
- a întocmit documentaţia necesară în vederea aprobării de către consiliul local a proiectului „E-
Sănătate – o abordare modernă pentru organizarea şi gestionarea activităţilor Spitalului Clinic 
Municipal de Urgenţă Timişoara” iniţiat de  Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara. 
 
6.2.4. Acţiuni de promovare locală şi atragere de investiţii străine   
În anul 2011, 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). 
 
În luna mai a fost elaborată broşura „Gestern Elektifizierung, Heute IT” (în limbile română,  
germană şi engleză) şi materialul în limba germană a fost editat şi distribuit investitorilor străini.  
Broşura cuprinde informaţii utile pentru investitori, atât date statistice (demografie, infrastructură, 
cultură) cât şi informaţii privind la strategia de dezvoltare a municipiului şi oportunităţi de investire 
(zone industriale, zone oportune pentru localizare, proiecte de susţinere a mediului de afaceri) 
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Pe parcursul anului 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 2011, 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 să investească în Timişoara.  
În urma acestor întrevederi a fost formulată o intenţie fermă din partea unei companii naţionale, 
care a solicitat spre concesionare o parcelă de teren în suprafaţă de 5.000 mp.  
În acest sens a fost elaborată documentaţia necesară pentru demararea procedurii de organizare a 
licitaţiei publice în vederea concesionării de teren, respectiv Studiul de oportunitate şi Caietul de 
sarcini, fiind aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 
305/27.09.2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a unei parcele de 
teren în suprafaţă de 5.000 mp,  în vederea realizării unei unităţi industriale sau de servicii de 
logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timişoara. 
În prezent procesul de atribuire a parcelei de teren se află în etapa de Licitaţie publică şi se 
desfăşoară în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare (OUG 54/2006). 
 
În perioada  7-11 noiembrie 2011 a fost organizată a XI-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: Universitatea Politehnică din Timişoara, Universitatea 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, Universitatea de Vest din 
Timişoara, Universitatea Ioan Slavici, Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri Filiala Banat,  
Societăţi comerciale: SC Aquatim SA, SC PROMPT, UMT. 
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 2011 a fost “Calitate pentru bune rezultate”, 
fiind invitaţi să participe reprezentanţi ai instituţiilor şi asociaţiilor care au fost implicate în procesul 
de îmbunătăţire a calităţii vieţii locuitorilor Zonei Timişoara.  
Pentru prima oară, în programul Săptămânii Calităţii Timişorene a fost introdusă o secţiune dedicată 
Calităţii în Cultură. În acest sens a fost organizat un Simpozion în cadrul căruia au fost prezentate 
modele de bună practică în domeniul cultural - modalităţi de promovare şi recuperare a 
patrimoniului - în perspectiva candidaturii Timişoarei pentru titlul de Capitală Cultuală a Europei. 
 
Diverse participări la conferinţe, seminarii, workshop-uri:  

 atelier regional privind stadiul implementării strategiei regionale de inovare în Regiunea 
Vest, Timişoara, ianuarie 2011; 

 conferinţa „Cluster2success” – o nouă abordare a dezvoltării sectorului IT&C regional prin 
adoptarea şi implementarea conceptului de cluster, Timişoara, februarie 2011; 
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 reprezentarea asociaţiei Polul de creştere Timişoara în cadrul Comitetului de Monitorizare 
pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Bucureşti, martie 2011; 

 seminar de lansare oficială a proiectului „Restaurarea şi refuncţionalizarea Castelului 
Huniade al Muzeului Banatului Timişoara, iunie 2011; 

 workshop internaţional pe tema „rolul sistemelor administrative şi a politicilor publice în 
zonele cu populaţie în scădere”, în cadrul proiectului Shrink Smart, Halle, Germania, 
septembrie-octombrie 2011;  

 seminar de informare privind Facilitatea de Asistenţă Tehnică – sprijin în implementarea 
proiectelor, Timişoara, octombrie 2011; 

 întâlnire de lucru cu scopul analizării stadiului implementării planurilor integrate de 
dezvoltare, Ploieşti, noiembrie 2011; 

 seminar de informare privind lansarea Programului Operaţional Sectorial Creşterea 
Competitivităţii Economice, Timişoara, noiembrie 2011. 

 
6.2.5 Iniţierea şi implementarea de parteneriate publice şi public/private în vederea stimulării 
dezvoltării locale 

6.2.5.1. 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. 
 
Activităţile necesare pentru buna funcţionare a asociaţiei în anul 2011 au fost derulate prin 
reprezentanţii Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană. În luna februarie a fost 
organizată Adunarea Generală a Asociaţilor, fiind aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli şi 
obiectivele asociaţiei pe anul 2011, aceste hotărâri fiind aduse la îndeplinire astfel: 

1. Monitorizarea implementării  Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere 
Timişoara 

În colaborare cu membrii Asociaţiei, cu coordonatorul de pol precum şi cu Agenţia de Dezvoltare 
Regională Vest în calitate de Organism Intermediar şi cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional, în anul 
2011 a continuat implementarea PID al Polului de Creştere Timişoara. Astfel, urmare a 
modificărilor survenite în cadrul listei de proiecte, în martie 2011 a fost înaintată către MDRT 
solicitarea de reavizare a listei proiectelor prioritare, fiind obţinută Decizia CMC nr.14/31.03.2011.  
Activitatea de monitorizare a continuat pe parcursul anului, în luna decembrie fiind transmisă o 
nouă solicitare de reavizare a listei prin includerea a două noi proiecte, la solicitarea Spitalului 
Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara şi a Spitalului de Urgenţă pentru Copii Louis Ţurcanu 
Timişoara.  

2. Promovarea imaginii şi a potenţialului de dezvoltare al polului de creştere Timişoara 
Pentru a-şi asigura o cât mai bună reprezentare a intereselor în faţa autorităţilor naţionale,  Asociaţia 
de Dezvoltare intercomunitară Polul de Creştere Timişoara a aderat la Federaţia Naţională a 
Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România, fiind membru activ al acesteia.  
La sfârşitul anului 2011 a fost creată pagina de web a asociaţiei, site pe care sunt postate date 
generale privind constituirea asociaţiei, planul integrat de dezvoltare, precum şi informaţii 
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referitoare la activitatea curentă a asociaţiei. Obiectivele specifice urmărite prin realizarea acestui 
site sunt:  
a) Asigurarea vizibilităţii asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Polul de creştere Timişoara” 
b) Informarea locuitorilor, a mediului de afaceri şi a celor interesaţi cu privire la activităţile, 
realizările şi proiectele asociaţiei; 
c) Promovarea imaginii şi a potenţialului de dezvoltare al zonei; 
d) Creşterea transparenţei şi sporirea gradului de cunoaştere a activităţii asociaţiei; 
În cursul anului 2011 au fost desfăşurate activităţi curente, cum sunt: activităţi de secretariat şi 
comunicare, contabilitate, achiziţii de echipamente.  
 
6.2.5.2. 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, Neferprod, CCIAT, CCIAA, Municipiul 
Arad, Municipiul Timişoara, Univ.Politehnica Timişoara şi Univ. Aurel Vlaicu Arad.  
Asociaţia şi-a propus ca obiectiv dezvoltarea şi creşterea competitivităţii sectorului automotive în 
Regiunea de Vest, în acest sens a oferit sprijin firmelor de profil din zonă şi a implementat proiecte 
de pregătire. Municipiul Timişoara în calitate de membru al asociaţiei, prin persoanele desemnate, 
este reprezentat în Adunarea Generală a Asociaţilor.  
 
6.2.5.3 Asociaţia „Clusterul Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor Regiunea Vest, 
România” 
Municipiul Timişoara a participat în anul 2011 la constituirea asociaţiei „Cluster Regional 
Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor Regiunea Vest, România”, alături de 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, Universitatea 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, organism 
neguvernamental, nonprofit şi care reuneşte principalii actori regionali din sectorul TIC -  IMM-uri, 
multinaţionale, universităţi şi administraţie publică din Regiunea de Vest. 
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. Prin crearea acestui cluster, se deschid noi oportunităţi de finanţare în 
sprijinul firmelor din sectorul Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor şi, implicit, de dezvoltare 
economică a Regiunii de Vest. 
 
6.2.6 HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PROMOVATE 
 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 168/10.05.2011 privind modificarea şi 
completarea Hotărârii 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. 271/26.07.2011 privind alocarea către 
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" a sumelor necesare implementării 
proiectului "Screeningul bolilor metabolice la nou-născut şi diagnosticul molecular al bolilor cu 
transmitere ereditară:realizarea infrastructurii  şi colaborării euro-regionale (SCREENGEN)", Cod 
HURO 0802/008 AF, aprobat spre finanţare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră - 
Ungaria-România 2007-2013, pe Axa prioritară 2.Întărirea coeziunii sociale şi economice în zona 
de frontieră, Domeniul major de intervenţie 2.4. Protejarea sănătăţii şi prevenirea ameninţărilor 
comune, 2.4.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru protejarea sănătăţii şi prevenirea ameninţărilor 
comune. 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 207/31.05.2011 privind aprobarea 
asocierii Municipiului Timişoara pentru constituirea Asociaţiei "Cluster regional Tehnologia 
Informaţiei şi a Comunicaţiilor - Regiunea Vest România" 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 305/27.09.2011 privind aprobarea 
concesionării prin licitaţie publică deschisă a unei parcele de teren în suprafaţă de 5.000 mp,  în 
vederea realizării unei unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, 
Timişoara 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 403/13.12.2011 privind aprobarea 
proiectului "Sistem Informatic pentru un Management Eficient" 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 406/13.12.2011 privind modificarea  
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 424/31.10.2010 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" 
 
6.2.7 OBIECTIVE PENTRU ANUL 2012 
- Elaborarea analizei „Starea economică, socială şi de mediu a Municipiului Timişoara” pe anul 2011. 
- Monitorizarea implementării planului integrat de dezvoltare a polului de creştere Timişoara. 
- Atragerea de noi investiţii în Municipiul Timişoara. 
- Atragerea de surse de finanţare complementare la bugetul local prin implementarea proiectelor 
finanţate cu fonduri nerambursabile. 
 
6.3 BIROUL COOPERARE INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 
Pe parcursul anului 2011, principalele activităţi derulate de Biroul Cooperare Internă şi 
Internaţională au fost: acţiuni de cooperare cu oraşele înfrăţite, acţiuni cu alte oraşe şi organizaţii 
internaţionale, acţiuni cu reţele de oraşe, pregătirea vizitei unor delegaţii străine, pregătirea 
deplasărilor unor delegaţii în străinătate şi în ţară, organizarea de seminarii, conferinţe şi 
evenimente, editarea unor materiale de promovare, promovarea unor hotărâri de consiliu, redactarea 
mai multor rapoarte şi diverse acţiuni de protocol. 
 
6.3.1 ACŢIUNI  DE COOPERARE CU ORAŞELE ÎNFRĂŢITE 
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 2011, s-au desfăşurat activităţi în diverse domenii 
de activitate. 
 
GRAZ / AUSTRIA 
Cu oraşul Graz, în cursul anului 2011 au avut loc schimburi în domeniul cultural şi administrativ şi 
al proiectelor europene.  
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În domeniul cultural, având în vedere demersurile municipiului Timişoara de a-şi prezenta 
candidatura la titlul de Capitală Culturală Europeană, de la oraşul Graz au fost primite mai multe 
informaţii privind proiecte, evenimente şi alte iniţiative ale oraşului Graz pe această temă. 
În perioada 4 - 10 septembrie 2011, o delegaţie de reprezentanţi ai oraşului Graz s-a aflat în 
Timişoara pentru a participa la o întâlnire 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 şi oraşul Graz 
participă în calitate de parteneri. 
 
MULHOUSE / FRANŢA 
Cu oraşul Mulhouse, în cursul anului 2011, au avut loc schimburi în domeniul cultural, social, al 
democraţiei locale şi administrativ. 
În perioada 9 - 17 iulie 2011, artista fotograf Anne Immelé din Mulhouse a fost în stagiu la 
Timişoara pentru derularea primei etape a proiectului cultural „Doar ... norii”, proiect iniţiat de 
oraşul Mulhouse cu oraşele sale înfrăţite. Proiectul a constat în fotografierea cerului din Mulhouse 
şi din oraşele sale înfrăţite şi prezentarea acestora pe drapele arborate în spaţii publice din fiecare 
dintre oraşele participante la proiect. Demersul artistic şi-a propus ca – în contextul specific al 
acordurilor de prietenie dintre oraşe aflate în ţări diferite – prin arborarea drapelelor-nor în spaţiul 
public al fiecărui oraş partener să creeze unui apel poetic, o meditaţie cu privire la natura umană, 
mai presus de consideraţiile de ordin material şi economic, imaginea norului reamintind 
fraternitatea dintre cetăţeni, indiferent de naţionalitatea acestora. În cea de-a doua etapă, proiectul a 
fost prezentat în Piaţa Victoriei din Timişoara în perioada 18 - 23 decembrie 2011, spaţiu în care au 
fost arborate drapele reprezentând nori. Cu ocazia vizitei în Timişoara din luna iulie artista a 
prezentat expoziţia „Memento mori” în cadrul Institutului Francez din Timişoara.  
În perioada 17 - 19 octombrie 2011, d-na Maria Stoianov, directoarea Direcţiei de Asistenţă Socială 
Comunitară din Timişoara, s-a deplasat la Mulhouse pentru a participa la „Zilele Solidarităţii”, 
eveniment în cadrul căruia au avut loc schimburi între lucrători sociali pe tema luptei împotriva 
sărăciei şi incluziunii sociale în prezenţa reprezentanţilor Consiliului Europei.  
În perioada 7 - 10 noiembrie, 3 consilieri de cartier din Timişoara s-au deplasat la Mulhouse pentru 
a participa la Adunarea Generală a Consiliilor de Cartier din Mulhouse şi pentru un schimb de 
experienţă pe tema democraţiei locale cu reprezentanţii oraşului Mulhouse. 
În perioada 18 - 20 decembrie 2011, a fost prezentă la Timişoara o delegaţie oficială din oraşul 
Mulhouse din Franţa, condusă de dl. Jean Rottner, Primarul oraşului Mulhouse, din care au mai 
făcut parte: d-na Christiane Eckert, Viceprimar responsabil cu Relaţiile Internaţionale, d-na Lara 
Million, Viceprimar responsabil cu democraţia locală, d-na Christelle Ritz, Viceprimar responsabil 
cu afacerile sociale, d-na Françoise Coulot, Director Direcţia Afaceri Sociale, d-na Christine Edel, 
Director adjunct Serviciul proximitate, proiecte teritoriale şi centre sociale, d-na Célie Dugit-Gros, 
responsabilă cu democraţia participativă pe lângă Cabinetul Primarului şi Preşedinte al M2A şi d-na 
Martine Moser-Faesch, responsabilă cu relaţiile internaţionale, pentru a participa la evenimentul 
aniversar organizat de Municipiul Timişoara cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la semnarea 
Acordului de Înfrăţire dintre municipiul Timişoara şi oraşul Mulhouse. Evenimentul aniversar a 
constat în organizarea unei serii de acţiuni aniversare şi culturale precum: ceremonie aniversară, 
expoziţie documentară despre cei 20 de ani de înfrăţire între oraşe, concert aniversar, conferinţă de 
presă,  expoziţii fotografice cu imagini din Mulhouse şi a unui film de prezentare a oraşului 
Mulhouse la Bastionul „Theresia” şi în cadrul Infocentrului Turistic, întâlniri de lucru între 
reprezentanţi din cele două oraşe, prezentarea în Piaţa Victoriei a proiectului „Doar norii...” al 
artistei fotograf Anne Immelé din Mulhouse, precum şi editarea unui studiu aniversar bilingv în 
limbile română şi franceză cuprinzând date şi informaţii referitoare la relaţiile dintre oraşe, 
schimburile avute şi rezultatele cooperării din perioada 1991-2011. La acţiunile aniversare au fost 
invitate pe lângă delegaţia oficială din oraşul Mulhouse şi delegaţii oficiale ale Ambasadei 
Republicii Franceze în România, Consulatului Onorific al Republicii Franceze la Timişoara, 
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Institutului Francez, oameni de afaceri francezi, reprezentanţi ai consulatelor din Timişoara, precum 
şi oficialităţi locale, reprezentanţi ai conducerii Primăriei şi ai Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara, persoane implicate de-a lungul anilor în înfrăţire, reprezentanţi ai mass-mediei locale  
etc.  
 
FAENZA / ITALIA 
Cu oraşul Faenza, în cursul anului 2011 a continuat colaborarea în domeniul social în cadrul „Casei 
Faenza” şi au avut loc diverse schimburi în domeniul urbanismului, cultural, administrativ şi 
sportiv. 
În perioada 22 - 24 februarie 2011, dl. Ciprian Cădariu, arhitectul şef al Municipiului Timişoara, s-a 
deplasat în oraşul Faenza pentru un schimb de experienţă în domeniul urbanismului şi amenajării 
teritoriului. 
În perioada 1 - 4 aprilie 2011, a fost prezentă la Timişoara o delegaţie oficială din oraşul Faenza, 
condusă de dl. Giovanni Malpezzi, Primarul oraşului Faenza, din care au mai făcut parte: dl. 
Giorgio Boscherini, Primar al oraşului Faenza la momentul semnării înfrăţirii, dl. Vittorio Maggi, 
Preşedintele Asociaţiei de Prietenie „Faenza - Timişoara” şi Cetăţean de Onoare al Municipiului 
Timişoara, dl. Francesco Pasi, reprezentantul oraşului Faenza în Consiliul Director al „Casei 
Faenza” şi Cetăţean  de Onoare al Municipiului Timişoara, şi dl. Ennio Nonni, Arhitect Şef al 
oraşului Faenza pentru a participa la evenimentul aniversar organizat de Municipiul Timişoara cu 
ocazia împlinirii a 20 de ani de la semnarea Protocolului de Înfrăţire dintre municipiul Timişoara şi 
oraşul Faenza. Evenimentul aniversar a constat în organizarea unei serii de acţiuni culturale şi 
aniversare, precum concerte, expoziţii de fotografie, expoziţii documentare, a unei acţiuni 
aniversare la Casa Faenza cu ocazia aniversării a 11 ani de la inaugurare, a unei conferinţe de presă, 
întâlniri de lucru între reprezentanţi din cele două oraşe etc. La acţiunile aniversare au participat pe 
lângă delegaţia oficială din oraşul Faenza şi delegaţii oficiale ale Ambasadei Italiei la Bucureşti, 
Consulatului General al Italiei la Timişoara, ICE – Institutul Naţional Italian pentru Comerţ 
Exterior, Confindustria – Uniunea Întreprinderilor Italiene din România, oameni de afaceri din 
Regiunea Emilia-Romagna din Italia, reprezentanţi ai consulatelor din Timişoara, precum şi 
oficialităţi locale, reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi ai conducerii 
Primăriei, reprezentanţi ai universităţilor şi oameni de cultură, reprezentanţi ai Camerei de Comerţ 
şi ai mediului de afaceri etc. 
În perioada 25 - 28 iunie 2011, dl. Adrian Orza, Viceprimar al Municipiului Timişoara şi dl. Ioan 
Cojocari, Secretar, s-au deplasat în oraşul Faenza pentru a participa la manifestarea culturală 
istorică de origine medievală „Palio del Niballo” şi discuţii privind cooperarea dintre oraşe. 
În perioada 29 iulie - 1 august 2011, o delegaţie oficială din oraşul Faenza, condusă de dl. Vittorio 
Maggi, preşedintele Asociaţiei de Prietenie Faenza – Timişoara şi Cetăţean de Onoare al 
municipiului Timişoara, a fost prezentă în Timişoara pentru a participa la manifestările organizate 
cu ocazia „Zilei Timişoarei”. 
În aceeaşi perioadă, o delegaţie de sportivi din oraşul Faenza a fost prezentă în Timişoara pentru a 
participa la Turneul de foltbal pentru amatori organizat cu ocazia „Zilei Timişoarei”. 
 
KARLSRUHE / GERMANIA 
Cu oraşul Karlsruhe, în cursul anului 2011, au avut loc diverse schimburi în domeniul cultural, 
sportiv, universitar şi administrativ. 
În perioada 20 - 22 iulie 2011, o delegaţie din municipiul Timişoara din care au făcut parte: dl. 
Primar Gheorghe Ciuhandu, d-na Aurelia Junie, Director executiv Direcţia Dezvoltare, d-na Diana 
Donawell, Şef Birou Cooperare Internă şi Internaţională şi d-na Alina Jumugă-Cuibariu, Şef 
Catedră Suflători – Percuţie la Colegiul Naţional de Artă „Ion Vidu” din Timişoara, s-a deplasat la 
Karlsruhe pentru a participa la Festivalul „Das Fest” şi pentru a discuta şi stabili acţiunile care 
urmează a fi organizate la Timişoara şi Karlsruhe în cursul anului 2012 cu ocazia aniversării a 20 de 
ani de la semnarea acordului de înfrăţire dintre oraşe. În urma discuţiilor cu reprezentanţii oraşului 
Karlsruhe au fost stabilite mai multe evenimente şi acţiuni aniversare care urmează a fi organizate 
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la Timişoara şi la Karlsruhe în cursul anului 2012 pentru a marca aniversarea a 20 de ani de la 
semnarea acordului de înfrăţire dintre oraşe: organizarea împreună cu Primăria oraşului Karlsruhe, 
la Karlsruhe - în perioada 15 - 18 martie 2012 - a unui eveniment aniversar în cadrul căruia vor fi 
incluse o ceremonie aniversară, o recepţie, vernisajul unei expoziţii de artă a mai multor artişti 
plastici din Karlsruhe şi Timişoara şi dezvelirea unei plăci de bronz cu stema Timişoarei; 
organizarea la Timişoara -  în luna aprilie 2012 - a unui eveniment aniversar în cadrul căruia vor fi 
incluse o ceremonie aniversară, o recepţie, o expoziţie de fotografie despre Karlsruhe (sau un 
concert cu participarea unor muzicieni din Karlsruhe), o expoziţie documentară etc.; participarea 
Orchestrei de Suflători a Colegiului Naţional de Artă „Ion Vidu” din Timişoara la concertul 
organizat de oraşul Karlsruhe - în luna iulie 2012 – în cadrul Festivalului „Das Fest”. La concert 
participă şi orchestrele de  tineret din oraşele Karlsruhe şi Krasnodar (Rusia), acesta fiind organizat 
cu ocazia aniversării a 20 de ani de la înfrăţirea dintre Karlsruhe şi Timişoara şi Karlsruhe şi 
Krasnodar. De asemenea, am avut o întâlnire cu reprezentanţii companiilor de utilităţi publice din 
Karlsruhe pentru un schimb de experienţă pe tema termoficării în Timişoara şi în Karlsruhe şi 
discutarea unor noi teme de cooperare pentru 2012. 
În perioada 23 - 26 iunie 2011, o echipă de sportivi din cadrul Clubului Sportiv „Banatul” din 
Timişoara a participat alături de echipe din oraşele partenere ale oraşului Karlsruhe la Concursul de 
bărci dragon organizat de oraşul Karlsruhe în cadrul Festivalului Portului. 
În perioada 29 – 31 iulie 2011, o delegaţie oficială din oraşul Karlsruhe, condusă de dl. Wolfram 
Yager, viceprimar, a fost prezentă în Timişoara pentru a participa la manifestările organizate cu 
ocazia „Zilei Timişoarei”. 
În aceeaşi perioadă, o delegaţie de sportivi din oraşul Karlsruhe a fost prezentă în Timişoara pentru 
a participa la Turneul de foltbal pentru amatori organizat cu ocazia „Zilei Timişoarei”. 
În perioada 1 - 26 august 2011, doi studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii 
de Vest şi un student al Facultăţii de Arhitectură din cadrul Universităţii Politehnice 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 data de 22 septembrie 2011, o delegaţie din oraşul Karlsruhe, condusă de d-na Gertrud Reiner, 
reprezentanta Orchestrei de Tineret a oraşului Karlsruhe, a fost prezentă în Timişoara pentru discuţii 
privind participarea Orchestrei de Suflători a Colegiului Naţional de Artă „Ion Vidu” din Timişoara 
la Festivalul Das Fest 2012. 
În data de 3 octombrie 2011, a fost prezentă la Timişoara o delegaţie de reprezentanţi ai Cercului de 
Prietenie Karlsruhe - Timişoara, condusă de dl. Peter Klemm, pentru discuţii privind colaborarea cu 
Cercul de Prietenie, precum şi cu privire la acţiunile care vor fi organizate în 2012 cu prilejul 
aniversării a 20 de ani de la înfrăţire. 
 
RUEIL-MALMAISON / FRANŢA 
Cu oraşul Rueil-Malmaison, în cursul anului 2011, au avut loc schimburi în domeniul administrativ.  
 
SZEGED / UNGARIA 
În cursul anului 2011, cu oraşul Szeged  au avut loc acţiuni în domeniul administrativ, al turismului, 
sportiv, social şi al proiectelor europene. 
În data de 11 martie 2011, o delegaţie din oraşul Szeged din care au făcut parte d-na Katalin 
Törökné, director al Pieţei de gros din Szeged şi d-na Ildiko Katona, consultant al Pieţei de gros din 
Szeged, a fost prezentă la Timişoara pentru discuţii cu privire la proiectul „Sistem Agro-Logistic 
Regional Integrat”, depus spre finanţare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră 
Ungaria-România 2007-2013. 
În perioada 21 - 22 mai 2011, 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. 
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În perioada 30 - 31 iulie 2011, o delegaţie oficială din oraşul Szeged, condusă de dl. László 
Solymos, viceprimar, a fost prezentă în Timişoara pentru a participa la manifestările organizate cu 
ocazia „Zilei Timişoarei”. 
În aceeaşi perioadă, o delegaţie de sportivi din oraşul Szeged a fost prezentă în Timişoara pentru a 
participa la Turneul de fotbal pentru amatori organizat cu ocazia „Zilei Timişoarei”. 
În data de 22 septembrie 2011, o delegaţie din Szeged, din care au făcut parte dl. László Solymos, 
viceprimar, d-na Ágnes Igaz, şef Birou Dezvoltare, dl. Róbert Pap, director al Pieţei de Gros din 
Szeged şi d-na Ágnes Ács Sánta din cadrul Biroului de Dezvoltare, a fost prezentă la Timişoara 
pentru a participa la Conferinţa de lansare a proiectului „Sistem Agro-Logistic Regional Integrat”. 
În data de 26 octombrie 2011, o delegaţie din municipiul Timişoara, condusă de dl. Primar 
Gheorghe Ciuhandu, s-a deplasat la Szeged pentru a participa la ceremonia de depunere de coroane 
de flori organizată de către Consulatul General al României la Szeged, în colaborare cu Primăria din 
Szeged, cu ocazia Zilei Armatei Române. 
În data de 28 noiembrie 2011, o delegaţie din municipiul Timişoara, condusă de dl. Primar 
Gheorghe Ciuhandu, din care au mai făcut parte d-na Aurelia Junie, director executiv Direcţia 
Dezvoltare a Primăriei, d-na Violeta Mihalache, director executiv Direcţia Comunicare a Primăriei 
şi dl. Flavius Boncea, consilier în cadrul Direcţiei Comunicare, pentru a participa la conferinţa de 
deschidere a proiectului intitulat „Regional Integrated Agro-Logistic System”.  
 
GERA / GERMANIA 
Cu oraşul Gera, în cursul anului 2011, au avut loc schimburi în domeniul social şi cultural. 
În perioada 2 - 6 mai 2011, d-na Daniela Lung, Şef Serviciu pentru Protecţia Persoanelor cu 
Handicap din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară şi d-na Elvine Cosmic, consilier în 
cadrul Serviciului, s-au deplasat la Gera pentru a participa la Seminarul „Voluntariatul în Europa – 
o chestiune de onoare“, seminar organizat cu ocazia celei de-a 10-a aniversări a Anului European al 
Voluntariatului în cadrul căruia au fost realizate schimburi de experienţă pe tema voluntariatului 
între reprezentanţi ai oraşului Gera şi reprezentanţi ai oraşelor Pskov şi Rostov din Rusia, 
Skierniewice din Polonia, Timişoara, Sliven din Bulgaria şi Goražde din Bosnia Herzegovina - 
oraşe înfrăţite cu Gera.  
În 2011, oraşul Gera a lansat proiectul cultural „Artistul în rezidenţă 2011“, proiect în cadrul căruia 
unui tânăr artist i se oferea prin concurs o bursă pe o perioadă de 4 luni pentru a trăi şi crea în oraşul 
Gera, la concurs înscriindu-se şi tineri artişti din Timişoara. 
Tot în domeniul cultural, în 2011 oraşul Gera  a lansat un concurs de artă - Premiul de artă pentru 
pictură „Eb–Dietzsch”, acordat pentru a treia oară în anul 2012 -  la care au putut să se înscrie şi 
tineri artişti din Timişoara.  
 
TREVISO / ITALIA 
Cu oraşul Treviso, în cursul anului 2011 au avut loc schimburi în domeniul programelor europene.  
În perioada 27 februarie - 5 martie 2011, o delegaţie de reprezentanţi ai Primăriei Municipiului 
Timişoara s-a 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. 
 
NOVI SAD / SERBIA 
În cadrul relaţiilor de înfrăţire cu oraşul Novi Sad, în cursul anului 2011, au avut loc acţiuni în 
domeniile administrativ, cultural şi sportiv. 
În perioada 31 ianuarie - 2 februarie 2011, o delegaţie oficială din municipiul Timişoara, din care au 
făcut parte d-na Adriana Blaj şi d-nul Silviu Sarafolean, consilieri locali, s-a deplasat la Novi Sad, 
pentru a participa la festivităţile organizate cu ocazia „Zilei oraşului Novi Sad”, precum şi pentru a 
discuta despre colaborarea bilaterală dintre cele două oraşe. 
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În perioada 29 – 31 iulie 2011, o delegaţie oficială din oraşul Novi Sad, condusă de dl. Zoran 
Mandić, viceprimar, a fost prezentă în Timişoara pentru a participa la manifestările organizate cu 
ocazia „Zilei Timişoarei”. 
În aceeaşi perioadă, o delegaţie de sportivi din oraşul Novi Sad a fost prezentă în Timişoara pentru a 
participa la Turneul de fotbal pentru amatori organizat cu ocazia „Zilei Timişoarei”. 
În perioada  20-21 decembrie 2011, o delegaţie oficială din oraşul Novi Sad, din care au făcut parte 
dl. Aleksandar Jovanović, preşedintele Consiliului Local Novi Sad, d-na Milica Vlaisavljevic, 
membră a Consiliului Local al oraşului Novi Sad şi d-na Kristina Menesi, membră a Consiliului 
Local al oraşului Novi Sad şi preşedinte al Consiliului pentru Cultură al Consiliului Local Novi Sad, 
a fost prezentă la Timişoara pentru a se întâlni cu reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara şi ai Primăriei Municipiului Timişoara, în vederea stabilirii viitoarelor proiecte de 
cooperare între oraşe. 
 
 
 
PALERMO / ITALIA 
Cu oraşul Palermo, în cursul anului 2011 au avut loc schimburi în domeniul poliţiei locale (schimb 
de informaţii cu caracter juridic privind activitatea Poliţiei Locale). 
 
NOTTINGHAM / MAREA BRITANIE 
Cu oraşul Nottingham, în cursul anului 2011, cu sprijinul Ambasadei Marii Britanii, au avut loc 
schimburi în domeniile dezvoltare economică, urbanism şi planificare urbană, regenerare urbană, 
transport şi economic. Dată fiind experienţa oraşului Nottingham în domeniul tehnologiilor înalte, 
municipiul Timişoara a beneficiat de transfer de know-how din partea oraşului Nottingham pentru 
implementarea proiectului „Dezvoltarea economică durabilă pe baza industriilor de înaltă 
tehnologie, a informaticii, telecomunicaţiilor şi serviciilor creative (Technopole)”. În acest sens, în 
2011, au venit în Timişoara mai mulţi experţi din oraşul Nottingham pentru a acorda consultanţă 
pentru realizarea acestui proiect. 
În perioada 30 ianuarie – 4 februarie 2011, a fost prezentă în Timişoara o delegaţie de experţi din 
oraşul Nottingham din care au făcut parte dl. Jon Phipp, reprezentant Latham Architects, dl. 
Matthew Tucker, reprezentant Morgan Tucker şi dl. Richard Flisher, reprezentant CPMG, pentru a 
acorda consultanţă reprezentanţilor municipiului Timişoara în domeniile urbanism şi planificare 
urbană, regenerare urbană şi transport public.  
În perioada 29 martie – 2 aprilie 2011, a fost prezentă în Timişoara o delegaţie de oameni de afaceri 
britanici din Comitatele Nottinghamshire şi Derbyshire, împreună cu reprezentanţi ai Ambasadei 
Regatului Unit al Marii Britanii în România, în misiune economică. Cu ocazia vizitei în Timişoara, 
în data de 1 aprilie 2011 delegaţia s-a întâlnit cu dl. Primar Gheorghe Ciuhandu şi a avut discuţii cu 
privire la posibilităţile de investiţii în municipiul Timişoara. 
În perioada 9 - 11 mai 2011, a fost prezentă în Timişoara o delegaţie de experţi din oraşul 
Nottingham, din care au făcut parte d-na Eleanor Fletcher, expert Focus Consultants, dl. Nick Ebbs, 
expert Blueprint şi dl. Richard Crossland, expert Focus Consultants, pentru a acorda consultanţă 
reprezentanţilor municipiului Timişoara pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea economică 
durabilă pe baza industriilor de înaltă tehnologie, a informaticii, telecomunicaţiilor şi serviciilor 
creative (Technopole)”. Cu această ocazie au avut loc o serie de întâlniri, consultări şi seminarii pe 
teme de dezvoltare economică. 
 
CERNĂUŢI / UCRAINA 
În cursul anului 2011, cu oraşul Cernăuţi din Ucraina au avut loc schimburi în domeniile 
administrativ, cultural, turistic şi al minorităţilor. 
În perioada 29 - 31 iulie 2011, o delegaţie oficială din oraşul Cernăuţi din care au făcut parte dl. 
Vitalii Mykhailishyn, Secretar al Consiliului Orăşenesc Cernăuţi şi Primar interimar, dl. Petro 
Rotar, Viceprimar al oraşului Cernăuţi, dl. Sergii Bostan, şef Serviciu Relaţii Internaţionale, s-a 
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aflat în vizită la Timişoara pentru a participa la festivităţile organizate cu ocazia sărbătoririi „Zilei 
Timişoarei”, precum şi pentru a identifica noi domenii de cooperare între oraşul Cernăuţi şi 
municipiul Timişoara. 
În perioada 7 - 10 octombrie 2011, o delegaţie oficială din municipiul Timişoara din care au făcut 
parte dl. Ioan Cojocari, Secretarul Municipiului Timişoara, d-na Romaniţa Jumanca, consilier local 
şi d-nii Petru Ehegartner şi Valentin Moldovan, consilieri locali, s-a deplasat la Cernăuţi pentru a 
participa la manifestările organizate cu ocazia „Zilelor oraşului Cernăuţi”, ocazie cu care au avut 
loc discuţii cu reprezentanţii oraşului Cernăuţi cu privire la posibilităţile de colaborare între oraşe. 
 
6.3.2 COLABORARI CU ALTE ORAŞE ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE 
În cursul anului 2011, au continuat demersurile pentru încheierea unui acord de cooperare cu oraşul 
Netanya din Israel şi au avut loc diverse schimburi cu mai multe oraşe şi organizaţii din străinătate: 
oraşul Ingolstadt din Germania, oraşele Vârşet şi Zrenianin din Serbia, oraşele Nancy şi Albi şi 
Universitatea Angers din Franţa, Consiliul Europei, Universitatea Politehnică din Milano, Institutul 
de Cercetare Metropolitană din Budapesta şi Institutul Francez din Timişoara. 
De asemenea, în cursul anului 2011, au avut loc diverse schimburi cu consulatele generale şi 
onorifice din Timişoara, precum şi cu mai multe ambasade. 
 
NETANYA / ISRAEL  
În cursul anului 2011, au continuat demersurile pentru încheierea unui acord de cooperare cu oraşul 
Netanya din Israel. 
În perioada 30 octombrie - 3 noiembrie 2011 o delegaţie oficială a Municipiului Timişoara, condusă 
de dl. Primar Gheorghe Ciuhandu, s-a deplasat în oraşul Netanya din Israel, pentru discuţii cu 
primarul şi reprezentanţi ai oraşului Netanya privind posibilitatea încheierii unui viitor acord de 
cooperare între Timişoara şi Netanya şi oportunităţile de cooperare dintre oraşe în domeniile: social, 
educaţiei şi învăţământului, economic, cultural, sportiv şi al turismului. În primăvara anului 2012, 
d-na Primar Miriam Fierberg-Ikar, împreună cu o delegaţie din oraşul Netanya, urmează să 
efectueze o vizită la Timişoara. 
 
INGOLSTADT / GERMANIA 
În cursul anului 2011 a fost iniţiată o colaborare în domeniul medical cu oraşul Ingolstadt din 
Germania. 
În data de 27 mai 2011, a fost prezentă la Timişoara o delegaţie oficială din oraşul Ingolstadt, 
condusă de dl. Alfred Lehmann, Primarul oraşului Ingolstadt, împreună cu reprezentanţi ai 
Asociaţiei Şvabilor Bănăţeni din Ingolstadt, pentru a cunoaşte posibilităţile de cooperare în 
domeniul medical, cultural şi economic. 
Ulterior, în perioada 8 - 9 septembrie 2011, dl. Alfred Lehmann, Primarul oraşului Ingolstadt, 
împreună cu dl. Heribert Fastenmeier, directorul Clinicii din Ingolstadt, au fost în vizită la 
Timişoara pentru discuţii cu reprezentanţii Universităţii de Medicină şi directorii spitalelor  din 
Timişoara privind colaborarea în domeniul medical şi al sănătăţii. 
Apoi, în perioada 15-18 noiembrie 2011, o delegaţie oficială din Municipiul Timişoara, condusă de 
dl. Primar Gheorghe Ciuhandu, din care au făcut parte reprezentanţi ai Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş” din Timişoara, ai Spitalului Clinic Municipal 
de Urgenţă din Timişoara şi  ai Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din 
Timişoara,  s-a deplasat în oraşul Ingolstadt pentru întâlniri şi discuţii cu primarul, oficiali şi 
directori de spitale ai oraşului Ingolstadt, cu privire la viitoarea colaborare dintre oraşe în domeniul 
medical şi economic. 
 
VÂRŞEŢ/ SERBIA 
În cursul anului 2011, cu oraşul Vârşeţ au avut loc schimburi în domeniul administrativ şi al 
proiectelor europene. 
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În data de 27 aprilie 2011 a fost prezentă la Timişoara o delegaţie din oraşul Vârşeţ, reprezentanţi ai 
oraşului şi ai spitalelor, pentru discuţii privind colaborarea în domeniul medical în cadrul unor 
proiecte europene. 
În data de 12 mai 2011 a fost prezentă la Timişoara o delegaţie oficială din oraşul Vârşeţ, din care 
au făcut parte dl. Mirko Dobrosavljević, vicepreşedinte al municipalităţii Vârşeţ, dl. Bojan Mandić, 
membru în Consiliul Executiv al municipalităţii Vârşeţ – responsabil pe probleme economice şi 
sănătate, dl. Nikolae Mojse, membru în Consiliul Executiv al municipalităţii Vârşeţ pentru 
minorităţi şi culte, dl. Dejan Pantović, şeful Departamentului pentru Economie şi Dezvoltare Locală 
din cadrul Administraţiei Vârşeţ, dl. Miodrag Talpeş, directorul Centrului pentru Asistenţă Socială, 
dl. Vladimir Bajić, membru în Consiliul Executiv – responsabil turism şi ecologie şi un expert în 
consultanţă proiecte, pentru a discuta despre posibilitatea abordării unor noi proiecte în parteneriat 
între cele două municipalităţi, în special privind cooperarea transfrontalieră în domeniul social şi 
dezvoltarea schimburilor în domeniile turistic, social, cultural şi economic. 
 
 
 
ZRENIANIN / SERBIA 
În cursul anului 2011, cu oraşul Zrenianin au avut loc schimburi în domeniul administrativ şi 
cultural. 
În perioada 26 - 27 august 2011, o delegaţie oficială din municipiul Timişoara, condusă de dl. Ioan 
Cojocari, Secretarul Municipiului Timişoara, s-a deplasat la Zrenianin pentru a participa la cea de-a 
XXVI-a ediţie a manifestării tradiţionale „Zilele Berii”, precum şi pentru discuţii cu privire la 
colaborările viitoare dintre cele două oraşe. 
În perioada 17 - 18 septembrie 2011, a fost prezentă la Timişoara o delegaţie oficială din oraşul 
Zrenianin din care au făcut parte d-na Zoriţa Denda, viceprimar al oraşului Zrenianin responsabil cu 
Educaţia, Cultura şi Problemele Sociale şi d-na Aleksandra Odavić Mak, director în cadrul 
Primăriei Zrenianin, pentru a participa la festivităţile organizate cu ocazia „Rugii Timişoarei”, 
precum şi pentru discuţii privind colaborarea în domeniul cultural şi al dezvoltării locale. 
 
NANCY / FRANŢA  
În perioada 1 - 26 august 2011, două studente ale Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii de 
Vest din Timişoara au efectuat un stagiu de practică în cadrul Primăriei oraşului Nancy din Franţa, 
oraş înfrăţit cu oraşul Karlsruhe. Acest stagiu se înscrie în programul de colaborare pe care oraşul 
Karlsruhe îl derulează anual cu oraşele sale înfrăţite, anul acesta proiectul fiind extins şi la alte 
oraşe sub forma unei cooperări în reţea între oraşe înfrăţite. 
 
UNIVERSITATEA DIN ANGERS / FRANŢA 
În perioada 4 aprilie – 5 august 2011, un student masterand al Facultăţii de Drept, Economie şi 
Gestiune a Universităţii din Angers, Franţa, a efectuat un stagiu de practică în cadrul Direcţiei 
Dezvoltare a Primăriei Municipiului Timişoara, pe  perioada stagiului realizând un raport asupra 
Polului de creştere Timişoara cu privire la „Investiţiile directe străine şi atractivitatea teritoriului”. 
ALBI / FRANŢA 
În perioada 31 mai – 2 iulie 2011, s-a aflat în stagiu la Timişoara un grup de 12 elevi de la  Liceul 
Profesional Toulouse-Lautrec din oraşul Albi din Franţa în cadrul unui program european 
Leonardo, Primăria Municipiului Timişoara sprijinind această acţiune - elevii au beneficiat de  
legitimaţii de călătorie în regim de gratuitate pentru mijloacele de transport în comun din Timişoara. 
 
CONSILIUL EUROPEI / STRASBOURG / FRANŢA 
În 2011, Direcţia de Dezvoltare a Coeziunii Sociale din cadrul Consiliului Europei a iniţiat proiectul 
„Drepturile persoanelor în situaţie de sărăcie”, proiect pe care Consiliul Europei îl implementează în 
parteneriat cu Comisia Europeană. Acest proiect al cărui obiectiv este definirea conţinutului 
drepturilor esenţiale pentru evitarea situaţiilor de sărăcie face obiectul unei cercetări, pe de o parte 
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la nivel european cu trei grupuri de experţi şi, pe de altă parte, la nivel local în cinci oraşe pilot 
europene, printre care şi Timişoara. Proiectul continuă proiectul pilot european „Teritoriu 
Responsabil pentru Coeziunea Socială şi Dezvoltarea Durabilă”, implementat în perioada 2007 – 
2009, în care Timişoara a participat ca partener. 
În acest context, în cadrul celei de-a treia întâlniri a proiectului, în data de 11 octombrie 2011, a fost 
prezent în Timişoara un reprezentant al Consiliului Europei, dl. Joël Obrecht, asistent de cercetare, 
pentru a participa la dezbaterea „Cartei locale a responsabilităţilor sociale partajate pentru lupta 
împotriva sărăciei”, care este una dintre acţiunile pilot realizate în cadrul teritoriului de co-
responsabilitate (concept lansat încă din anul 2007). 
 
UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN MILANO / ITALIA 
În cursul anului 2011 a continuat colaborarea cu Universitatea Politehnică din Milano,  dl. Massimo 
Tadi, profesor la Facultatea de Arhitectură din Lecco, Universitatea Politehnică din Milano, 
efectuând mai multe vizite la Timişoara pentru întâlniri şi discuţii cu Arhitectul Şef al municipiului 
Timişoara şi reprezentanţii Instituţiei Arhitectului Şef  privind realizarea Planului Urbanistic 
General al Municipiului Timişoara. 
 
INSTITUTUL DE CERCETARE METROPOLITANĂ DIN BUDAPESTA / UNGARIA 
În cursul anului 2011 a continuat colaborarea cu Institutul de Cercetare Metropolitană din 
Budapesta. În perioada 30 mai -1 iunie 2011, a fost prezentă la Timişoara o delegaţie de 
reprezentanţi ai institutului, condusă de dl. Iván Tosics, directorul institutului pentru discuţii cu 
reprezentanţi ai Municipiul Timişoara pentru completarea studiului de caz realizat de Institut în 
colaborare cu Universitatea John Moore din Liverpool în cadrul proiectului ESPON „Secondary 
cities”. 
 
INSTITUTUL FRANCEZ DIN TIMIŞOARA 
În cursul anului 2011, Primăria Municipiului Timişoara a promovat şi susţinut mai multe 
evenimente ale Institutului Francez. 
În data de 18 noiembrie 2011 o delegaţie a Institutului Francez din Timişoara, condusă de dl. 
Thierry Sète, noul director al Institutului, s-a întâlnit cu reprezentanţi ai Primăriei Municipiului 
Timişoara pentru discutarea mai multor proiecte culturale care să fie realizate în comun în cursul 
anului 2012. 
 
AMBASADA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD ÎN 
ROMÂNIA 
Colaborarea cu Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii a continuat şi în cursul anului 2011, 
Ambasada sprijinind parteneriatul dintre Timişoara şi oraşul înfrăţit Nottingham din Marea Britanie. 
În 2011, municipiul Timişoara a beneficiat de consultanţă din partea mai multor experţi din oraşul 
Nottingham în domeniile urbanism şi planificare urbană, regenerare urbană şi managementul 
transportului public, precum şi în domeniul dezvoltării economice pentru implementarea proiectului 
„Dezvoltarea economică durabilă pe baza industriilor de înaltă tehnologie, a informaticii, 
telecomunicaţiilor şi serviciilor creative (Technopole)”, Ambasada suportând contravaloarea 
serviciilor de consultanţă, în valoare de 10.000 de lire sterline. Astfel, cu sprijinul Ambasadei, au 
fost prezente în Timişoara două delegaţii de experţi din Nottingham: o delegaţie în perioada 30 
ianuarie – 4 februarie 2011 pentru a acorda consultanţă reprezentanţilor municipiului Timişoara în 
domeniile urbanism, planificare urbană, regenerare urbană şi managementul transportului public şi 
o delegaţie în perioada 9 - 11 mai 2011 pentru a acorda consultanţă reprezentanţilor municipiului 
Timişoara pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea economică durabilă pe baza industriilor 
de înaltă tehnologie, a informaticii, telecomunicaţiilor şi serviciilor creative (Technopole)”. 
În data de 30 martie 2011, a fost prezentă în Timişoara a delegaţie a Ambasadei Regatului Unit al 
Marii Britanii în România, condusă de d-na Esther Blythe, şef adjunct de misiune al Ambasadei, 
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care s-a întâlnit cu dl. Primar Gheorghe Ciuhandu şi a avut discuţii privind posibilităţile de 
cooperare. 
De asemenea, Ambasada a intermediat vizita la Timişoara a reprezentanţilor unor companii 
britanice pentru a cunoaşte posibilităţile de investiţii din municipiu, în perioada 29 martie – 2 aprilie 
2011, fiind prezentă în Timişoara în misiune economică o delegaţie de oameni de afaceri britanici 
din Comitatele Nottinghamshire şi Derbyshire, împreună cu reprezentanţi ai Ambasadei Regatului 
Unit al Marii Britanii în România. Cu ocazia vizitei în Timişoara, în data de 1 aprilie 2011 delegaţia 
s-a întâlnit cu dl. Primar Gheorghe Ciuhandu şi a avut discuţii cu privire la posibilităţile de investiţii 
în municipiul Timişoara.  
 
CONSULATUL REPUBLICII FEDERALE GERMANIA LA TIMIŞOARA 
În cursul anului 2011, 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 18 aprilie 2011 a delegaţiei oficiale germane conduse de dl. Dr. Christoph 
Bergner, Parlamentar şi Secretar de Stat pentru probleme ale imigrării şi minorităţilor naţionale; 
- vizita din data de 27 aprilie 2011 a unei delegaţii de 25 de primari din zona de sud a Germaniei; 
- vizita din data de 27 mai 2011 a unei delegaţii oficiale din oraşul Ingolstadt conduse de dl. Alfred 
Lehmann, Primarul oraşului Ingolstadt, împreună cu reprezentanţi ai Asociaţiei şvabilor bănăţeni 
din Inglstadt; 
- vizita din data de 5 octombrie 2011 a delegaţiei oficiale germane conduse de dl. Werner Jostmeier, 
Preşedintele Comisiei pentru Europa şi Comunitatea Globală din cadrul Parlamentului Landului 
Renania de Nord Westfalia; 
- vizita din data de 15 decembrie 2011 a delegaţiei oficiale germane conduse de dl. Dr. Dietrich 
Birk, deputat în Parlamentul Landului Baden-Württemberg, fost secretar de stat în Ministerul pentru 
Ştiinţă, Cercetare şi Artă din Baden- Württemberg. 
 
AMBASADA REPUBLICII ITALIENE ÎN ROMÂNIA 
CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII ITALIENE LA TIMIŞOARA 
În cursul anului 2011 au existat mai multe întâlniri între reprezentanţii municipiului Timişoara şi 
reprezentanţii Ambasadei Republicii Italiene în România şi ai Consulatului Republicii Italiene la 
Timişoara: 
- în data de 21 ianuarie 2011, dl. Stefano Mistretta, noul Consul General al Republicii Italiene la 
Timişoara s-a întâlnit cu dl. Primar Gheorghe Ciuhandu pentru discuţii privind posibilităţile de 
cooperare în anul 2011; 
- în data de 10 martie 2011, o delegaţie a Ambasadei Republicii Italiene în România, condusă de 
E.S. dl. Ambasador Mario Cospito, însoţită de dl. Stefano Mistretta, Consul General al Republicii 
Italiene la Timişoara, s-a întâlnit cu dl. Primar Gheorghe Ciuhandu pentru discuţii privind 
posibilităţile de cooperare. 
De asemenea, în cursul anului 2011, cu Consulatul General al Republicii Italiene la Timişoara s-a 
colaborat la organizarea vizitei unor delegaţii oficiale italiene la Timişoara:  
-  în data de 20 octombrie 2011, o delegaţie oficială din Italia condusă de dl. Giancarlo Galan, 
Ministrul Bunurilor şi Activităţilor Culturale, împreună cu dl. Stefano Mistretta, Consulul General 
al Republicii Italiene la Timişoara. 
În contextul aniversării celor 150 de ani de la Unirea Italiei, Consulatul General al Italiei la 
Timişoara a realizat, cu sprijinul logistic al Primăriei Municipiului Timişoara, o serie de manifestări 
cu caracter cultural-ştiinţific, dintre care menţionăm expoziţia interactivă intitulată „Geniul lui 
Leonardo: Maşinile şi invenţiile sale”.  
 
AMBASADA REPUBLICII CEHE ÎN ROMÂNIA 
CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII CEHE LA TIMIŞOARA  
În cursul anului 2011 a continuat colaborarea cu Ambasada Republicii Cehe în România şi 
Consulatul Onorific al Republicii Cehe la Timişoara, Primăria Municipiului Timişoara sprijinind 
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organizarea „Zilei Cehe la Timişoara” şi inaugurarea „Aleii Cehe” în Parcul din Piaţa Crucii şi, în 
acest scop, au existat mai multe întâlniri între reprezentanţii acestora şi reprezentanţii municipiului 
Timişoara: 
- în data de 10 martie 2011, o delegaţie a Ambasadei, condusă de E.S. dl. Jiří Šitler, noul 
Ambasador, însoţită de dl. Ştefan Moţec, Consul Onorific, s-a întâlnit cu dl. Primar Gheorghe 
Ciuhandu pentru discuţii privind posibilităţile de cooperare; 
- în data de 5 mai 2011, o delegaţie a Ambasadei, condusă de dl. Martin Licenik, Şeful 
Departamentului Economic al Ambasadei, împreună cu dl. Ştefan Moţec, Consulul Onorific, pentru 
discuţii cu  privire la organizarea „Zilei Cehe la Timişoara”; 
- în data de 20 septembrie 2011, o delegaţie a Ambasadei, condusă de d-na Sabina Cingrosova, 
pentru discuţii privind organizarea „Zilei Cehe la Timişoara” şi inaugurarea „Aleii Cehe”. 
În data de 30 octombrie 2011, cu ocazia organizării „Zilei Cehe la Timişoara” şi inaugurării „Aleii 
Cehe”, a fost prezentă în Timişoara o delegaţie a Ambasadei Republicii Cehe în România, condusă 
de E.S. Dl. Ambasador Jiří Šitler. 
 
 
AMBASADA REPUBLICII FRANCEZE ÎN ROMÂNIA 
Colaborarea cu Ambasada Republicii Franceze şi cu Consulatul Onoric al Republicii Franceze la 
Timişoara a continuat şi în 2011. 
În data de 15 aprilie 2011,  reprezentanţi ai Ambasadei - dl. Stanislas Pierret, consilier cultural al 
Ambasadei şi Director al Institutului Francez din Bucureşti şi dl. Jean-Baptiste Cuzin, consilier 
cultural adjunct al Ambasadei, împreună cu reprezentanţi ai Institutului Francez din Timişoara, s-au 
întâlnit cu reprezentanţii Primăriei Municipiului Timişoara pentru a discuta posibilităţile de 
colaborare în domeniul cultural cu Ambasada şi Institutul Francez. 
 
AMBASADA REPUBLICII AUSTRIA ÎN ROMÂNIA 
În cursul anului 2011 a continuat colaborarea cu Ambasada Republicii Austria în România şi 
Consulatul Onorific al Republicii Austria la Timişoara, existând mai multe întâlniri între 
reprezentanţii acestora şi reprezentanţii municipiului Timişoara: 
- în data de 10 martie 2011, o delegaţie a Ambasadei condusă de E.S. dl. Ambasador Michael 
Schwarzinger, însoţită de dl. Vasile Onofrei, Consul Onorific al Austriei la Timişoara, pentru 
discuţii privind posibilităţile de cooperare; 
- în data de 28 aprilie 2011, o delegaţie a Ambasadei condusă de dl. Rudolf Lukavsky, consilier 
comercial, s-a întâlnit cu dl. Primar Gheorghe Ciuhandu pentru discuţii privind participarea unei 
delegaţii de reprezentanţi ai municipiului Timişoara la „Ziua exportului”, organizată la sfârşitul 
lunii mai la Viena. 
Ca urmare a propunerii Ambasadei, în perioada 25 – 27 mai 2011, o delegaţie din municipiul 
Timişoara din care au făcut parte dl. Primar Gheorghe Ciuhandu, d-na Aurelia Junie, director 
executiv Direcţia Dezvoltare a Primăriei, dl. Ciprian Cădariu, Arhitectul Şef al Municipiului 
Timişoara şi dl. Culiţă Chiş, director executiv Direcţia Tehnică a Primăriei, s-a deplasat la Viena 
pentru a participa cu o prezentare şi un stand de promovare a Municipiului Timişoara la „Ziua 
Exportului” şi pentru un schimb de experienţă şi transfer de bune practici în domeniile urbanismului 
şi amenajării teritoriului, transportului, reabilitării zonelor istorice şi dezvoltării locale cu 
reprezentanţii Primăriei oraşului Viena. 
 
6.3.3 COLABORARI CU REŢELE DE ORAŞE 
 
EUROCITIES 
În cursul anului 2011, 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:  
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- transmiterea către direcţiile/serviciile/birourile din cadrul instituţiei  de  informaţii privind 
calendarul principalelor evenimente şi activităţi ale Eurocities; 

- transmiterea către direcţiile/serviciile/birourile din cadrul instituţiei  de  informaţii privind 
programele de finanţare existente la nivelul Uniunii Europene; 

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

- completarea şi transmiterea unor chestionare şi studii privind diverse problematici de interes 
pentru oraşe;  

- 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 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. 
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 2011, Direcţia Tehnică 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 perioada 21-26 mai 2011, d-na Romaniţa Jumanca, consilier local şi d-na Diana Donawell, Şef 
Birou Cooperare Internă şi Internaţională în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, s-au deplasat 
în oraşul Varna din Bulgaria – oraşul care a deţinut Preşedinţia BALCINET în primul semestru al 
anului 2011 – pentru a participa la „A 12-a Întâlnire Internaţională de Prietenie şi Cooperare dintre 
Primarii Principalelor Oraşe Balcanice”, întâlnirea anuală a reprezentanţilor oraşelor membre ale 
reţelei.  
Cu această ocazie, municipiul Timişoara a fost ales ca deţinător al Preşedinţiei BALCINET pentru 
al doilea semestru al anului 2012. 
ALZIAR - ASOCIAŢIA LOCALITĂŢILOR ŞI ZONELOR ISTORICE ŞI DE ARTĂ DIN 
ROMÂNIA 
În cursul anului 2011, Municipiul Timişoara a aderat la Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi 
de Artă din România – ALZIAR, o organizaţie neguvernamentală având ca obiectiv principal 
conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural.  
ALZIAR a luat fiinţă la data de 15 iunie 2004 la iniţiativa Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului din România, municipiilor Alba Iulia şi Târgovişte şi Asociaţiei 
franceze a oraşelor şi regiunilor de artă şi istorie şi oraşelor cu zone protejate. Sediul asociaţiei este 
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în municipiul Târgovişte, Bd. Calea Domnească nr. 208. Asociaţia are în prezent 23 de membri – 14 
consilii judeţene şi 9 primării de oraşe. 
În cadrul acestei asociaţii, autorităţile locale din România cu patrimoniu cultural pot acţiona într-un 
cadru organizat pentru crearea unui cadru legislativ coerent care să identifice, să protejeze şi să 
introducă în circuitele turistice zonele istorice, culturale şi artistice, dezvoltarea unei strategii 
naţionale unitare, conformă cu reglementările europene în domeniu, şi promovarea  acestui 
patrimoniu cultural la nivel local, regional, naţional, european şi internaţional. De asemenea, 
asociaţia oferă consultanţă membrilor pentru elaborarea de proiecte pentru atragerea de finanţări 
externe şi asistenţă în stabilirea de microparteneriate cu persoane şi organizaţii din străinătate. 
La propunerea ALZIAR şi având în vedere bogăţia patrimoniului cultural al municipiului 
Timişoara, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat, prin HCL 360/25.10.2011, 
aderarea Municipiului Timişoara la Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din 
România. 
În vederea aderării la Asociaţie, în perioada 9-11 noiembrie 2011, o delegaţie de reprezentanţi ai 
municipiului Timişoara, din care au făcut parte d-na arh. Aurelia Junie, director executiv al Direcţie 
Dezvoltare din Primărie şi dl. arh. Cristian Paşcalău, consilier în cadrul Serviciului Centrul de 
Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara, Direcţia Dezvoltare, a participat 
la Adunarea Generală a ALZIAR în cadrul căreia a fost aprobată aderarea municipiului Timişoara la 
asociaţie, pentru a prezenta demersurile municipiului Timişoara în vederea protejării şi conservării 
patrimoniului istoric. 
 
6.3.4 DELEGAŢII STRĂINE 
 
În cursul anului 2011, au fost făcute pregătiri şi organizată primirea a 98 de delegaţii străine, care au 
vizitat Primăria Municipiului Timişoara, după cum urmează: 
 
Nr. 
Crt. Delegaţii Perioada 

1. 
Delegaţie din Austria, dl. Wolfgang Stark, reprezentantul firmei 
Denkstatt, pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare. 17.01.2011 

2. 

Delegaţie din Olanda, dl. Peter Penning, reprezentantul Antea 
Group, pentru a cunoaşte posibilităţile de investiţii în municipiul 
Timişoara. 17.01.2011 

3. 

Delegaţie a Consulatului General al Republicii Italiene la 
Timişoara dl. Stefano Mistretta, noul Consul General, pentru 
discuţii privind posibilităţile de cooperare în anul 2011. 21.01.2011 

4. 

Delegaţie a Ambasadei Africii de Sud în România, condusă de E.S. 
dl. Ambasador Pieter Swanepoel pentru discuţii privind 
posibilităţile de cooperare. 

 
 
26.01.2011 

5. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Nottingham din Marea Britanie din 
care au făcut parte dl. Jon Phipp, reprezentant Latham Architects, 
dl. Matthew Tucker, reprezentant Morgan Tucker şi dl. Richard 
Flisher, reprezentant CPMG, pentru consultanţă în domeniile 
urbanism, regenerare urbană şi transport. 

 
 
 
30.01 – 
04.02.2011 

6. 

Delegaţie a Ambasadei Confederaţiei Elveţiene în România, 
condusă de E.S. Dl. Ambasador Livio Hürzeler, pentru discuţii 
privind posibilităţile de cooperare. 

 
 
02.02.2011 

7. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Szeged din Ungaria, condusă de d-na 
Katalin Törökné, directorul Pieţei de Gros din Szeged, pentru 
discuţii privind proiectul „Sistem Agro-Logistic Regional Integrat”. 

 
 
 
04.02.2011 



FP 26-07, ver. 01 
 

43

8. 

Delegaţie din Luxemburg, condusă de dl. Neri di Volo, 
reprezentantul Băncii Europene pentru Investiţii, împreună cu 
reprezentanţi ai Regiei Autonome de Transport din Timişoara, 
pentru discuţii privind posibilităţile de cooperare. 

 
 
 
17.02.2011 

9. 

Delegaţie a Ambasadei Japoniei în România, condusă de E.S. Dl. 
Ambasador Natsuo Amemiya, pentru discuţii privind posibilităţile 
de cooperare bilaterală. 

 
 
18.02.2011 

10. 

Delegaţie din Germania, reprezentanţi ai DGAP – Societatea 
Germană de Politică Externă, împreună cu reprezentanţi ai 
Centrului Cultural German din Timişoara, pentru discuţii privind 
organizarea vizitei în luna iunie la Timişoara a unui grup de 
politicieni, diplomaţi, foşti manageri din domeniul economic, 
jurnalişti şi reprezentanţi din domeniul artei şi culturii. 

 
 
 
 
 
 
21.02.2011 

11. 

Delegaţie din Italia, condusă de dl. Davide Solbiati, manager 
dezvoltare al Sogefi Grup, pentru a cunoaşte posibilităţile de 
investiţii în municipiul Timişoara. 

 
 
25.02.2011 

12. 

Delegaţie a Consulatului General al Serbiei la Timişoara, dl. 
Dragomir Radenković, Consul General, cu ocazia retragerii din 
funcţie. 

 
 
02.03.2011 

13. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Cehe în România, condusă de 
E.S. dl. Jiří Šitler, noul Ambasador, însoţită de dl. Ştefan Moţec, 
Consul Onorific al Republicii Cehe la Timişoara, pentru discuţii 
privind posibilităţile de cooperare. 

 
 
10.03.2011 

14. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Italiene în România, condusă de 
E.S. dl. Ambasador Mario Cospito, însoţită de dl. Stefano 
Mistretta, Consul General al Republicii Italiene la Timişoara, 
pentru discuţii privind posibilităţile de cooperare. 

 
 
10.03.2011 

15. 

Delegaţie a Ambasadei Austriei în România, condusă de E.S. dl. 
Ambasador Michael Schwarzinger, însoţită de dl. Vasile Onofrei, 
Consul Onorific al Austriei la Timişoara, pentru discuţii privind 
posibilităţile de cooperare. 

 
 
10.03.2011 

16. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Szeged din Ungaria, condusă de d-na 
Katalin Törökné, directorul Pieţei de Gros din Szeged, pentru 
discuţii privind proiectul „Sistem Agro-Logistic Regional Integrat”. 

 
 
11.03.2011 

17. 

Delegaţie din oraşul Linz din Austria, reprezentanţi ai unor firme, 
pentru a cunoaşte posibilităţile de investiţii în municipiul 
Timişoara. 

 
14.03.2011 

18. 

Delegaţie din localitatea Banatsko Novo Selo din Serbia, condusă 
de dl. Vasile Crăinean, preşedintele Comunităţii Locale, împreună 
cu dl. Slavomir Gvozdenovici, preşedintele Uniunii Sârbilor din 
România, pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare. 

 
 
 
30.03.2011 

19. 

Delegaţie a Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii în 
România, condusă de d-na Esther Blythe, şef adjunct de misiune al 
Ambasadei, pentru discuţii privind posibilităţile de cooperare. 

 
 
30.03.2011 

20. 

Delegaţie a Consulatului General al Serbiei la Timişoara, dl. Lazar 
Manojlović, noul Consul General, pentru prezentare şi discuţii 
privind posibilităţile de colaborare. 

 
31.03.2011 

21. 

Delegaţie de oameni de afaceri britanici din Comitatele 
Nottinghamshire şi Derbyshire, împreună cu reprezentanţi ai 
Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii în România, în misiune 

 
 
 



FP 26-07, ver. 01 
 

44

economică, ocazie cu care s-au întâlnit cu dl. Primar Gheorghe 
Ciuhandu pentru discuţii privind posibilităţile de investiţii în 
municipiul Timişoara. 

 
01.04.2011 

22. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Faenza din Italia, condusă de dl. 
Giovanni Malpezzi, Primarul oraşului Faenza, pentru a participa la 
evenimentul aniversar organizat de Municipiul Timişoara cu ocazia 
împlinirii a 20 de ani de la semnarea Protocolului de Înfrăţire dintre 
municipiul Timişoara şi oraşul Faenza. 

 
 
 
 
 
01-04.04.2011 

23. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Franceze în România, dl. 
Stanislas Pierret, consilier cultural al Ambasadei şi Director al 
Institutului Francez din Bucureşti şi dl. Jean-Baptiste Cuzin, 
consilier cultural adjunct al Ambasadei, împreună cu reprezentanţi 
ai Institutului Francez din Timişoara, pentru discuţii privind 
posibilităţile de colaborare în domeniul cultural cu Ambasada şi 
Institutul Francez. 

 
 
 
 
 
15.04.2011 

24. 

Delegaţie din Germania, condusă de dl. Dr. Christoph Bergner, 
Parlamentar şi Secretar de Stat pentru probleme ale imigrării şi 
minorităţilor naţionale, împreună cu dl. Klaus Christian Olasz, 
Consulul General al Republicii Federale Germania la Timişoara, 
pentru discuţii privind posibilităţile de cooperare. 

 
 
 
 
18.04.2011 

25. 

Delegaţie din Germania, condusă de Preşedintele judeţului 
Waldshut, din care au făcut parte 25 de primari din zona de sud a 
Germaniei, pentru discuţii privind posibilităţile de cooperare în 
domeniile dezvoltării locale, social, economic, transport, cultură şi 
turism. 

 
 
 
27.04.2011 

26. 

Delegaţie din oraşul Vârşeţ din Serbia, reprezentanţi ai oraşului şi 
ai spitalelor, pentru discuţii privind colaborarea în domeniul 
medical în cadrul unor proiecte europene. 

 
 
27.04.2011 

27. 

Delegaţie a Ambasadei Austriei în România, condusă de dl. Rudolf 
Lukavsky, consilier comercial, pentru discuţii privind participarea 
unei delegaţii de reprezentanţi ai municipiului Timişoara la „Ziua 
exportului”, organizată la sfârşitul lunii mai la Viena. 

 
 
 
28.04.2011 

28. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Bulgare în România, condusă de 
E.S. dl. Ambasador Valentin Radomirski, cu ocazia deschiderii 
Consulatului Onorific al Republicii Bulgaria la Timişoara şi pentru 
discuţii privind posibilităţile de cooperare. 

 
 
 
29.04.2011 

29. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Cehe în România, condusă de dl. 
Martin Licenik, Şeful Departamentului Economic al Ambasadei, 
împreună cu dl. Ştefan Moţec, Consulul Onorific al Republicii 
Cehe la Timişoara, pentru discuţii cu  privire la organizarea „Zilei 
Cehe la Timişoara”. 

 
 
 
05.05.2011 

 
 
 

30. 

Delegaţie din Italia, condusă de dl. Corrado Passera, CEO al 
Grupului Sogefi, împreună cu dl. Matteo Montanari, reprezentant al 
DT CONSULT MM, pentru discuţii privind posibilităţile de 
investiţii în municipiul Timişoara.  

 
 
 
05.05.2011 

31. 

Delegaţie a Ambasadei Statului Palestina în România, condusă de 
E.S. dl. Ambasador Ahmad Aquel, pentru discuţii privind 
posibilităţile de cooperare. 

 
 
06.05.2011 

32. 
Delegaţie din oraşul înfrăţit Nottingham din Marea Britanie, din 
care au făcut parte d-na Eleanor Fletcher, expert Focus Consultants, 
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dl. Nick Ebbs, expert Blueprint şi dl. Richard Crossland, 
expertFocus Consultants, pentru consultanţă în vederea 
implementării proiectului „Dezvoltarea economică durabilă pe baza 
industriilor de înaltă tehnologie, a informaticii, telecomunicaţiilor 
şi serviciilor creative -Technopole”. 

 
 
 
 
09-11.05.2011 

33. 

Delegaţie din oraşul Vârşeţ din Serbia, condusă de  ministrul 
sănătăţii din regiune, şi dl. Mirko Dobrosavljević, Vicepreşedinte al 
municipalităţii Vârşeţ, pentru discuţii privind iniţierea unor noi 
proiecte în parteneriat şi dezvoltarea schimburilor în domeniile 
turistic, social, cultural şi economic. 

 
 
 
 
12.05.2011 

34. 

Delegaţie din Polonia, condusă de d-na Maja Wawryzk, directorul 
Institutului Polonez din România, pentru discuţii privind 
posibilităţile de cooperare în domeniul cultural. 

 
 
13.05.2011 

35. 

Delegaţie a Ambasadei Portugaliei în România, condusă de E.S. dl. 
António Antas de Campos, noul Ambasador, pentru discuţii privind 
posibilităţile de cooperare. 

 
 
17 .05.011 

36. 

Delegaţie din Italia, dl. Norberto Cacciaglia, directorul 
Departamentului de Culturi Comparate din cadrul Universităţii 
pentru Străini din Perugia, pentru discuţii privind posibilităţile de 
cooperare în domeniul universitar.  

 
 
19.05.2011 

37. 

Delegaţie din Germania, un grup de elevi şi profesori de la 
Realschule din oraşul Prien am Chiemsee, împreună cu 
reprezentanţi ai Liceului Nikolaus Lenau din Timişoara, cu ocazia 
unui schimb între şcoli. 

 
 
20.05.2011 

38. 

Delegaţie din Italia, dl. Lorenzo Gugliemi, reprezentantul Itals 
Progetti per l’Area Adriatico-Danubiana, Departamentul de Studii 
Lingvistice, împreună cu reprezentanţi ai Universităţii de Vest din 
Timişoara, pentru discuţii privind posibilităţile de cooperare în 
domeniul universitar cu Universitatea Ca’ Foscari.  

 
 
 
 
23.05.2011 

 
 
 
 

39. 

Delegaţie din oraşul Ingolstadt din Germania, condusă de dl. Alfred 
Lehmann, Primarul oraşului Ingolstadt, împreună cu reprezentanţi 
ai Asociaţiei Şvabilor Bănăţeni din Ingolstadt, pentru a cunoaşte 
posibilităţile de cooperare în domeniul medical, cultural şi 
economic. 

 
 
 
27.05.2011 

40. 

Delegaţie din oraşul Budapesta din Ungaria, condusă de dl. Iván 
Tosics, directorul Institutului de Cercetare Metropolitană din 
Budapesta, pentru discuţii cu reprezentanţi ai Municipiul Timişoara 
pentru completarea studiului de caz realizat de Institut în 
colaborare cu Universitatea John Moore din Liverpool în cadrul 
proiectului ESPON „Secondary cities”. 

 
 
 
30.05 –            
01.06.2011 

41. 

Delegaţie din Germania, un grup de 70 de politicieni, diplomaţi, 
foşti manageri din domeniul economic, jurnalişti şi reprezentanţi 
din domeniul artei şi culturii, împreună cu reprezentanţi ai DGAP – 
Societatea Germană de Politică Externă, pentru discuţii privind 
posibilităţile de colaborare. 

 
 
 
05.06.2011 

42. 

Delegaţie din Franţa, reprezentanţii Ansamblului folcloric „Les 
Compagnons du Bareuzai”, cu ocazia participării la cea de-a XXII-
a ediţie a Festivalului Inimilor. 

 
05.07.2011 

 
 
 

Delegaţie a Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos în România, 
condusă de dl. Hans Smaling, Şeful Departamentului Economic din 
cadrul Ambasadei, împreună cu dl. Marius Popa, Consului Onorific 
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43. 

al Regatului Ţărilor de Jos la Timişoara, pentru discuţii privind 
viitoare proiecte comune de colaborare. 

 
 
06.07.2011 

44. 

Delegaţie din oraşul Dijon din  Franţa, condusă de dl. Michel 
Vuillermoz, Preşedintele Asociaţiei Culturale Franţa – România 
din Dijon, pentru a discuta cu privire la organizarea „Rugii 
Bănăţene la Dijon” şi pentru a participa la Festivalul Inimilor. 

 
 
 
 
08.07.2011 

45. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Mulhouse din Franţa, artista fotograf 
Anne Immelé, în stagiu la Timişoara pentru derularea primei etape 
a proiectului cultural „Doar ... norii”, proiect iniţiat de oraşul 
Mulhouse cu oraşele sale înfrăţite. Cu ocazia vizitei în Timişoara în 
luna iulie artista a prezentat expoziţia „Memento mori” în cadrul 
Institutului Francez din Timişoara.  

 
 
 
 
09 – 17.07.2011 

46. 

Delegaţie oficială din oraşul înfrăţit Cernăuţi din Ucraina, condusă 
de dl. Vitalii Mykhailishyn, Secretarul Consiliului Orăşenesc – 
Primar interimar, pentru a participa la manifestările organizate cu 
ocazia „Zilei Timişoarei”. 

 
 
 
29 – 31.07.2011 

47. 

Delegaţie oficială din oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania, 
condusă de dl. Wolfram Yager, Viceprimar, pentru a participa la 
manifestările organizate cu ocazia „Zilei Timişoarei”. 

 
29 – 31.07.2011 

48. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania, un grup 
sportiv pentru a participa la Turneul de fotbal pentru amatori 
organizat cu ocazia „Zilei Timişoarei”. 

 
29 – 31.07.2011 

49. 

Delegaţie oficială din oraşul înfrăţit Novi Sad din Serbia, condusă 
de dl. Zoran Mandić, Viceprimar, pentru a participa la manifestările 
organizate cu ocazia „Zilei Timişoarei”. 

 
 
29 – 31.07.2011 

50. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Novi Sad din Serbia, un grup sportiv 
pentru a participa la Turneul de fotbal pentru amatori organizat cu 
ocazia „Zilei Timişoarei”. 

 
 
29 – 31.07.2011 

51. 

Delegaţie oficială din oraşul Szeged din Ungaria, condusă de dl. 
László Solymos, Viceprimar, pentru a participa la manifestările 
organizate cu ocazia „Zilei Timişoarei”. 

 
 
30 – 31.07.2011 

52. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Szeged din Ungaria, un grup sportiv 
pentru a participa la Turneul de fotbal pentru amatori organizat cu 
ocazia „Zilei Timişoarei”. 

30 – 31.07.2011 

53. 

Delegaţie oficială din oraşul înfrăţit Faenza din Italia, condusă de 
dl. Vittorio Maggi, Preşedintele Asociaţiei de Prietenie Faenza - 
Timişoara, Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara, pentru a 
participa la manifestările organizate cu ocazia „Zilei Timişoarei”. 

 
 
29.07 –            
01.08.2011 

54. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Faenza din Italia, un grup sportiv 
pentru a participa la Turneul de fotbal pentru amatori organizat cu 
ocazia „Zilei Timişoarei”.

29.07 –            
01.08.2011 

55. 

Delegaţie din Germania, condusă de dl. Martin Hofmann, 
reprezentantul Universităţii din Darmstadt, pentru discuţii privind 
posibilităţile de colaborare. 

 
02.08.2011 

56. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Vietnam în România, condusă 
E.S. Dl. Ambasador Nguyen Quang Chien, pentru discuţii privind 
posibilităţile de cooperare. 

 
26.08.2011 

57. 
Delegaţie a Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii în 
România, pentru discuţii privind proiecte comune de colaborare. 

 
30.08.2011 
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58. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Szeged din Ungaria, condusă de dl. 
Róbert Pap, directorul Pieţei de Gros din Szeged, pentru discuţii 
privind proiectul „Sistem Agro-Logistic Regional Integrat”. 

 
02.09.2011 

59. 

Delegaţie din oraşul Londra din Marea Britanie, pentru a participa 
la o întâlnire în cadrul proiectului „PIMMS TRANSFER – 
Transferul de acţiuni în cadrul mobilităţii durabile pentru regiunile 
europene”. 

 
 
04 – 10.09.2011 

60. 

Delegaţie din oraşul Gdansk din Polonia, pentru a participa la o 
întâlnire în cadrul proiectului „PIMMS TRANSFER – Transferul 
de acţiuni în cadrul mobilităţii durabile pentru regiunile europene”. 

 
 
04 – 10.09.2011 

61. 

Delegaţie din oraşul Stockholm din Suedia, pentru a participa la o 
întâlnire în cadrul proiectului „PIMMS TRANSFER – Transferul 
de acţiuni în cadrul mobilităţii durabile pentru regiunile europene”. 

 
 
04 – 10.09.2011 

62. 

Delegaţie din oraşul Larnaca din Cipru, pentru a participa la o 
întâlnire în cadrul proiectului „PIMMS TRANSFER – Transferul 
de acţiuni în cadrul mobilităţii durabile pentru regiunile europene”. 

 
 
04 – 10.09.2011 

63. 

Delegaţie din oraşul Bratislava din Slovacia, pentru a participa la o 
întâlnire în cadrul proiectului „PIMMS TRANSFER – Transferul 
de acţiuni în cadrul mobilităţii durabile pentru regiunile europene”. 

 
 
04 – 10.09.2011 

64. 

Delegaţie din oraşul Klaipeda din Lituania, pentru a participa la o 
întâlnire în cadrul proiectului „PIMMS TRANSFER – Transferul 
de acţiuni în cadrul mobilităţii durabile pentru regiunile europene”. 

 
 
04 – 10.09.2011 

65. 

Delegaţie din oraşul Rotterdam din Olanda, pentru a participa la o 
întâlnire în cadrul proiectului „PIMMS TRANSFER – Transferul 
de acţiuni în cadrul mobilităţii durabile pentru regiunile europene”. 

 
 
04 – 10.09.2011 

66. 

Delegaţie din oraşul Maribor din Slovenia, pentru a participa la o 
întâlnire în cadrul proiectului „PIMMS TRANSFER – Transferul 
de acţiuni în cadrul mobilităţii durabile pentru regiunile europene”. 

 
 
04 – 10.09.2011 

67. 

Delegaţie din oraşul Frankfurt din Germania, pentru a participa la o 
întâlnire în cadrul proiectului „PIMMS TRANSFER – Transferul 
de acţiuni în cadrul mobilităţii durabile pentru regiunile europene”. 

 
 
04 – 10.09.2011 

 
 
 

68. 

Delegaţie din oraşul Sofia din Bulgaria, pentru a participa la o 
întâlnire în cadrul proiectului „PIMMS TRANSFER – Transferul 
de acţiuni în cadrul mobilităţii durabile pentru regiunile europene”. 

 
 
04 – 10.09.2011 

69. 

Delegaţie din oraşul Graz din Austria, pentru a participa la o 
întâlnire în cadrul proiectului „PIMMS TRANSFER – Transferul 
de acţiuni în cadrul mobilităţii durabile pentru regiunile europene”. 

 
 
04 – 10.09.2011 

70. 

Delegaţie din oraşul Almada din Portugalia, pentru a participa la o 
întâlnire în cadrul proiectului „PIMMS TRANSFER – Transferul 
de acţiuni în cadrul mobilităţii durabile pentru regiunile europene”. 

 
 
04 – 10.09.2011 

71. 

Delegaţie din oraşul Ingolstadt din Germania, dl. Alfred Lehmann, 
Primarul oraşului Ingolstadt, împreună cu dl. Heribert Fastenmeier, 
directorul Clinicii din Ingolstadt, pentru discuţii cu reprezentanţii 
Universităţii de Medicină şi directorii spitalelor  din Timişoara 
privind colaborarea în domeniul medical şi al sănătăţii. 

 
 
 
08 – 09.09.2011 

72. 

Delegaţie a Ambasadei Statului Israel în România, condusă de d-na 
Arezoo Hersel, Secretar II al Ambasadei, pentru discuţii privind 
posibilităţile de cooperare. 

 
16.09.2011 

73. 
Delegaţie din oraşul Lausanne din Elveţia, un grup de tineri artişti 
cu ocazia participării la prima ediţie a Festivalului Internaţional de 

 
16.09.2011 
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Graffiti. 

74. 

Delegaţie din oraşul Zrenjanin din Serbia, condusă de d-na Zoriţa 
Denda, Viceprimar, pentru a participa la festivităţile organizate cu 
ocazia „Rugii Timişoarei” şi pentru discuţii privind colaborarea în 
domeniul cultural şi al dezvoltării locale. 

 
 
17-18.09.2011 

75. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Cehe în România, condusă de d-
na Sabina Cingrosova, pentru discuţii privind organizarea „Zilei 
Cehe la Timişoara” şi inaugurarea „Aleii Cehe”. 

 
20.09.2011 

76. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Szeged din Ungaria, condusă de dl. 
László Solymos, viceprimar, împreună cu reprezentanţi ai Pieţei de 
Gros din Szeged, pentru a participa la conferinţa de lansare a 
proiectului „Sistem Agro-Logistic Regional Integrat”. 

 
 
22.09.2011 

77. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania, condusă de d-
na Gertrud Reiner, reprezentanta Orchestrei de Tineret a oraşului 
Karlsruhe, pentru discuţii privind participarea Orchestrei de 
Suflători a Colegiului Naţional de Artă „Ion Vidu” din Timişoara la 
Festivalul Das Fest 2012. 

 
 
22.09.2011 

78. 

Delegaţie din Italia, condusă de dl. Luca Serena, Preşedinte 
Confindustria, pentru cunoaşterea posibilităţilor de investiţii în 
municipiul Timişoara. 

 
28.09.2011 

 
 
 
 
 

79. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania, reprezentanţi 
ai Cercului de Prietenie Karlsruhe – Timişoara, condusă de dl. 
Peter Klemm, pentru discuţii cu privire la acţiunile care vor fi 
organizate în 2012 cu prilejul aniversării a 20 de ani de la înfrăţire. 

 
 
 
 
03.10.2011 

80. 

Delegaţie din Germania, condusă de dl. Werner Jostmeier, 
Preşedintele Comisiei pentru Europa şi Comunitatea Globală din 
cadrul Parlamentului Landului Renania de Nord Westfalia, pentru 
discuţii privind posibilităţile de cooperare. 

 
 
 
05.10.2011 

81. 

Delegaţie din oraşul Strasbourg din Franţa, dl. Joël Obrecht, 
asistent de cercetare în cadrul Consiliului Europei, pentru a 
participa la dezbaterea „Cartei locale a responsabilităţilor sociale 
partajate pentru lupta împotriva sărăciei”, organizată în cadrul celei 
de-a treia întâlniri a proiectului. 

 
 
 
11.10.2011 

82. 

Delegaţie din Japonia, din care au făcut parte reprezentanţi ai 
institutului KAIZEN din Japonia, reprezentanţi ai asociaţiei Clean 
Up din Japonia, reprezentanţi ai Institutului KAIZEN din România 
şi reprezentanţi ai asociaţiei AOTS România – Asociaţia de 
Instruire în Management Japonez, pentru a susţine un seminar de 
instruire pe teme de mediu destinat autorităţilor locale, companiilor 
şi voluntarilor. 

 
 
 
 
12-13.10.2011 

83. 

Delegaţie a Consulatului Onorific al Republicii Peru la Timişoara, 
dl. Rufino Delgado Montenegro, Consul Onorific, pentru discuţii 
privind proiecte comune de colaborare. 

 
17.10.2011 

 
 
 

84. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Tunisiene în România, condusă 
de d-na Mahbouba Chebbi Guiga, noul Ambasador, pentru a 
discuta despre posibilităţile de colaborare în domeniile cultural, 
universitar, economic şi al turismului. 

 
 
 
17.10.2011 

 
 

Delegaţie a Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos în România, 
reprezentanţi ai Departamentului economic al Ambasadei, pentru a 
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85. participa la un seminar pe teme de urbanism. 18.10.2011 

86. 

Delegaţie din Italia, condusă de dl. Giancarlo Galan, Ministrul 
Bunurilor şi Activităţilor Culturale, împreună cu dl. Stefano 
Mistretta, Consulul General al Republicii Italiene la Timişoara, 
pentru discuţii cu privire la viitoarele colaborări bilaterale. 

 
 
 
20.10.2011 

87. 

Delegaţie din Germania, condusă de dl. Werner Henn, Preşedintele 
asociaţiei Uniunea Europeană Baden-Württemberg, împreună cu dl. 
Klaus Christian Olasz, Consul General, pentru discuţii privind 
Strategia Dunăreană şi posibilităţile de colaborare în cadrul unor 
proiecte. 

 
 
 
24.10.2011 

88. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Cehe în România, condusă de 
E.S. Dl. Ambasador Jiří Šitler, cu ocazia organizării „Zilei Cehe la 
Timişoara” şi inaugurarea „Aleii Cehe”. 

 
30.10.2011 

89. 

Delegaţie a Ambasadei Confederaţiei Elveţiene în România, 
condusă de E.S. Dl. Ambasador Jean-Hubert Lebet, împreună cu 
dl. Peter Bayard, reprezentantul Clubului Economic German Banat, 
pentru discuţii privind posibilităţile de cooperare în domeniile 
social, cultural şi economic. 

 
 
 
11.11.2011 

 
 
 
 

90. 

Delegaţie a Institutului Cultural Francez din Timişoara, condusă de 
dl. Thierry Sète, noul Director al Institutului, pentru discuţii privind 
proiectele comune de cooperare în domeniul cultural în 2012. 

 
 
18.11.2011 

91. 

Delegaţie a Consulatului Onorific al Republicii Moldova la 
Timişoara, dl. Silviu Sofronie, Consul Onorific, pentru discuţii 
privind proiecte comune de colaborare. 

 
24.11.2011 

92. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Coreea în România, condusă de 
E.S. Dl. Ambasador Im Han-taek, pentru a cunoaşte posibilităţile 
de investiţii în municipiul Timişoara şi discuţii privind posibilităţile 
de cooperare bilaterală. 

 
 
25.11.2011 

93. 

Delegaţie a Consulatului General al Republicii Federale Germania 
la Timişoara, dl. Klaus Christian Olasz, Consul General, pentru 
discuţii privind proiecte de cooperare în domeniul cultural. 

 
 
12.12.2011 

 
 
 
 
 
 
 

94. 

Delegaţie oficială din Germania, condusă de dl. Dr. Dietrich Birk, 
deputat în parlamentul landului Baden-Württemberg, fost secretar 
de stat în Ministerul pentru Ştiinţă, Cercetare şi Artă din Landul 
Baden-Württemberg, împreună cu dl. Martin Rill, reprezentantul 
Muzeului Şvabilor Dunăreni din Ulm şi dl. Klaus Olasz, Consulul 
General al Republicii Federale Germania la Timişoara, pentru 
discuţii privind posibilităţile de colaborare. 

 
 
 
 
 
 
15.12.2011 

95. 

Delegaţie a Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România, 
condusă de E.S. Dl. Ambasador Mark Henry Gitenstein, pentru 
discuţii privind posibilităţile de cooperare bilaterală şi pentru a 
depune o coroană la Monumentul Crucificării în memoria eroilor 
din decembrie 1989. 

 
 
 
16.12.2011 

96. 

Delegaţie oficială din oraşul înfrăţit Mulhouse din Franţa, condusă 
de dl. Jean Rottner, Primarul oraşului Mulhouse, pentru a participa 
la evenimentul aniversar organizat de Municipiul Timişoara cu 
ocazia împlinirii a 20 de ani de la semnarea Acordului de Înfrăţire 
dintre municipiul Timişoara şi oraşul Mulhouse. 

 
 
 
 
18 – 20.12.2011 
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97. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Polone în România, condusă de 
E.S. Dl. Ambasador Marek Szczygiel, pentru discuţii privind 
posibilităţile de cooperare bilaterală în domeniile economic, 
cultural şi educaţiei. 

 
 
19.12.2011 

98. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Novi Sad din Serbia, condusă de dl. 
Aleksandar Jovanovic, Preşedintele Consiliului Local al oraşului 
Novi Sad, pentru se întâlni cu reprezentanţi ai Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara şi ai Primăriei Municipiului Timişoara în 
vederea stabilirii viitoarelor proiecte de cooperare între oraşe. 

 
 
 
20 – 21.12.2011 

 
4.3.5 DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE  
În cursul anului 2011, au fost pregătite deplasările în străinătate pentru un număr de 18 delegaţii, 
după cum urmează: 
Nr. 
crt. 

Deplasare Perioada 

1. Deplasare în oraşul înfrăţit Novi Sad din Serbia, dl. Ioan Cojocari, 
Secretarul Municipiului Timişoara şi dl. Silviu Sarafolean şi d-na Adriana 
Blaj, consilieri locali, pentru a participa la festivităţile organizate cu 
ocazia „Zilei oraşului Novi Sad” şi discuţii cu privire la colaborarea dintre 
oraşe. 

 
 
 
31.01 -
02.02.2011 

2. Deplasare în oraşul înfrăţit Faenza din Italia, dl. Ciprian Cădariu, arhitect 
şef al Municipiului Timişoara,  pentru un schimb de experienţă în 
domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului. 

 
22 – 
24.02.2011 

3. Deplasare la Paris în Franţa, dl. Ioan Cojocari, Secretarul Municipiului 
Timişoara, pentru a participa schimb de experienţă şi transfer de bune 
practici europene, organizat de Camera de Comerţ, Industrie şi 
Agricultură Timişoara cu sprijinul Ambasadei României în Franţa. 

 
 
04 – 
08.04.2011 

 
4. Deplasare la Berlin în Germania, dl. Primar Gheorghe Ciuhandu şi dl. 

Ioan Ganciov, şef Serviciu Drumuri şi Poduri din cadrul Direcţiei Tehnice 
a Primăriei, pentru a participa la cea de a XXIX-a ediţie a Congresului 
Internaţional NO-DIG şi la expoziţia Wasser Berlin Internaţional 2011 
privind noile tehnologii aplicate lucrărilor de drumuri. 

 
 
 
 
02 – 
05.05.2011 

5. Deplasare în oraşul înfrăţit Gera din Germania, d-na Daniela Lung, şef 
Serviciu pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap din cadrul Direcţiei de 
Asistenţă Socială Comunitară a Primăriei şi d-na Elvine Cosmic, consilier 
în cadrul Serviciului, pentru a participa la Seminarul „Voluntariatul în 
Europa – o chestiune de onoare“, seminar organizat cu ocazia celei de-a 
10-a aniversări a Anului European al Voluntariatului în cadrul căruia au 
fost realizate schimburi de experienţă pe tema voluntariatului. 

 
 
 
 
 
02 – 
06.05.2011 

6. Deplasare în oraşul Varna din Bulgaria, d-na Romaniţa Jumanca, consilier 
local şi d-na Diana Donawell, Şef Birou Cooperare Internă şi 
Internaţională în cadrul Direcţiei Dezvoltare a Primăriei, pentru a participa 
la „A 12-a Întâlnire Internaţională de Prietenie şi Cooperare dintre 
Primarii Principalelor Oraşe Balcanice”, întâlnirea anuală a 
reprezentanţilor oraşelor membre ale BALCINET – Reţeaua Oraşelor 
Balcanice.  

 
 
 
21 – 
26.05.2011 

7. Deplasare la Viena în Austria, dl. Primar Gheorghe Ciuhandu, d-na 
Aurelia Junie, director executiv Direcţia Dezvoltare a Primăriei, dl. 
Ciprian Cădariu, Arhitectul Şef al Municipiului Timişoara şi dl. Culiţă 
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Chiş, director executiv Direcţia Tehnică a Primăriei,  pentru a participa cu 
o prezentare şi un stand de promovare a Municipiului Timişoara la „Ziua 
Exportului” şi pentru un schimb de experienţă şi transfer de bune practici 
în domeniile urbanismului şi amenajării teritoriului, transportului, 
reabilitării zonelor istorice şi dezvoltării locale cu reprezentanţii Primăriei 
oraşului Viena. 

 
 
 
 
25 – 
27.05.2011 

8. Deplasare în oraşul înfrăţit Faenza din Italia, dl. Adrian Orza, Viceprimar 
al Municipiului Timişoara şi dl. Ioan Cojocari, Secretar,  pentru a participa 
la manifestarea culturală istorică „Palio del Niballo” şi discuţii privind 
cooperarea dintre oraşe. 

 
 
25 – 
28.06.2011 

9. Deplasare în oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania, dl. Primar Gheorghe 
Ciuhandu, d-na Aurelia Junie, director executiv Direcţia Dezvoltare a 
Primăriei, d-na Diana Donawell, Şef Birou Cooperare Internă şi 
Internaţională în cadrul Direcţiei Dezvoltare şi d-na Alina Jumugă-
Cuibariu, Şef Catedră Suflători – Percuţie la Colegiul Naţional de Artă 
„Ion Vidu” din Timişoara, pentru a participa la Festivalul „Das Fest” şi 
pentru a discuta şi stabili acţiunile care urmează a fi organizate la 
Timişoara şi Karlsruhe în cursul anului 2012 cu ocazia aniversării a 20 de 
ani de la semnarea acordului de înfrăţire dintre oraşe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
20 – 
22.07.2011 

10. Deplasare în oraşul din Zrenjanin, din Serbia, dl. Ioan Cojocari, Secretarul 
Municipiului Timişoara, pentru a participa la cea de a XXVI-a ediţie a 
manifestării tradiţionale «Zilele Berii» şi pentru discuţii privind 
cooperarea dintre oraşe. 

 
 
26 – 
27.08.2011 

11. Deplasare în Antalya, Turcia, o delegaţie din Municipiul Timişoara din 
care au făcut parte d-na Aurelia Junie, director executiv Direcţia 
Dezvoltare a Primăriei şi reprezentanţi ai Universităţii Politehnice din 
Timişoara, pentru a participa la cea de a VIII-a întâlnire a Comitetului 
Executiv al Proiectului COST  Action TU0701 „Îmbunătăţirea Calităţii 
Parcurilor Imobiliare Suburbane”. 

 
 
 
 
06 – 
09.10.2011 

12. Deplasare în oraşul înfrăţit Cernăuţi din Ucraina, o delegaţie din care au 
făcut parte dl. Ioan Cojocari, Secretarul Municipiului Timişoara, d-na 
Romaniţa Jumanca, consilier local şi d-nii Petru Ehegartner şi Valentin 
Moldovan, consilieri locali, pentru a participa la manifestările organizate 
cu ocazia „Zilelor oraşului Cernăuţi”, precum şi pentru discuţii cu privire 
la posibilităţile de colaborare. 

 
 
 
07 – 
10.10.2011 

13. Deplasare în oraşul la Mulhouse d-na Maria Stoianov, directoarea 
Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară din Timişoara, pentru a 
participa la „Zilele Solidarităţii”, eveniment în cadrul căruia au avut loc 
schimburi între lucrători sociali pe tema luptei împotriva sărăciei şi 
incluziunii sociale în prezenţa reprezentanţilor Consiliului Europei.  

 
 
17 – 
19.10.2011 

14. Deplasare în oraşul înfrăţit Szeged din Ungaria, o delegaţie din municipiul 
Timişoara condusă de dl. Primar Gheorghe Ciuhandu, pentru a participa la 
ceremonia de depunere de coroane de flori organizată de către Consulatul 
General al României la Szeged, în colaborare cu Primăria din Szeged, cu 
ocazia Zilei Armatei Române. 

 
 
 
26.10.2011 

15. Deplasare în oraşul Netanya din Israel, o delegaţie oficială condusă de dl. 
Primar Gheorghe Ciuhandu, din care au mai făcut parte dl. Ioan Cojocari, 
Secretar şi d-na  Aurelia Junie, director executiv Direcţia Dezvoltare a 
Primăriei, pentru discuţii privind posibilitatea încheierii unui viitor acord 
de cooperare între Timişoara şi Netanya şi oportunităţile de cooperare 
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dintre oraşe în domeniile: social, educaţiei şi învăţământului, economic, 
cultural, sportiv şi al turismului. 

30.10.2011 – 
03.11.2011 

16. Deplasare în oraşul înfrăţit Mulhouse din Franţa, o delegaţie din care au 
făcut parte 3 consilieri de cartier din Timişoara, pentru a participa la 
Adunarea Generală a Consiliilor de Cartier din Mulhouse şi pentru un 
schimb de experienţă pe tema democraţiei locale. 

 
07 – 
10.11.2011 

17. Deplasare în oraşul Ingolstadt din Germania, o delegaţie oficială din 
Municipiul Timişoara, condusă de dl. Primar Gheorghe Ciuhandu, din 
care au făcut parte reprezentanţi ai Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş” din Timişoara, ai Spitalului Clinic 
Municipal de Urgenţă din Timişoara şi ai Universităţii de Medicină şi 
Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, pentru discuţii privind viitoarea 
colaborare dintre oraşe în domeniul medical şi economic.  

 
 
 
 
 
15 – 
18.11.2011 

18. Deplasare în oraşul înfrăţit Szeged din Ungaria, o delegaţie condusă de dl. 
Primar Gheorghe Ciuhandu, din care au mai făcut parte d-na Aurelia 
Junie, director executiv Direcţia Dezvoltare a Primăriei, d-na Violeta 
Mihalache, director executiv Direcţia Comunicare a Primăriei şi dl. 
Flavius Boncea, consilier în cadrul Direcţiei Comunicare, pentru a 
participa la conferinţa de deschidere a proiectului intitulat „Regional 
Integrated Agro-Logistic System”.  

 
 
 
 
 
 
28.11.2011 

 
 
 
 
 
6.3.6 DEPLASĂRI ÎN ŢARĂ  
În cursul anului 2011, au fost pregătite deplasările în ţară pentru un număr de 6 delegaţii, după cum 
urmează: 
Nr. 
crt. 

Deplasări Perioada 

1. Deplasare la Bucureşti, d-na Aurelia Junie, director executiv Direcţia 
Dezvoltare a Primăriei, pentru discuţii  cu reprezentanţii MDRT – 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului privind stadiul realizării 
proiectelor cu finanţare europeană. 

 
 
 
25.03.2011 

2. Deplasare la  Bucureşti, dl. Ioan Cojocari, Secretarul Municipiului 
Timişoara,  pentru discuţii cu reprezentanţii Agenţiei Funcţionarilor 
Publici. 

 
16 – 
18.04.2011 

3. Deplasare la Oradea, d-na Aurelia Junie, director executiv Direcţia 
Dezvoltare a Primăriei şi d-na Adriana Deaconu, consilier în cadrul 
Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională, Direcţia Dezvoltare, 
împreună cu dl. Victor Ştefan, director SC Pieţe SA, pentru a participa la  o 
sesiune de instruire a beneficiarilor de finanţare nerambursabilă din cadrul 
Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România – 
HURO/0802, organizată de Biroul Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră din Oradea. 

 
 
 
 
 
 
 
30.06.2011 

4. Deplasare la Bucureşti, d-na Aurelia Junie, director executiv Direcţia 
Dezvoltare a Primăriei şi d-na Magda Nicoară, Şef Birou Serviciul. 
Proiecte cu Finanţare Internaţională, Direcţia Dezvoltare, pentru discuţii cu 
reprezentanţii SC Search Corporation SRL în cadrul proiectului 
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„Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”.  
14.10.2011 

5. Deplasare la Sighişoara, d-na Aurelia Junie, director executiv Direcţia 
Dezvoltare a Primăriei şi dl. Cristian Paşcalău, consilier în cadrul 
Serviciului Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Clădirilor Istorice 
din Timişoara, pentru a participa la Adunarea Generală a ALZIAR - 
Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România. 

 
 
 
 
9 –
11.11.2011 

6. Deplasare la Bucureşti, d-na Aurelia Junie, director executiv Direcţia 
Dezvoltare a Primăriei şi d-na Magda Nicoară, Şef Birou Serviciul. 
Proiecte cu Finanţare Internaţională, Direcţia Dezvoltare, pentru a participa 
la şedinţa Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional 
Regional 2007-2013, organizată de MDRT – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 

 
 
 
 
22 –
23.11.2011 

 
6.3.7 SEMINARII, CONFERINŢE ŞI EVENIMENTE ORGANIZATE 
În data de 15 februarie 2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a organizat la 
Timişoara, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara, seminarul de informare „Noi oportunităţi 
de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului”, eveniment la care au participat 
reprezentanţi ai ministerului şi experţi, reprezentanţi ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, 
reprezentanţi ai primăriilor, consiliilor judeţene şi instituţiilor prefectului din regiunile de vest, 
nord-vest şi sud-vest, reprezentanţi ai universităţilor din Timişoara şi regiunea de vest, reprezentanţi 
ai unor institute de cercetare şi firme de consultanţă etc. 
În perioada 1 - 4 aprilie 2011, la împlinirea a 20 de ani de la semnarea Protocolului de Înfrăţire 
dintre municipiul Timişoara şi oraşul Faenza din Italia, municipiul Timişoara a organizat un 
eveniment aniversar menit să marcheze şi să sublinieze importanţa colaborării dintre cele două 
oraşe. Evenimentul aniversar a constat în organizarea unei serii de acţiuni culturale şi aniversare, 
precum concerte, expoziţii artă/fotografie, expoziţii documentare, a unei acţiuni aniversare la Casa 
Faenza cu ocazia aniversării a 11 ani de la inaugurare, a unei conferinţe de presă, promovarea 
publică a evenimentului, întâlniri de lucru între reprezentanţi din cele două oraşe etc. La acţiunile 
aniversare au participat delegaţii oficiale ale oraşului Faenza din Italia, Ambasadei Italiei la 
Bucureşti, Consulatului General al Italiei la Timişoara, ICE – Institutul Naţional Italian pentru 
Comerţ Exterior, Confindustria – Uniunea Întreprinderilor Italiene din România, oameni de afaceri 
din Regiunea Emilia-Romagna din Italia, reprezentanţi ai consulatelor din Timişoara, precum şi 
oficialităţi locale, reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi ai conducerii 
Primăriei, reprezentanţi ai universităţilor şi oameni de cultură, reprezentanţi ai Camerei de Comerţ 
şi ai mediului de afaceri etc. 
În perioada 18 - 20 decembrie 2011, la împlinirea a 20 de ani de la semnarea Acordului de înfrăţire 
dintre municipiul Timişoara şi oraşul Mulhouse din Franţa, municipiul Timişoara a organizat un 
eveniment aniversar menit să marcheze şi să sublinieze importanţa cooperării dintre cele două 
oraşe. Evenimentul aniversar a constat în organizarea unei serii de acţiuni aniversare şi culturale, 
precum ceremonie aniversară, expoziţii fotografice, expoziţii documentare, concert, film de 
prezentare, întâlniri de lucru între reprezentanţi din cele două oraşe, conferinţă de presă, precum şi 
promovarea publică a evenimentului şi editarea unui studiu aniversar bilingv despre relaţia de 
înfrăţire dintre oraşe. La acţiunile aniversare au fost invitate delegaţii oficiale ale oraşului Mulhouse 
din Franţa, Ambasadei Republicii Franceze în România, Consulatul Onorific al Republicii Franceze 
la Timişoara, Institutului Francez, oameni de afaceri francezi, reprezentanţi ai consulatelor din 
Timişoara, precum şi oficialităţi locale, reprezentanţi ai conducerii Primăriei şi ai Consiliului Local 
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al Municipiului Timişoara, persoane implicate de-a lungul anilor în înfrăţire, reprezentanţi ai mass-
mediei locale  etc.  
6.3.8 MATERIALE DE PROMOVARE EDITATE 
În anul 2011, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la semnarea Acordului de Înfrăţire dintre 
municipiul Timişoara şi oraşul Mulhouse, a fost editat un studiu aniversar bilingv în limbile română 
şi franceză cuprinzând date şi informaţii referitoare la relaţiile dintre oraşe, schimburile avute şi 
rezultatele cooperării din perioada 1991-2011. 
 
6.3.9 HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PROMOVATE 
- Hotărârea nr. 200 din data de 31.05.2011 privind aprobarea achitării taxei de membru cu drepturi 
depline al Asociaţiei Eurocities pentru anul 2011; 
- Hotărârea nr. 283 din data de 26.07.2011 privind aprobarea organizării unei şedinţe comune a 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi a Consiliului Local al oraşului înfrăţit Szeged din 
Ungaria în a doua jumătate a anului 2011 la Timişoara şi alocarea sumei de 42.000 lei de la bugetul 
local pentru acoperirea cheltuielilor prilejuite de vizita Consiliului Local al oraşului Szeged la 
Timişoara; 
- Hotărârea nr. 284 din data de 26.07.2011 privind alocarea sumei de 45.000 lei din bugetul local în 
vederea organizării de către Municipiul Timişoara a unui eveniment dedicat împlinirii a 20 de ani 
de la semnarea Acordului de Înfrăţire a oraşului Timişoara cu oraşul Mulhouse din Franţa; 
- Hotărârea nr. 285 din data de 26.07.2011 privind alocarea sumei de 87.000 lei în vederea 
participării Municipiului Timişoara la evenimentul „Ruga Bănăţeană la Dijon”, dedicat promovării 
Municipiului Timişoara şi Regiunii Banat la Dijon, în Burgundia, Franţa; 
- Hotărârea nr.  326 din data de 27.09.2011 pentru modificarea perioadei evenimentului care face 
obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 283 din 26.07.2011; 
- Hotărârea nr. 327 din data de 27.09.2011 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 285 din 
26.07.2011. 
 
6.3.10 RAPORTĂRI 
- „Stadiul realizării obiectivelor şi acţiunilor proprii municipiului Timişoara, cuprinse în Planul de 
acţiuni pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2009-2012, la nivelul 
judeţului Timiş”, solicitat 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 2011; 
- „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 2012” pentru 
a fi incluse în Planul judeţean de acţiuni de informare şi comunicare pe tematică europeană, 
solicitate de către Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş; 
- „Stadiul realizării măsurilor şi activităţilor propuse de către municipiul Timişoara în cadrul 
Planului judeţean de măsuri de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe”, solicitat 
trimestrial de către Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş. 
- „Propuneri de acţiuni de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe pentru anul 2012” 
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. 
 
6.3.11 ALTE ACTIVITĂŢI 
- redactarea corespondenţei primarului pentru străinătate; 
- traducerea de documente legate de activităţile specifice sau proiectele derulate (scrisori, acorduri, 
contracte, diverse documentaţii);   
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 - redactarea de corespondenţă cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate în scopul 
derulării activităţilor specifice; 
 - pregătirea mapelor de prezentare a municipiului Timişoara cu  prilejul vizitelor efectuate de către 
delegaţiile străine; 
- organizarea activităţilor specifice de protocol; 
 

6.3.12 OBIECTIVE PENTRU ANUL 2012 
- organizarea la Timişoara a unui eveniment cu ocazia aniversării a 30 de ani de la înfrăţirea cu 
oraşul Graz din Austria; 
- organizarea la Timişoara a unui eveniment cu ocazia aniversării a 20 de ani de la înfrăţirea cu 
oraşul Karlsruhe din Germania; 
- organizarea la Timişoara a şedinţei comune anuale a Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
şi a Consiliului Local al oraşului înfrăţit Szeged din Ungaria; 
- organizarea la Timişoara a Conferinţei anuale a Reţelei Oraşelor Balcanice; 
- încheierea acordului de cooperare cu oraşul Netanya din Israel; 
- organizarea de schimburi de experienţă pe domenii cu oraşele înfrăţite şi partenere; 
- identificarea de noi domenii de cooperare cu oraşele înfrăţite; 
- realizarea de noi înţelegeri de cooperare; 
- realizarea de noi colaborări cu alte oraşe şi organizaţii internaţionale; 
- aderarea la noi reţele de oraşe europene; 
- derularea de proiecte cu finanţări externe. 
 
6.4 SERVICIUL CENTRUL DE COORDONARE PENTRU REABILITAREA CARTIERELOR 
ISTORICE DIN TIMIŞOARA  (CCRCIT) 
Pe parcursul anului 2011, principalele activităţi derulate de Serviciul Centrul de Coordonare pentru 
Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara au fost: 
 
6.4.1 COORDONAREA PROIECTULUI „REABILITAREA MONUMENTELOR ISTORICE 
DIN CARTIERELE ISTORICE ALE TIMISOAREI – INFRASTRUCTURA MUNICIPALA 
FAZA A II-A – SPRIJIN FINANCIAR PENTRU PROPRIETARI DE CLĂDIRI ISTORICE – 
KFW 

Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din cadrul Direcţiei Dezvoltare a 
Primăriei Municipiului Timişoara coordonează proiectul „Reabilitarea Monumentelor Istorice din 
Cartierele Istorice ale Timişoarei, Infrastructură Municipală Fază II”. Scopul proiectului este 
susţinerea proprietarilor de clădiri istorice din cartierele Cetate, Iosefin şi Fabric care intenţionează 
să pună în valoare imobilul, prin măsuri de reabilitare. Proiectul a fost aprobat de către Parlamentul 
României prin Legea 229/25.11.2010 privind ratificarea Acordului de împrumut şi finanţare dintre 
KfW Frankfurt pe Main (KfW) şi România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice al 
României (Împrumutat) şi Municipiul Timişoara (Agenţia de implementare a programului), pentru 
un împrumut de 3.000.000 euro şi o contribuţie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea 
cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucureşti la data 
de 22 decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la data de 24 martie 2010. 
 
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 primul trimestru din 2011 a 
fost finalizată contactarea asociaţiilor de proprietari sau a reprezentanţilor proprietarilor din clădirile 
selectate ca prioritare în proiect. Au fost organizate întâlniri în care proprietarii au fost informaţi 
despre condiţiile proiectului, etapele de derulare, înscrierea în proiect. Ca urmare, au fost 
înregistrate primele cereri depuse şi se acordă sprijin proprietarilor pentru etapele următoare. 
 
În luna martie, Ministerul de Finanţe a finalizat şi a trimis către Municipiul Timişoara draftul 
Acordului Subsidiar la Acordul de împrumut şi finanţare. Acesta a fost semnat de părţi în luna iulie. 
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În luna august a fost trimisă finanţatorului spre aprobare prima propunere de clădire care urmează 
să intre în programul de sprijin financiar KfW.  
 
În luna iunie 2011 a fost organizată o întâlnire cu potenţialii parteneri în implementarea proiectului :  

- Biroul Disciplina în Construcţii din cadrul Direcţiei Poliţie Comunitară a Municipiului 
Timişoara 

- Serviciul Certificate de Urbanism şi Autorizări din cadrul Instituţiei Arhitectului Şef a 
Municipiului Timişoara 

- Serviciul Administrare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu a Municipiului Timişoara 
- Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş 
- Centrul de Consiliere Cetăţeni al Municipiului Timişoara 

Au fost discutate principalele aspecte si problematici ridicate de structura programului, de specificul 
patrimoniului imobil timişorean vizat şi implicarea serviciilor si instituţiilor partenere în 
implementarea acestuia. 
 
În luna octombrie a fost completată echipa Centrului de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor 
Istorice din Timişoara, echipă angajată în Proiectul „Reabilitarea Monumentelor Istorice din 
Cartierele Istorice ale Timişoarei, Infrastructură Municipală Fază II” cu doi economişti şi un 
arhitect, iar la sfârşitul lunii noiembrie a început licitaţia internaţională pentru selectarea experţilor 
consultanţi din acest proiect (tehnic şi financiar, aşa cum este prevăzut în contract).  
 
În luna noiembrie au fost făcute şi primele plăţi aferente proiectului, respectiv comisionul la fondul 
de risc către Ministerul de Finanţe conform Acordului Subsidiar de Împrumut si Finanţare nr.354 
între Ministerul de Finanţe şi Primăria Municipiului Timişoara referitor la „Reabilitarea 
Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timişoarei – Infrastructura municipală faza a II-
a”.  
 
În a doua parte a lunii noiembrie, o echipă de specialişti germani din partea KfW au fost prezenţi la 
Timişoara şi au discutat problemele de ordin tehnic si financiar implicate de acceptarea Proiectului 
Pilot de reabilitarea a Liceului Lenau şi direcţiile de dezvoltare prioritară a proiectului. Echipa 
CCRCIT a pus la dispoziţie datele despre evoluţia proiectului până în momentul de faţă – 
documente referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi date rezultate din comunicarea cu 
proprietarii clădirilor istorice prioritare prevăzute ca atare prin contract. 
 
În momentul de faţă se perfectează ultimele detalii ale programului de sprijin financiar iniţiat de 
Primăria Municipiului Timişoara şi susţinut de Banca Germană de Reconstrucţie (KfW). Sunt în 
curs de elaborare structura organizatorică a echipei de proiect, procedura de desfăşurare a 
proiectului şi o campanie de promovare a acestuia.  
 
6.4.2 COORDONAREA LUCRĂRILOR DE REABILITARE PENTRU CLĂDIRI ISTORICE ÎN 
CADRUL UNUI PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT – CONTRACTUL DE ASOCIERE DINTRE 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA ŞI S.C. URSUS BREWERIES S.A. (NR.1/20.05.2006). 
 
În luna octombrie, 2011 au început lucrările de reabilitare la clădirea din Piaţa Unirii nr.4 finanţate 
din fonduri obţinute de Municipiul Timişoara în urma contractului de asociere nr. 1/20.05.2006. 
Vicariatul Bisericii Sârbe din Timişoara va fi beneficiarul ultimei tranşe de fonduri puse la 
dispoziţie de către S.C. Ursus Breweries S.A prin contractul 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 (H.C.L. nr. 158/18.04.2006). Lucrările finanţate din acest fond vor fi finalizate în 2012, 
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iar pentru finalizarea reabilitării edificiului, beneficiarul – Biserica Sârbă – s-a angajat la 
întreprinderea lor în perioada următoare. 
 
6.4.3 CONSILIERE OFERITĂ PROPRIETARILOR  
În continuare, biroul Centrului de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara 
este deschis tuturor proprietarilor şi locatarilor interesaţi de reabilitarea clădirilor 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. 
 
6.4.4 INFORMARE ŞI MOBILIZARE A CETĂŢENILOR 
Un obiectiv important al Serviciului Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice 
din Timişoara este informarea şi sensibilizarea populaţiei locale, a factorilor economici şi a 
instituţiilor partenere cu privire la problematica reabilitării în ansamblu.  
Serviciul CCRCIT a continuat difuzarea directă către proprietari sau prin intermediul partenerilor, o 
serie de materiale de informare şi de consultanţă pentru proprietarii de clădiri istorice, pentru 
specialişti în construcţii, arhitecţi, ingineri, meşteşugari. 
Au fost reactualizate informaţiile despre activitatea Centrului de Coordonare pentru Reabilitarea 
Cartierelor Istorice din Timişoara pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara, secţiunea 
Reabilitarea clădirilor istorice. Secţiunea au fost reorganizată şi reactualizată cu informaţii despre 
proiectele coordonate prin intermediul CCRCIT. De asemenea, a fost introdusă şi evidenţiată (cu 
scopul facilitării accesului) o nouă pagină care cuprinde informaţiile detaliate despre (Programul de 
sprijin financiar KfW): Actual – Sprijin financiar pentru reabilitarea monumentelor istorice care 
conţine: descrierea programului, condiţii de accesare a fondurilor, procedură şi documente necesare, 
repere din legislaţia aferenta şi clădirile incluse în program. 
 
Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara s-a implicat 
alături de Direcţia de Comunicare şi alte servicii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi 
Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, în organizarea celei de-a patra ediţii a Festivalului "Bega 
Bulevard", în intervalul 18-19 iunie 2011. 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. De altfel, festivalul a fost o iniţiativă a Centrului de 
Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara împreună cu GTZ, prima ediţie a 
evenimentului având loc în 3-4 octombrie 2008. 
 
Începerea lucrărilor de reabilitare a faţadei clădirii din Piaţa Unirii nr. 4 a fost anunţată presei printr-
o conferinţă de presă organizată la faţa locului cu participarea domnului primar, Gheorghe 
Ciuhandu si ai conducerii Direcţiei Dezvoltare. Au fost oferite detalii despre lucrările de la acest 
imobil si despre alte investiţii în domeniul zonelor de patrimoniu timişorene: proiecte destinate 
spaţiului public, dezvoltarea ulterioară a Programului de sprijin financiar KfW. 
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6.4.5 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 programului 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 făcut 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.  
 
 
 
 
6.4.6 ALTE ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL PATRIMONIUL ISTORIC IMOBIL 

• A fost elaborată o listă cu toate adresele clădirilor monumente istorice sau parte a unor 
ansambluri sau situri istorice destinată Direcţiei Fiscale pentru aplicarea reducerilor de impozite 
prevăzute de Legea 422/2001 pentru proprietarii din astfel de edificii. 
 

• A fost finalizat studiul ”Cartarea monumentelor istorice din situl urban Cartierul Cetatea 
Timişoara (cod LMI 2010: TM-II-s-A-06095)" (autor, arhitect şi istoric, Mihai Opriş). Documentul 
prezintă evoluţia istorică, urbanistică şi arhitecturală a cartierului interior, „intra muros”, al cetăţii 
Timişoara şi constituie un sprijin pentru cunoaşterea moştenirii arhitecturale valoroase a Timişoarei 
atât pentru specialişti cât şi pentru publicul larg. 
 

• Elaborarea studiului periodic Starea fizică clădirilor istorice 2011-2012 
Pe parcursul ultimului trimestru 2011 a fost început studiul Starea fizică a clădirilor istorice. Studiul 
se efectuează la doi ani şi se bazează pe metode observative pentru a putea stabili concluzii 
referitoare la evoluţia stării fizice a clădirilor din zonele istorice timişorene. 
 

• În luna noiembrie 2011, Comitetul Director al ASOCIATIEI LOCALITATILOR SI 
ZONELOR ISTORICE SI DE ARTA DIN ROMANIA (ALZIAR) a invitat Timişoara să devină 
membru al asociaţiei. Timişoara a fost reprezentată de către directorul executiv al Direcţiei 
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Dezvoltare şi un membru al CCRCIT la Adunarea Generală a asociaţiei pentru zilele, în zilele de 9, 
10 si 11 noiembrie 2011 în municipiul Sighişoara. 
 
6.4.7 Cooperare cu alte departamente din cadrului Primăriei Municipiului Timişoara  

• Participarea la elaborarea noului PUG al Municipiului Timişoara 
Pe parcursul anului 2011, arhitecţi şi specialişti în istoria urbanistică a Timişoarei din cadrul 
CCRCIT, au participat la întocmirea studiilor de fundamentare a evoluţiei istorice a oraşului, 
componente ale noului Planul Urbanistic General al Timişoarei a cărui elaborare a început în anul 
2010. 
 

• Participare în organizarea de evenimente din cadrul unor proiecte cu finanţare 
internaţională – „PIMMS - Mijloace de transport alternative” 
Consilieri ai CCRCIT şi-au adus aportul în cadrul proiectului coordonat de Serviciul Proiecte cu 
Finanţare Internaţională în cadrul unei campanii şcolare de informare şi conştientizare destinată 
elevilor şcoli timişorene. Pe parcursul perioadei mai-iulie 2011, au avut loc diverse acţiuni de 
mobilizare a elevilor a adopta mijloace de transport alternative în scopul îmbunătăţirii calităţii 
mediului şi a calităţii vieţii. Consilieri ai Centrului au participat la acţiuni şi, de asemenea, au 
conceput grafica materialelor vizuale destinate campaniei. 
 

• Reprezentanţi ai CCRCIT au fost implicaţi în diverse etape din implementarea unor 
proiecte europene coordonate de către Serviciile Proiecte cu Finanţare Europeană sau 
Investiţii:”Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, „Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului clinicii de chirurgie maxilo-facială din cadrul 
Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara”, Reabilitarea Pieţei Iosefin, „Structuri locale 
pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa – Incubator de afaceri”, „Infrastructură 
regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C”.   
De asemenea, reprezentanţi ai CCRCIT au participat la activităţi de informare şi promovare 
prevăzute în implementarea a diverse proiecte cu finanţare europeană: “Fonduri europene pentru 
proiectele Timişoarei” - Prezentare despre atragerea fondurilor europene de către Municipiul 
Timişoara, întâlnire parlamentari  (ianuarie);  Panouri expoziţionale pentru conferinţa de presa 
pentru proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului spitalului 
clinic de boli infecţioase şi pneumoftiziologie Dr.Victor Babeş, Timişoara”; sprijin grafic  pentru 
prezentări power - point şi/sau concepţie a textului - “Infrastructura regionala de afaceri si inovare 
in sectorul IT&C” etc. 

 
6.4.8 COOPERARE INTERNAŢIONALĂ 
Echipa CCRCIT a fost implicată în organizarea evenimentelor aniversare “20 de ani împreuna” –  
Timişoara – Faenza, 20 de ani de înfrăţire (martie 2011) şi “20 de ani împreună” – Timişoara – 
Muhouse, 20 de ani de înfrăţire (decembrie 2011). La sediul CCRCIT au fost, de asemenea,  primite 
delegaţii din Nottingham, Frankfurt am Main (din partea KfW) sau Karlsruhe (viceprimar Karlsruhe 
si alţi reprezentaţi ai oraşului) pentru discutarea problematicii patrimoniului istoric imobil 
timişorean în scopul deschiderii unor posibile parteneriate şi colaborări în domeniu şi în perspectiva 
implementării Programului de sprijin financiar KfW. 
 
6.4.9 HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PROMOVATE 
HOTĂRÂREA NR. 14 din data: 25.01.2011 privind evidenţierea clădirilor istorice si punctelor 
turistice de mare interes pentru Timişoara 
Prin atribuţiile oficial delegate, Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din 
Timişoara a coordonat realizarea a 60 plăcuţe, cu însemnele specifice de semnalizare prevăzute de 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Cultural Naţional, pentru 60 de clădiri monument istoric.  
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Clădirile cărora le-au fost destinate plăcuţele monument istoric sunt clădiri monument de clasă A 
sau B, din zona centrală a oraşului. 
 
HOTĂRÂREA NR. 202 din data: 31.05.2011  privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la 
Convenţia de Subvenţionare nr.2/20.12.2010 pentru reabilitarea clădirii istorice din Piaţa Unirii nr. 
4, Timişoara 
Actul adiţional nr. 1 la Convenţia de Subvenţionare nr.2/20.12.2010 a fost semnat de către toate 
părţile, iar procedura de licitaţie publică pentru selecţia constructorului se află în lucru la Serviciul 
Achiziţii Publice.  
 
HOTĂRÂREA NR. 208 din data: 31.05.2011 privind aprobarea Studiului de Fundamentare Istorică 
"Zone construite protejate - Timişoara 2011" 
Studiul de Fundamentare Istorică “Zone construite protejate – Timişoara 2011” (autor, arhitect şi 
istoric, Mihai Opriş) a fost finalizat. Documentul prezintă evoluţia istorică a Timişoarei şi constituie 
un document de sprijin în întocmirea noului P.U.G. al Timişoarei, aflată în curs de realizare. 
 
HOTĂRÂREA NR. 218/14.06.2011 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
111/29.03.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 352/28.09.2010 
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 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 NR.360/25.10.2011 privind aprobarea aderării Municipiului Timişoara la "Asociaţia 
Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România" - ALZIAR 
 
6.4.10 OBIECTIVE PENTRU 2012 
Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara îşi propune ca şi 
obiective principale pentru 2012: 
 
 
 

 Program de sprijin financiar KfW  
În cadrul acestui program ne propunem să realizăm următoarele activităţi: 

- program de comunicare (informare şi promovare către proprietari, cetăţeni, specialişti şi 
instituţii implicate), 

-  elaborare proceduri pentru acordare sprijin financiar,  
-  sprijin şi lucrări de execuţie pentru un număr de 2 clădiri 

 continuarea lucrărilor de reabilitate la imobile monument istoric din fonduri S.C. URSUS 
BREWERIES S. 

 participare la implementare proiecte cu finanţare europeană 
 
 
6.5 SERVICIUL INVESTIŢII 
Pe parcursul anului 2011, principalele activităţi derulate de Serviciul Investiţii au fost următoarele: 
 
6.5.1 PROGRAMUL GENERAL DE INVESTIŢII PENTRU ANUL 2011 
Elaborarea pe baza planurilor de investiţii preconizate propuse de direcţiile/compartimentele 
Primăriei Municipiului Timişoara, a Programului General de Investiţii  al Municipiului Timişoara 
(Lista de investiţii) precum şi a rectificărilor la Program,  urmărind corelarea acestora astfel încât 
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serviciile de proiectare respectiv  furnizare de echipamente precum şi  lucrările de construcţii 
montaj să fie realizate  într-o ordine firească, fără suprapuneri şi reveniri ulterioare. 
 
Programul de  investiţii pe anul 2011, anexă la Bugetul Local  a fost adoptat de către Consiliul 
Local al Municipiului Timişoara prin HCL nr. 31 din 15.02 2011 privind aprobarea Bugetului Local 
al Municipiului Timişoara. Valoarea totală a investiţiilor aprobate pentru anul 2011 a fost de 
173.939,33 mii lei. Pe parcursul  anului au avut loc  5 rectificări ale Programului de investiţii   
adoptate  de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara cu prilejul rectificărilor de buget. 

 
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 

- Extindere reţea troleibuz Timişoara -Ghiroda respectiv Dumbrăviţa 
- Trafic management şi supraveghere video 
- Iluminat arhitectural al  Bisericii Ortodoxe Române (Catedrala Veche) din Piaţa Al. Mocioni  
- PUG municipiul Timişoara  
- -Reabilitarea, Modernizarea, Dezvoltarea şi Echiparea Cantinei De Ajutor Social Timişoara 

pentru Dezvoltarea Unui Centru Social de Urgenţă Pentru Persoane Fără Adăpost, 
Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei şi  Centrului de Zi pentru Copii cu 
Dizabilităţi „Podul Lung” 

 
Principalele lucrări tehnico-edilitare, au constat în:  

- Finalizarea  sediului  Casei Căsătoriilor şi Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor 
- Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriilor Spitalului “Victor 

Babeş”şi Clinicii de Chirurgie Maxilo Faciale 
- Modernizări şi  amenajări de parcuri şi scuaruri: Parcul Carmen Sylva, Scuar Arcidava, 

Parcul Rozelor (in curs de execuţie), Parcul Copiilor „Ion Creangă”. 
- Iluminat arhitectural al  Bisericii Ortodoxe Române (Catedrala Veche) din Piaţa Al. Mocioni  
- Demararea lucrărilor de reabilitare la  Piaţa Iosefin şi str. I Văcărescu 
- Lucrări de consolidare şi modernizare a Pasajului din Calea Şagului 
- Modernizări şi amenajări stradale  
- Reabilitare termică locuinţe colective 
- Extinderi reţele apă-canal în zonele: Ronaţ, Blaşcovicici, Plopi, Fratelia, Ghiroda, Mehala, 

Calea Şagului, Ciarda Roşie, Kunz ş. a. 
- Extinderea reţelelor de iluminat public în zona de nord şi în zona de sud 

 
Principalele dotări achiziţionate au fost următoarele : 

- Mijloace de transport în comun. 
- Echipamente de specialitate pentru instituţiile sanitare, de învăţământ , cultură şi sport aflate 

în domeniul public al municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local.  
- Echipamente specifice pentru Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă şi Poliţia Locală  

 
6.5.2 OBIECTIVE DE INVESTIŢII IMPLEMENTATE 
 
6.5.2.1. FAZA DE PROIECTARE 
Iniţierea şi implementarea tuturor activităţilor  aferente serviciilor de proiectare pentru următoarele 
obiective de investiţii: 
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- Reabilitare Str. Văcărescu- pe tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol I şi Spl. T. Vladimirescu – 
Faza SF 
- Reabilitarea , clădire pentru persoane în dificultate - din Timişoara str. Plavoşin nr.21 -  în vederea 
mansardării – faza DALI +PT 
- 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 
- Creşterea calităţii serviciilor medicale în cadrul Spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie 
„Victor Babeş” – faza DALI   
 
NOTA: PT – proiect tehnic; DDE – detalii de execuţie; DALI – documentaţie de avizare a lucrărilor 
de intervenţie;  
 
6.5.2.2. LUCRĂRI DE CONSTRUCTII MONTAJ 
Asigurarea  managementului  execuţiei pentru următoarele obiective: 
-REABILITARE  PIAŢA IOSEFIN  
 Realizarea obiectivului mai sus menţionat vizează demolarea construcţiilor care compun actuala 
Piaţă Iosefin şi construirea - pe strada Văcărescu la nr. 33 A- a unei clădiri cu regim de înălţime 
S+P+2 E în care să funcţioneze o piaţa en detail la standarde europene.  Clădirea propusă - cu o 
suprafaţa construită de 1590 mp şi o suprafaţa desfăşurată de 6940 mp – va cuprinde  următoarele 
funcţiunii: SUBSOL- depozitare marfă, Post Trafo, Adăpost ALA, grupuri sanitare; PARTER- 
comercializare legume şi fructe; SUBPANTĂ - comercializare flori, cereale; ETAJ 1- 
comercializare  produse lactate, carne, mezeluri; ETAJ 2 - alimentaţie publică şi comercializare 
mărfuri nealimentare de uz casnic şi gospodăresc. Lucrările privind realizarea obiectivului au 
demarat în iulie 2011 prin demolarea halei nr. 1 şi a construcţiilor de pe amplasament. In prezent au 
fost finalizate lucrările de infrastructura şi au început lucrările de edificare a nivelelor superioare. 
Lucrările de construcţii montaj şi echiparea  obiectivului urmează  a fi finalizate în semestrul II al 
anului 2012. 
- REABILITARE  STR. I.. VACARESCU – pe tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi Spl. 
T. Realizarea obiectivului vizează  următoarele rezultate: îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-
edilitare a zonei; îmbunătăţirea infrastructurii drumului; crearea de locuri de parcare; 
descongestionarea şi fluidizarea circulaţiei auto şi pietonale;rezolvarea traficului în cele două 
intersecţii: str. Văcărescu cu B-dul Regele Carol şi str. Văcărescu cu B-dul 16 Decembrie.  
Zona de intervenţie în suprafaţă totală de 11932 mp cuprinde lucrări de înlocuire în totalitate a 
reţelelor de apă, termice, iluminat public, telecomunicaţii, montarea unui sistem de  spălat strada,  
asfaltare  carosabil şi  parcaje în  suprafaţă de 6662 mp, amenajare de: parcaje cu pavele din beton 
în suprafaţă  de 1.007 mp, trotuare în suprafaţă de 2.027 mp , piste pentru ciclişti în suprafaţă de  
749 m , zone verzi în suprafaţă de 2.855 mp precum şi echiparea cu mobilier stradal. Lucrările de 
construcţii montaj au demarat în luna septembrie şi vor fi finalizate în semestrul II al anului 2012. 
-REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA AMBULATORULUI 
SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. VICTOR 
BABES”- TIMIŞOARA 
Realizarea obiectivului a vizat  lucrări de intervenţie în suprafaţă totală de 691,90 mp la un număr 
de 18 cabinete în cadrul ambulatoriului din care:  8 cabinete în cadrul Departamentului de Boli 
Infecţioase şi  10 cabinete în cadrul Departamentului de Pneumologie.  Lucrările de construcţii 
montaj şi dotare  cu echipamente şi mobilier de specialitate au fost realizate şi finalizate pe 
parcursul acestui an, contribuind semnificativ la  oferirea unor  servicii medicale  la standarde 
europene şi obţinerea următoarele rezultate:  
-  creşterea caracterului preventiv al serviciilor de sănătate; 
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- mutarea centrului de greutate din spital spre ambulatoriu şi reducerea cheltuielilor pentru îngrijiri 
de sănătate; 
- asigurarea de servicii medicale de calitate la costuri mai mici de către personal de specialitate înalt 
calificat; 
- ameliorarea diagnosticului clinic şi de laborator şi monitorizarea eficientă a pacienţilor, atât cu 
afecţiuni acute cât şi cronice. 
 
6.5.3  HOTĂRÂRI   ALE  CONSILIULUI  LOCAL  PROMOVATE 
Consilierii din cadrul serviciului au  elaborat  toate documentele aferente promovării următoarelor 
HCL: 
- HOTĂRÂREA NR. 234 din 28.06.2011 - privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, 
modernizarea şi echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei”, 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 NR. 288 din 03. 08. 2011- privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea cantinei de ajutor social Timişoara pentru dezvoltarea unui 
Centru Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost", 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 NR 405 din 13.12.2011 - privind aprobarea proiectului "REABILITARE 
STRADA IANCU VĂCĂRESCU - tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi spl. Tudor 
Vladimirescu", Documentaţiei tehnico-economice şi 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 NR. 407 din 13.12.2011 -  privind aprobarea proiectului REABILITARE 
CLĂDIRE  PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE, 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 NR. 408 din 13.12.2011 - privind aprobarea proiectului "Sistem de supraveghere 
pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul 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 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 NR. 409 din 13.12.2011 -  privind aprobarea proiectului "Modernizarea staţiilor de 
transport public intermodal la nivelul Polului de creştere 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 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli 
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urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", 
Sub-domeniul: "Poli de creştere." 
 
6.5.4 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 Programul 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; 
- Colaborarea permanentă cu toate direcţiile/compartimentele Primăriei Municipiului Timişoara şi 
cu echipele de proiectare  – în vederea elaborării unor documentaţii tehnico - economice cât mai  
corecte care să respecte prevederile legislaţiei române de specialitate în vigoare. 
- Asigurarea – lunar sau bilunar sau de cate ori este cazul - a secretariatului Comisiei Tehnico 
Economice (CTE) de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de 
investiţii şi reparaţii capitale (altele decât curente); De la constituirea CTE - conform Dispoziţiei 
Primarului nr. 983/ 09.04.2008 - au fost emise 190 de Avize favorabile, din care 40  pe parcursul 
anului 2011. Numărul documentaţiilor analizate şi returnate pentru modificări in acest an este de 
cca. 10, în scădere faţă de anul precedent..  
 
6.5.5 OBIECTIVE PROPUSE PENTRU PERIOADA URMĂTOARE 
- Iniţierea şi susţinerea programelor de dezvoltare anuale  în vederea  finalizării  obiectivelor de 
investiţii începute în anii anteriori; 
- Asigurarea  unui  suport tehnic susţinut pentru realizarea obiectivelor de investiţii din fonduri 
structurale, complementare la bugetul local;  
- Creşterea ponderii cheltuielilor de capital în cadrul Bugetului Local până la 25%; 
- Colaborarea susţinută cu toate direcţiile/compartimentele Primăriei Municipiului Timişoara şi cu 
echipele de proiectare  – în vederea elaborării unor documentaţii tehnico - economice corecte care 
să respecte prevederile legislaţiei române de specialitate în vigoare; 
 
6.5.5.1.COLABORARE CU ALTE SERVICII ÎN VEDEREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR DE 
INVESTIŢII  MAJORE PROPUSE DE CĂTRE MUNICIPALITATE PENTRU  PERIOADA  
2012-2014 
Principalele obiective de investiţii majore care vor fi continuate  respectiv demarate din fonduri ale 
bugetului local şi din fonduri europene nerambursabile  atrase prin Programul Operaţional Regional 
(POR2007-2013)  respectiv prin alte programe de finanţare  sunt următoarele:   
- Reamenajarea  şi modernizarea Parcului Copiilor ”ION CREANGĂ” din municipiul Timişoara 

(Buget local) 
- Reabilitare Piaţa Iosefin (Buget local) 
- Extindere a reţelelor de iluminat public în zona de Nord şi în zona de Sud (Buget local) 
- Continuarea elaborării PUG al Municipiului Timişoara 
- Dezvoltarea sistemului info - geografic de administrare a Municipiului Timişoara (Buget Local) 
- Lucrări de reabilitare termică a unor blocuri de locuinţe (Buget local+Buget de Stat+ Buget 

proprietari) 
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- Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea 
conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea 
eficienţei în alimentarea cu căldură urbană (Buget local şi Fonduri UE) 

- Implementarea unui sistem agro-logistic regional integrat  (Program transfrontalier) 
- Biodiversitatea şi protecţia mediului - o abordare responsabila a problemelor de mediu a două 

oraşe înfrăţite - BIOTOWNS (Program transfrontalier) 
- Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru 

îmbunătăţirea    diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale in aria Timişoara-Vârşeţ 
(Program transfrontalier) 

- Modernizarea Parcului Rozelor (POR 2007-2013) 
- Reabilitarea străzii Văcărescu pe tronsonul cuprins între B-dul. Regele Carol şi B-dul 16 

Decembrie (POR 2007-2013) 
- Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C (POR 2007-2013) 
- Sistem de informare facil pentru cetăţeni, prin  montarea de panouri electronice informative în 

diferite zone ale municipiului (POR 2007-2013) 
- Reabilitarea străzii Văcărescu pe tronsonul cuprins între B-dul. Regele Carol şi Spl. T. 

Vladimirescu (POR 2007-2013) 
- Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara (cartier Cetate); (POR 

2007-2013) 
- Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega (POR 2007-2013) 
- Modernizare strada CLOŞCA şi extindere la patru benzi – sector B-dul Cetăţii - Str. O. Balea 

(POR 2007-2013) 
- Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecţia Copilului si 

Familiei din str. Platanilor nr.2 (POR 2007-2013) 
- Reabilitare si mansardare Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi Podul Lung (POR 2007-

2013) 
- Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru 

dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fără Adăpost, situat in Timişoara, 
str. Telegrafului nr.8 (POR 2007-2013) 

- Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbrăviţa-Incubator de afaceri (POR 
2007-2013) 

- Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive (POR 
2007-2013) 

- Sistemul de supraveghere pentru creşterea siguranţei si prevenirea criminalităţii in municipiul 
Timişoara (POR 2007-2013) 

- Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara 
- Trafic management si supraveghere video (POR 2007-2013) 
- Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, 

traseul 1, str. Ştefan cel Mare (POR 2007-2013) 
- Extindere reţea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea reţelei de troleibuz 

Timişoara-Ghiroda ) (POR 2007-2013) 
- Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (accesabilitatea zonei prin extinderea reţelei de troleibuz 

Timişoara-Dumbrăviţa) (POR 2007-2013) 
 
6.6 COMPARTIMENTUL INFOCENTRUL TURISTIC  
Pe parcursul anului 2011, principalele activităţi derulate de Compartimentul Infocentru Turistic au 
fost: 
 
6.6.1 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 
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- 5000 buc. pliante: „Obiective turistice din Timişoara şi din Banat” (în limbile română, 
germană, engleză, franceză) – 66*41 cm  

- 5000  buc. broşuri A5 „Timişoara” (în limbile română, germană, engleză, franceză, italiană)  
Aceste materiale se distribuie gratuit vizitatorilor Infocentrului Turistic şi în cadrul unor expoziţii, 
târguri, festivaluri, workshop-uri, seminarii şi conferinţe desfăşurate în ţară şi străinătate. 
  
6.6.2 EXPOZIŢII ŞI EVENIMENTE ORGANIZATE LA INFOCENTRUL TURISTIC 
TIMIŞOARA ÎN ANUL 2010 

- 11.01.2011 – 11.02.2011  „Timişoara văzută prin ochii copiilor” a Asociaţiei Prezent 
- 15.02.2011 – 25.03.2011  „Steaguri vechi din colecţia Muzeului Banatului Timişoara” 
- 01.04.2011 – 07.05.2011 „Anotimpuri Bănăţene” Tamara Iacoban Birdean 
- 09.05.2011 – 06.06.2011 „Plein Air” Pavel Torony 
- 07.06.2011 – 26.08.2011 „Timişoara şi oraşul înfrăţit Faenza” Marcel Neag 
- 29.08.2011 – 24.09.2011 „Timişoara oraşul florilor” E.Valeriu Leia 
- 26.09.2011 – 15.11.2011  „Timişoara” Asociaţia Crea,Tiv. 
- 16.11.2011 – 15.12.2011 „Interfoto Timişoara” 
- 16.12.2011 – 22.12.2011 „Expoziţie fotografică şi documentară din Mulhouse”, cu ocazia 

aniversării a 20 de ani de la înfrăţirea dintre Timişoara şi Mulhouse 
- 22.12.2011 – prezent „Revoluţia Română din 1989, Momentul Timişoara”, Memorialul 

Revoluţiei 
 
6.6.3 PARTICIPĂRI LA SEMINARII, CONFERINŢE, FESTIVALURI ŞI TÂRGURI 
În cadrul relaţiilor de colaborare între oraşele înfrăţite Timişoara şi Szeged - Ungaria, în 21 mai 
2011 o delegaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Direcţia Dezvoltare, Compartimentul 
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 delegaţiei din 
Timişoara au distribuit materiale de promovare ale Timişoarei şi ale zonei Banatului.  
 
In 31 mai 2011, la Vârşeţ Serbia, la Hotel Srbja a avut loc un “Forum pentru identificarea 
partenerilor” adresat potenţialilor aplicanţi ai celui de-al doilea apel pentru propuneri de proiecte 
din cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România – Serbia, la care a participat şi 
Infocentru Turistic Timişoara.  
În urma discuţiilor s-a conturat colaborarea între Municipiul Timişoara, Fundaţia Banatul 
Caransebeş şi Organizaţia Locală de Turism Vârşeţ, iar în 27.06.2011 a fost depus la BRCT 
Timişoara proiectul comun „The Cross Border Banat Tourist – Identity, Communication, Specific 
products”, în cadrul programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia, axa 
prioritară 1 „Dezvoltare economică şi socială”,  măsura 1.2  „Dezvoltarea sectorului de turism, 
incluzând puncte tari ale identităţii regionale din zona transfrontalieră, ca destinaţie turistică”. Lider 
de proiect  este Fundaţia Banatul Caransebeş. Proiectul se află în faza de evaluare, în data de 
15.09.2011 ne-a fost transmisă notificarea privind trecerea proiectului de etapa de eligibilitate 
administrativă.  
 
În perioada 17-19 iunie s-a desfăşurat în Timişoara a patra 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. Infocentru Turistic a fost prezent la manifestări, unde a distribuit 
materiale de promovare ale oraşului. 
 
În 1.08.2011 Infocentru Turistic a participat la un workshop cu tema “Maria Radna – biserica, 
conservarea monumentului şi turismul”, la care au fost prezenţi specialişti din domeniul arhitecturii 
şi a turismului, din ţară şi din străinătate. Aceştia au subliniat importanţa renovării complexului 
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Maria Radna pentru dezvoltarea turismului în zona de vest a ţării şi au prezentat intenţia lor de a 
iniţia un proiect pe această temă.  
 
În data de 21.12.2011 Infocentru Turistic a participat la trainingul şi workshop-ul cu tema 
“Importanţa identităţii regionale a zonei de graniţă, posibilităţi de dezvoltare a turismului şi a 
serviciilor turistice şi prezentarea noilor situri istorice cu potenţial turistic”, organizat de Muzeul 
Banatului, în calitate de partener al proiectului ”The town of Margum”, finanţat prin Programul de 
Cooperare transfrontalieră România-Serbia, la care s-a discutat despre importanţa includerii 
vestigiilor istorice din zona transfrontalieră, din în perioada romană, în circuitele turistice.  
 
6.6.4 ALTE ACŢIUNI 

S-a continuat activitatea în cadrul Asociaţiei “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 25.01.2011 a fost aprobată Hotărârea nr. 23 prin care se modifică Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr. 308/29.07.2010 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. 
 
În data de 03.02.2011 a fost semnat Contractul de Prestări Servicii nr. 29 între Municipiul 
Timişoara şi SC Epoint Web Solutions SRL în vederea prestării serviciului de întreţinere şi 
dezvoltare a portalului Infocentrului Turistic Timişoara, www.timisoara-turism.ro. 
Prin Hotărârea nr. 69/01.03.2011 a Consiliului Local Timişoara a fost aprobat Acordul de 
Colaborare dintre Municipiul Timişoara, prin Compartimentul Infocentru Turistic din cadrul 
Direcţiei Dezvoltare, şi Universitatea de Vest, prin Secţia Economia Comerţului, Turismului şi 
Serviciilor din cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor, privind promovarea şi 
realizarea obiectivelor comune în domeniul turismului. 
 
În data de 15.06.2011 a fost semnat Contractul de Prestări Servicii nr. 97 între Municipiul 
Timişoara şi SC EIGO SOLUŢII SRL în vederea prestării serviciului de întreţinere şi dezvoltare 
web site pentru Infocentru Turistic Timişoara, www.timisoara-info.ro.   
  
În 13.12.2011 a fost aprobat Proiectul de hotărâre privind depunerea cererii de finanţare pentru 
proiectul „Crearea şi Dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Timişoara” în 
vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 
prioritară 5 - "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul de intervenţie 5.3 – 
„Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii 
României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea – „Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi 
Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora”.  
Proiectul va fi depus la Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism din cadrul 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, la începutul anului 2012. 
Infocentru Turistic a participat şi la alte evenimente organizate de Municipiul Timişoara şi anume: 

- Ziua Timişoarei – 29-31.07.2011 – însoţirea delegaţiilor oraşelor înfrăţite cu Timişoara la 
evenimente cultural-sportive. 

- “Pe jos oraşul se vede mai frumos” – 11.06.2011 – tururi de oraş cu  elevii mai multor scoli 
din Timişoara pe diferite  trasee stabilite în cadrul proiectului PIMMS Transfer. 
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Infocentru Turistic a fost vizitat de peste 12.500 de persoane, atât turişti, cât şi timişoreni, cel mai 
mare aflux de vizitatori fiind în lunile iulie, august, constatându-se o scădere faţă de anii anteriori. 
 
6.6.5 OBIECTIVE MAJORE PE 2012 

- Promovarea turistică a oraşului în cadrul unor târguri, expoziţii şi alte evenimente cu 
caracter turistic la nivel naţional şi internaţional; 

- Promovarea turistică a oraşului prin intermediul unor asociaţii care promovează turismul; 
- Continuarea colaborării cu diverse instituţii culturale, ONG-uri şi organizaţii cu profil 

turistic (facultăţi, agenţii de turism, ghizi turistic, operatori de transport, unităţi de cazare); 
- Editarea şi tipărirea de materiale de informare şi promovare turistică a oraşului şi a regiunii, 

ce vor fi distribuite gratuit la Infocentru Turistic Timişoara; 
- Organizarea de expoziţii de pictură, fotografie în cadrul Infocentrului Turistic ce aduc în 

atenţie atracţiile Timişoarei şi ale zonei  Banatului; 
- Identificarea unor noi posibilităţi de promovare a oraşului în diverse medii;  
- Atragerea de fonduri europene în vederea implementării unor proiecte cu scopul creşterii 

atractivităţii oraşului şi a circulaţiei turistice. 
 
 
 
 


