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DIRECŢIA DEZVOLTARE 
 

RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2012 
 
 
1. OBIECTIVUL GENERAL AL DIRECŢIEI DEZVOLTARE 
Implementarea politicilor autorităţilor publice locale menite să stimuleze dezvoltarea economico-
socială a Municipiului Timişoara. 
 
2. OBIECTIVE SPECIFICE 

a. Stimularea dezvoltării economice şi sociale a Municipiului Timişoara prin crearea si 
implementarea de politici, programe si proiecte de dezvoltare locala si prin derularea de 
acţiuni si editarea de materiale vizând promovarea economiei locale. 

b. Iniţierea, implementarea şi monitorizarea proiectelor cu finanţare internaţională. 
c. Iniţierea, implementarea la termen şi în condiţii de calitate şi monitorizarea  investiţiilor de 

interes public local, cuprinse în Programul de Dezvoltare al Municipiului Timişoara 
(PDMT).  

d. Gestionarea programului „Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale 
Timişoarei, Infrastructură Municipală Fază II”. 

e. Iniţierea, gestionarea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare internă şi internaţională ale 
Municipiului Timişoara. 

f. Promovarea turismului din Municipiul Timişoara şi din arealul polarizat de acesta, în 
colaborare cu asociaţiile de turism locale şi cu agenţi economici cu activităţi specifice 
acestui domeniu. 

 
3.  STRUCTURA  DIRECŢIEI 
In anul 2012 Direcţia Dezvoltare a funcţionat în subordinea directă a Primarului Municipiului 
Timişoara, respectiv pana in semestru I - domnul Gheorghe Ciuhandu, iar in semestrul II  - domnul  
Nicolae Robu.  
Direcţia Dezvoltare funcţionează în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare aprobat prin  
H.C.L. nr. 54/28.02.2012 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. 20/24.07.2012 privind modificarea şi aprobarea Organigramei aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Timişoara. 
 
Structura Direcţiei Dezvoltare a fost 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. 
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4.  COMPONENŢA DIRECŢIEI DEZVOLTARE 
Director executiv: Arh. Aurelia Junie. 
Prin organigramă, direcţia a avut prevăzut un număr total de 66 de posturi, din care 6 posturi de 
conducere, 48 posturi de execuţie funcţionari publici şi 12 posturi de personal contractual, după 
cum urmează:  

• Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională: 15 posturi de execuţie, funcţionari publici de 
diferite specialităţi şi 1 post de conducere, funcţionar public - Şef Serviciu: 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, 7 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 - Şef Serviciu: Gabriela Bica 

• Compartimentul Infocentru Turistic: 3 posturi de personal contractual.  
Gradul de ocupare al posturilor din cadrul Direcţiei Dezvoltare în anul 2012, a fost de 56,06%: 

• Număr angajaţi la sfârşitul anului: 37 
• Număr posturi vacante: 29 

Situaţia gradului de ocupare pe servicii/birouri a fost următoarea: 
• Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională: gradul de ocupare în cursul anului 2012 a fost 

de 56,25) 
 Număr angajaţi la sfârşitul anului 2012: 9 persoane 
 Posturi vacante la sfârşitul anului 2012: 7 

o Compartimentul Implementare Proiecte: gradul de ocupare în cursul anului 2012 a 
fost de 20%. 

 Număr angajaţi la sfârşitul anului 2012: 1 persoană 
 Posturi vacante la sfârşitul anului 2012: 4 

• Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană: gradul de ocupare în cursul anului 2012 
a fost de 44,4%).  

 Număr angajaţi la sfârşitul anului 2012: 4 persoane 
 Posturi vacante la sfârşitul anului 2012: 1 post de conducere şi 4 posturi de execuţie 

• Biroul Cooperare Internă şi Internaţională: gradul de ocupare în cursul anului 2012 a fost de 
57,14%).  

 Număr angajaţi la sfârşitul anului 2012: 4 persoane  
 Posturi vacante la sfârşitul anului 2012: 3 

• Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice: gradul de ocupare 
în cursul anului 2012 a fost de 56,25%).  

 Număr angajaţi la sfârşitul anului 2012: 9 persoane 
 Posturi vacante la sfârşitul anului 2012: 1 post de conducere, 6 personal execuţie 

• Serviciul Investiţii: gradul de ocupare în cursul anului 2012 a fost de 77,7%).  
 Număr angajaţi la sfârşitul anului 2012: 7 persoane 
 Posturi vacante la sfârşitul anului 2012: 2 

• Compartimentul Infocentru Turistic: gradul de ocupare în cursul anului 2012 a fost de 
66,6%).  

 Număr angajaţi la sfârşitul anului 2012: 2 persoane 
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 Posturi vacante la sfârşitul anului 2012. 
5.  OBIECTUL  DE ACTIVITATE 
 

5.1 SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ  
5.1.1. OBIECTIVUL GENERAL  
Activitatea Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană are ca obiectiv general 
stimularea dezvoltării economice şi sociale a Municipiului Timişoara prin crearea si 
implementarea de politici, programe si proiecte de dezvoltare locala si prin derularea de acţiuni 
si editarea de materiale vizând promovarea economiei locale. 
5.1.2. OBIECTIVE SPECIFICE 
- Elaborarea, monitorizarea şi evaluarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere 

Timişoara. 
- Întocmirea de  studii şi analize vizând dezvoltarea economica a Municipiului Timişoara si a 

arealului polarizat. 
- Întocmirea raportului anual vizând „Starea economica, sociala si de mediu a Municipiului 

Timişoara”. 
- Iniţierea şi implementarea de parteneriate publice şi public/private în vederea stimulării 

dezvoltării locale. 
- Iniţierea şi implementarea unor proiecte vizând promovarea şi dezvoltarea economică locală. 
- Organizarea si participarea de/la evenimente (seminarii, conferinţe, târguri, consultări 

publice, întâlniri tematice etc.), pentru promovarea economiei locale. 
- Elaborarea de materiale de promovare a Municipiului Timişoara.  
5.1.3. ATRIBUTII  
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 contactul permanent cu departamentele similare din cadrul Guvernului României, 

din alte instituţii sau autorităţi publice şi cu instituţiile europene; 
h) propune Primarului iniţierea de Proiecte de Hotărâre a Consiliului Local şi Dispoziţii 

necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice; 
i) elaborează propunerea de plan anual de investiţii al Serviciului Dezvoltare şi Integrare 

Europeană şi a birourilor din subordine; 
j) 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; 

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

l) 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; 

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

n) colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; 
o) 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; 
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- programul de investiţii anual şi multianual; 
- elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor; 
p) colaborează cu Serviciul de Informatizare şi e-comunicare la elaborarea documentaţiilor de 

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

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

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

 
5.2 SERVICIUL PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA  

5.2.1. OBIECTIVUL GENERAL  
Activitatea Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională are ca obiectiv general iniţierea, 
implementarea şi monitorizarea proiectelor cu finanţare internaţională. 

5.2.2. OBIECTIVE SPECIFICE 
- Identificarea surselor de finanţare în vederea implementării proiectelor locale prioritare şi 

elaborarea Cererilor de Finanţare corespunzătoare. 
- Implementarea proiectelor cu finanţare din bani publici şi fonduri internaţionale, utilizând 

strategiile managementului de proiect.   
- Monitorizarea proiectelor elaborate în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. 
5.2.3. ATRIBUTII  
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. 
 

O 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. 

 
5.3.  SERVICIUL INVESTIŢII 

5.3.1. OBIECTIVUL GENERAL 
Obiectivul general  este iniţierea, implementarea la termen şi în condiţii de calitate şi 
monitorizarea  investiţiilor de interes public local, cuprinse în Programul de Dezvoltare al 
Municipiului Timişoara (PDMT).  
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În acest sens în colaborare cu celelalte  direcţii/servicii/compartimente din PMT, Serviciul 
Investiţii derulează activităţile necesare pentru întocmirea, aprobarea şi monitorizarea 
implementării PDMT, anual şi multianual. 
5.3.2. OBIECTIVELE SPECIFICE 
- Elaborarea     Programului de Dezvoltare al Municipiului Timişoara (PDMT) PDMT şi a  

listelor aferente. 
- Urmărirea/monitorizarea gradului de realizare al  PDMT şi elaborarea propunerilor privind 

rectificarea acestuia;  
- Initierea, pregătirea documentelor si a procedurilor necesare pentru realizarea obiectivelor 

de investiţii proprii ale Direcţiei Dezvoltare 
5.3.3. ATRIBUTII 

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

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

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

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

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

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

g) urmăreşte respectarea termenelor de finalizare în conformitate cu Contractele de 
execuţie lucrări respectiv Contractele de prestări servicii, contractele de furnizare 
echipamente, respectiv contractele de execuţie lucrări semnate;  

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

i) colaborează cu Direcţia Economică pentru asigurarea fondurilor şi a surselor de 
finanţare. 

j) propune componenţa comisiilor de recepţie şi o supune aprobării Primarului 
Municipiului Timişoara 

k) verifică situaţiile de lucrări şi facturile întocmite de către prestatori/furnizori şi 
confirmate de către Direcţiile Operative/compartimentele PMT din punct de vedere al 
încadrării în D.G. aprobat, contractul încheiat cu executantul şi bugetul anual. 

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

sau folosinţă, după caz. 
q) anunţă I.C. şi elaboratorul A.C. cu privire la începerea lucrărilor. 
r) achită toate comisioanele stabilite prin reglementări legale (I.C., C.S.C., O.A.R., etc.) 



Cod  FP27-02,ver1 
 
 

s) are atribuţii în  procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare 
5.4. SERVICIUL CENTRUL DE COORDONARE PENTRU REABILITAREA 

CARTIERELOR ISTORICE 
5.4.1. OBIECTIVUL GENERAL 
Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara are ca obiectiv 
general gestionarea programului „Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale 
Timişoarei, Infrastructură Municipală Fază II”. 
5.4.2. OBIECTIVELE SPECIFICE 
- Iniţierea de proiecte şi programe cu aplicare în domeniul patrimoniului istoric imobil 
- Coordonarea implementării şi monitorizării de proiecte şi programe specifice cu aplicare în 

domeniul patrimoniului istoric imobil 
- Consiliere şi informare a proprietarilor de clădiri istorice şi a cetăţenilor, în general cu 

privire la legislaţia şi normele specifice protejării patrimoniului istoric imobil  
- Alte activităţi în domeniul patrimoniului istoric imobil 
- Colaborarea şi conlucrarea cu departamente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara în 

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

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

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

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

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

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

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

5. 5.1. OBIECTIVUL GENERAL 
Biroul Cooperare Internă şi Internaţională are ca obiectiv general iniţierea, gestionarea şi 
dezvoltarea relaţiilor de cooperare internă şi internaţională ale Municipiului Timişoara. 
5.5.2. OBIECTIVELE SPECIFICE 
- Iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare internaţională ale Municipiului Timişoara cu 

oraşele înfrăţite. 
- Gestionarea relaţiilor de cooperare ale Primăriei Municipiului Timişoara cu alte autorităţi 

publice si/sau instituţii de la nivel judeţean sau naţional.  
5.5.3. ATRIBUTII 
a) asigură relaţiile de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara cu alte primării din ţară; 
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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) asigura relaţia cu consulatele si ambasadele; 
g) asigură activitatea de protocol din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; 
h) propune Primarului iniţierea de proiecte de Hotărâre a Consiliului Local şi Dispoziţii 

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

 
5.6. COMPARTIMENTUL  INFOCENTRUL TURISTIC 

5.6.1. OBIECTIVUL GENERAL 
Obiectivul general al Compartimentului Infocentru Turistic îl reprezintă promovarea turismului 
din Municipiul Timişoara şi din arealul polarizat de acesta. 
5.6.2. OBIECTIVELE SPECIFICE 

- Asigurarea relaţiilor directe cu turiştii care vizitează Municipiul Timişoara oferind  
informaţii si suport pentru cunoaşterea atracţiilor orasului si a zonei. 

- Mentinerea colaborării cu asociaţiile de turism locale şi cu agenţi economici cu activităţi 
specifice in domeniul turismului. 
turiştilor în cadrul infocentrului turistic, precum şi online 

- Organizarea si participarea de evenimente, programe si proiecte vizând dezvoltarea 
turismului local. 

5.6.3. ATRIBUTII 
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) gestioneaza programul informatic de rezervări hoteliere online; 
d) asigură promovarea turistică a Timişoarei în ţară şi în străinătate; 
e) cooperează cu infocentre similare din ţară şi străinătate; 
f) urmăreşte atragerea de fonduri pentru realizarea unor măsuri vizând promovarea turismului; 
g) elaborează materiale, proiecte şi programe vizând promovarea turismului; 
h) are atribuţii în  procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare. 
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6. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2012  
Ca rezultat al îndeplinirii activităţilor ce ii revin în scopul realizării obiectivelor asumate, Direcţia 
de Dezvoltare a întocmit documentaţiile necesare, a desfăşurat procedurile legale, a  pus în practică 
şi a urmărit 123 de contracte. 
Defalcarea activităţilor desfăşurate în anul 2012 în cadrul Direcţiei Dezvoltare pe semestre şi 
detaliată pe servicii, birouri şi compartimente: 
 
6.1. SEMESTRUL I 

6.1.1. SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ 
 Elaborarea, monitorizarea şi evaluarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere 

Timişoara. 
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. 
 
Au survenit modificări în cadrul listei de proiecte anexă la Decizia CMC nr. 14/31.03.2011, 
aprobate în urma consultării scrise a membrilor Comitetului de Management pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale. Ca urmare a acestor modificări a fost reavizată Lista de proiecte 
prioritare inclusă în Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de creştere Timişoara, astfel: 

- au fost introduse în listă 2 noi proiecte prioritare, în cadrul obiectivului strategic 3 (1 proiect 
al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara şi 1 proiect al Spitalului Clinic de 
Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara) – prin Decizia CMC nr. 23/ 17.01.2012; 

De asemenea,  a fost monitorizat stadiul implementării Planului Integrat de Dezvoltare Locală al 
Polului de Creştere, întocmind 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 
- Vest). 
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. 
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 Întocmirea de  studii şi analize vizând dezvoltarea economica a Municipiului Timişoara si a 
arealului polarizat. 

În martie 2012 a fost finalizat Studiul privind evoluţia demografică şi socială a  Municipiului 
Timişoara în perioada 1996-2011. 
 

 Întocmirea raportului anual vizând „Starea economica, sociala si de mediu a Municipiului 
Timişoara”. 

În primul semestru al anului 2012, 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 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”.  
 

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

• 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 2012 au fost derulate prin 
reprezentanţii Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană.  
La data de 29.02.2012 a fost organizată Adunarea Generală a Asociaţilor, fiind aprobate: raportul de 
activitate şi bilanţul pentru anul 2011, bugetul de venituri şi cheltuieli şi obiectivele asociaţiei pe 
anul 2012, precum şi alegerea unor noi membri în Consiliul Director şi a unui cenzor.  
Aceste hotărâri au fost 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 
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2012 a continuat implementarea PID al Polului de Creştere Timişoara. Astfel, urmare a 
modificărilor survenite în cadrul listei de proiecte, a fost obţinută Decizia CMC nr. 23/ 17.01.2012 
prin care a fost aprobată noua listă a proiectelor prioritare cuprinse în Planul Integrat de Dezvoltare 
a Municipiului Timişoara. 
Activitatea de monitorizare a continuat pe parcursul anului, în luna iulie obţinându-se, prin Decizia 
CMC nr. 26/02.08.2012, o nouă reavizare a listei de proiecte prioritare. 

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.  
De asemenea, a fost actualizată pagina de web a Asociaţiei pe care sunt postate date generale 
privind constituirea Asociaţiei, membrii acesteia, planul integrat de dezvoltare, precum şi informaţii 
referitoare la activitatea curentă a Asociaţiei. Obiectivele specifice urmărite prin acest 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 primului semestru al anului 2012 au fost desfăşurate activităţi curente, cum sunt: activităţi 
de secretariat şi comunicare, actualizare site, contabilitate.  

• Asociaţia “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.  

• 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. 
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 Iniţierea şi implementarea unor proiecte vizând promovarea şi dezvoltarea economică locală. 
• Proiectul „Structuri locale de sprijinire a afacerilor în comuna Dumbrăviţa – Incubator de 

afaceri a fost depus 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, fiind în 
implementare din decembrie 2011.  
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.  
Activităţile derulate au fost: 

Activitatea 1. Organizarea procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea contractelor de 
servicii, furnizare şi lucrări.  
În urma derulării procedurilor de achiziţie publică au fost atribuite contractele de prestări servicii de 
publicitate, audit şi dirigenţie de şantier.  
A fost iniţiată procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de execuţie lucrări de 
construcţii.  

Activitatea 3. Activităţi de administrare a proiectului 
Echipa de implementare a proiectului a monitorizat implementarea proiectului, urmărind:  
- respectarea graficului de timp pentru fiecare activitate stabilită în calendarul activităţilor, 

propunerea de măsuri pentru rezolvarea întârzierilor apărute pe perioada implementării; 
- respectarea clauzelor contractuale de către furnizorii de servicii contractaţi până în acest  
  moment; 
- încadrarea în sumele prevăzute şi aprobate în bugetul proiectului pentru fiecare 

activitate/subactivitate; 
Activitatea 4. Promovare proiect  

Promovarea proiectului s-a realizat cu respectarea Manualului de identitate vizuală pentru 
Programul Operaţional Regional. În cadrul activităţii de Informare si publicitate, au fost editate, 
avizate şi tipărite două anunţuri de presă şi 200 pliante de promovare, fiind distribuite de către cei 
doi parteneri de proiect.   

• Proiectul „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă 
în diagnosticul antenatal al malformaţiilor fetale în aria Timişoara – Vârşeţ” (Prenatal Diagnosis 
Network) a fost depus în iunie 2010, 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.            
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 competentelor si abilitaţilor personalului medical 
implicat 
- Creşterea nivelului de educaţie pentru sănătate al populaţiei 
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Activităţile derulate au fost:  
În luna februarie 2012 proiectul a fost declarat conform din punct de vedere al eligibilităţii şi în luna 
martie a fost a fost selectat pentru finanţare de către Secretariatul Tehnic Comun.  
La sfârşitul lunii mai a fost o conferinţă de presa pentru promovarea proiectului. 

• Proiectul „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în comuna Dumbrăviţa” a fost depus spre 
finanţare în februarie 2012, 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, în parteneriat cu Comuna Dumbrăviţa. 
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   
Activităţile derulate au fost:  
În primele două luni ale anului 2012 a fost pregătit dosarul cererii de finanţare (elaborare cerere de 
finanţare, pregătire dispoziţie de numire a echipei de proiect, verificare documentaţie tehnică, 
obţinere avize etc.).  
Proiectul a fost evaluat din punct de vedere administrativ, fiind întocmite şi transmise răspunsuri la 
solicitările de clarificări primite din parte ADR Vest, în luna martie 2012 proiectul fiind declarat 
conform din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii. În luna mai 2012 proiectul a intrat în 
faza de evaluare tehnică şi financiară.  

• Proiectul „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de telemedicină pentru 
diagnosticul şi tratamentul cancerului genital în aria Timişoara-Szeged” a fost 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.  
Activităţi derulate au fost:  
În luna ianuarie a fost achiziţionată şi elaborată documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii 
(asupra clădirii situate la adresa Odobescu nr.3),  au fost obţinute avizele solicitate prin certificatul 
de urbanism, au fost elaborate documentele necesare în vederea depunerii proiectului (cerere de 
finanţare, buget, anexe etc.) şi a fost pregătit dosarul cererii de finanţare.  
Proiectul a fost depus spre finanţare în data de 31.01.2012. În luna aprilie, proiectul a fost declarat 
conform din punct de vedere administrativ si al eligibilităţii.   

• Proiectul „Speeding every european digital – SEED” a fost depus de IDI EIKON 
(Barcelona, Spania) în cadrul Programului Cadru pentru Competitivitate şi Inovare CIP 2007-2013 
în parteneriat cu 12 parteneri din ţări diferite. Din partea română partenerii de proiect, la momentul 
depunerii, au fost Institutul E-Austria şi ADR Vest. Ca urmare a retragerii partenerului 7 ADR Vest, 
Municipiul Timişoara şi-a manifestat intenţia de a participa în proiect şi de a prelua atribuţiile şi 
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activităţile ce reveneau agenţiei sus-menţionate. În urma discuţiilor purtate de Liderul de proiect 
(IDI EIKON), Comisia Europeană a acceptat înlocuirea partenerului şi intrarea Municipiului 
Timişoara în proiect în calitate de partener.  
Scopul proiectului SEED este de a extinde, printr-o abordare bazata pe cloud computing si o reţea 
ieftină de noduri pentru Interactive Public Service Advertising (i-PSA), rezultatele pozitive al 
iniţiativelor europene de e-guvernare inclusive pentru a mari serviciile e-Gov centrate pe cetăţean, 
pentru a refolosi cat de mult posibil stocurile de informaţii publice (PSI= Public Sector Information) 
de la nivel European, naţional, regional sau local si de a facilita reducerile de costuri pentru soluţiile 
de e-Guvernare.  

• Parcul Industrial Freidorf  
În primul semestru al anului 2012, în Parcul Industrial Freidorf erau concesionate 19,3 ha de teren, 
fiind disponibilă o suprafaţă de 20,7  ha,  împărţită în 7 parcele. 
Pe parcursul primului semestru al anului 2012 s-a asigurat asistenţă şi consiliere potenţialilor 
investitori străini în vederea promovării oportunităţilor oferite de localizarea investiţiilor în Parcul 
Industrial. În acest sens, au fost transmise (prin e-mail, telefon, corespondenţă scrisă) toate tipurile 
de informaţii generale 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, iar, 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. Astfel, au avut loc 
întâlniri cu numeroşi oameni de afaceri, români sau de altă naţionalitate, cărora li s-au furnizat 
informaţii utile dezvoltării unor afaceri în Timişoara, şi în special în cadrul Parcului Industrial 
Freidorf. 
Astfel, împreună cu reprezentanţii Serviciului de Dezvoltare Locală, potenţialii investitori au avut 
ocazia să viziteze Parcul Industrial, în vederea obţinerii informaţiilor necesare de la faţa locului, în 
funcţie de domeniul de activitate şi de necesităţile companiei.  
În acelaşi timp, în prima parte a fiecărui an, companiilor care îşi desfăşoară activităţile sau o parte 
din ele în Parcul Industrial le sunt solicitate informaţii detaliate cu privire la numărul de angajaţi 
precum şi la volumul investiţiilor realizate în Parcul Industrial în anul anterior, în vederea 
constituirii şi dezvoltării unei baze de date cu privire la activitatea economică din Parc.  
 

 Organizarea si participarea de/la evenimente (seminarii, conferinţe, târguri, consultări 
publice, întâlniri tematice etc.), pentru promovarea economiei locale. 

• Diverse participări la conferinţe, seminarii, workshop-uri: Conferinţa de lansare a 
proiectului „Cooperare transfrontalieră activă în tratamentul infertilităţii feminine” – 
Timişoara, februarie 2012; 

• Seminar tehnologic cabluri optice Prysmian pentru proiectul Net City – Timişoara, 
aprilie 2012;  

• Conferinţa de presă pe tema „Finanţări pentru dezvoltarea sistemului sanitar” – 
Timişoara, mai 2012; 

 
 Elaborarea de materiale de promovare a Municipiului Timişoara. 

În anul 2012, 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). 
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HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PROMOVATE în 2012: 
HOTĂRÂREA nr. 25 din data de 31/01/2012  Privind aprobarea participării în parteneriat a 
Municipiului Timişoara, în calitate de partener de proiect, în cadrul proiectului „Dezvoltarea unui 
sistem regional transfrontalier de telemedicină pentru diagnosticul şi tratamentul cancerului genital 
în aria Timişoara-Szeged" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul 
Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 
HOTĂRÂREA nr. 27 din data de 31/01/2012 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr. 216/14.06.2011 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţie „Modernizare construcţie P+1E pentru proiect „Dezvoltarea unui sistem regional 
transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al 
malformaţiilor fetale" - modificări interioare şi exterioare şi semnalistică" 
 
DISPOZIŢII ALE PRIMARULUI PROMOVATE  în 2012: 
DISPOZIŢIA nr. 500 din data de 04.05.2012 privind constituirea Echipei de Implementare a 
Proiectului (E.I.P) „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă 
pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale în aria Timişoara-Vrsac” 
DISPOZIŢIA nr. 650 din data de 08.06.2012 pentru modificarea Dispoziţiei privind constituirea 
Echipei de Implementare a Proiectului (E.I.P) „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de 
centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale 
în aria Timişoara-Vrsac” 
DISPOZIŢIA nr. 729 din data de 20.06.2012 privind constituirea Echipei de Implementare a 
Proiectului (E.I.P) „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor” în Comuna Dumbrăviţa 
 

6.1.2. SERVICIUL  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 conformitate cu principalele sale obiective, activitatea Serviciului Proiecte cu Finanţare 
Internaţională a fost structurată după cum urmează: 
 

 Identificarea surselor de finanţare şi elaborarea Cererilor de Finanţare în vederea 
implementării proiectelor locale prioritare. 

În această direcţie, personalul Serviciului a căutat să identifice principalele programe de finanţare 
ale Uniunii Europene, respectiv sursele de finanţare nerambursabilă oportune în vederea îndeplinirii 
obiectivelor stabilite în cadrul strategiei de dezvoltare locală a oraşului. Proiectele au fost iniţiate în 
anii anterior dar depunerea lor, evaluarea şi semnarea cererilor de finanţare sunt în progres.  
În primul semestru al anului 2012, au fost iniţiate şi susţinute în cadrul etapelor de selecţie şi 
evaluare următoarele proiecte: 

1. Proiectul  „Reabilitare str. Văcărescu - pe tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol şi Spl. 
T. Vladimirescu: 
Proiectul urmează  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.  
În primul semestru a anului 2012, Cererea de Finanţare corespunzătoare proiectului a urmat etapele 
de evaluare şi selecţie administrativă, tehnică şi financiară în vederea finanţării acestuia.    
În această perioadă au avut loc consultări, discuţii şi clarificări între beneficiar şi cu Organismul 
Intermediar pentru POR (ADRVest). 

2. Proiectul  „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de ajutor social 
Timişoara pentru dezvoltarea unui centru social de urgenţă pentru persoane fără adăpost”  
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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. 
Obiective specifice: 
Creşterea calităţii infrastructurii sociale din Timişoara prin dezvoltarea unui Centru Social de 
Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost integrat Cantinei de Ajutor Social Timişoara prin reabilitarea 
şi modernizarea, dezvoltarea şi echiparea acestuia cu aparatură, echipamente şi utilaje specifice 
funcţionării unui centru social la standarde europene; 
Extinderea serviciilor existente şi dezvoltarea de noi servicii sociale oferite unei categorii sociale 
aflate în dificultate, respectiv a persoanelor fără adăpost, beneficiare a infrastructurii sociale 
dezvoltate în cadrul Centrului Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost prin reamenajarea 
spaţiilor existente din cadrul Cantinei de Ajutor Social Timişoara. 
Prin adresa ADR Vest nr. 68/05.01.2012 proiectul a fost declarat conform administrativ si eligibil. 
Urmare a vizitei la fata locului si a întâlnirii de clarificări din data de 19.01.2012, in etapa evaluării 
tehnice si financiare,  in data de 23.01.2012 au fost solicitate clarificări conform adresei ADR Vest 
nr.745/23.01.2012. 
În luna aprilie 2012 a fost finalizată evaluarea tehnico-financiară prin aprobarea raportului de 
evaluare tehnică si financiară aprobat de MDRT înregistrat la ADR Vest sub nr.4306/11.04.2012; 
Conform adresei ADR Vest nr. 4416/12.04.2012 continuarea procesului de evaluare, selecţie si 
contractare a fost condiţionat de soluţia instanţei de judecata cu privire la solicitarea de anulare a 
HCL288/2011 . 
Prin sentinţa civilă nr.1413/14.05.2012 pronunţată de Tribunalul Timiş  a fost respinsă acţiunea 
formulată de Asociaţia de Proprietari din Timişoara, str. Telegrafului bl.D6 s.a. privind anularea 
HCL 288/2011. 

3. Proiectul  „Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de 
Creştere Timişoara” în vederea depunerii acesteia la ADR Vest: 

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: 
o 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. 
o Construcţia în Municipiul Timişoara  a 11 staţii transport public în comun. 
o Implementarea în Polul de Creştere Timişoara a unei campanii de promovare a bicicletei ca 
mijloc de transport. 
Prin adresa ADR Vest nr. 328/12.01.2012 proiectul a fost declarat conform administrativ si eligibil. 
Urmare a vizitei la fata locului si a întâlnirii de clarificări din data de 24.04.2012, in etapa evaluării 
tehnice si financiare,  in data de 26.04.2012 au fost solicitate clarificări conform adresei ADR Vest 
nr.4872/26.04.2012. 

4. Proiectul „Sistem De Supraveghere Pentru Creşterea Siguranţei Şi Prevenirea Criminalităţii 
în Municipiul Timişoara”: 

Obiectivul general al proiectului este Asigurarea securităţii şi îmbunătăţirea calităţii vieţii 
cetăţenilor, ca precondiţii pentru păstrarea bunăstării individuale prin realizarea unui sistem de 
supraveghere video la nivelul Municipiului Timişoara destinat creşterii siguranţei, prevenirii şi 
reducerii infracţionalităţii şi criminalităţii. 
În urma finalizării procesului de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii cererii de 
finanţare, aceasta a fost declarată conformă administrativ şi eligibilă. 
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În data de 23.04.2012, la sediul beneficiarului a avut loc vizita de lucru a echipei de evaluare a 
proiectului şi a reprezentanţilor ADR Vest, în urma căreia au fost lămurite unele aspecte referitoare 
la implementarea ulterioară a proiectului.  
Au avut loc întâlniri de lucru cu reprezentanţii Serviciul de telecomunicaţii speciale privind 
întocmirea procedurii de lucru în vederea derulării proiectului. 

5. Proiectul „Reabilitarea si mansardarea Centrului de Zi pentru copii cu dizabilităţi  Podul 
Lung: 

Obiectivul general al proiectului este constituit de reabilitarea infrastructurii sociale a Municipiului 
Timişoara în vederea creşterii calităţii asistenţei sociale destinate asigurării de programe 
educaţionale şi asistenţei socio-medicale,  adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi 
particularităţilor copiilor cu dizabilităţi şi familiilor acestora prestate de Serviciul Centrul de zi 
pentru Copii cu dizabilităţi Podul Lung Timişoara din cadrul administraţiei publice locale. 
Pe parcursul primei jumătăţi a anului 2012 au fost realizate următoarele activităţi: 

• În data de 20.01.2012 a avut loc vizita la faţa locului în vederea încheierii procesului de 
evaluare şi selecţie şi contractarea finanţării. 

• În data de 29.05.2012 a fost semnat Contractul de finanţate nr.3139. 
• Au fost demarate procedurile pentru încheierea contractelor prevăzute în Cererea de 

finanţare cu privirea la activitatea de promovare şi publicitate: 
 - conferinţă de presă 06.06.2012 
 - informare pe site-ul Primăriei  
 - anunţ de presă în Renaşterea Bănăţeană 

A fost întocmită documentaţia necesară pentru încheierea unui act adiţional pentru prelungirea 
perioadei de implementarea a proiectului cu 3 luni. 

6. Proiectul „Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate”: 
Obiectivul general al proiectului îl constituie reabilitarea infrastructurii sociale din Municipiul 
Timişoara şi implicit din regiune, prin crearea unui Centru social de zi pentru persoane în dificultate 
în scopul asigurării de programe educaţionale şi asistenţei socio-medicale, adecvate vârstei, 
nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor persoanelor în dificultate şi familiilor 
acestora în vederea creşterii calităţii serviciilor sociale oferite pentru comunitatea locală. 
În data de 09.02.2012, Cererea de Finanţare corespunzătoare proiectului a fost depusă la ADR Vest 
– Organismul Intermediar pentru POR, în vederea selecţiei şi evaluării. 
Proiectul a parcurs etapele de evaluare administrativă, tehnică şi financiară, iar în data de 
30.05.2012, la sediul beneficiarului a avut loc ultima vizită de lucru efectuată de reprezentanţii 
ADR Vest, ai MDRT, precum şi de echipa de evaluatori.  

7. Proiectul „Crearea şi Dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică 
Timişoara”:  

Elaborată pe parcursul primei jumătăţi a anului 2012, Cererea de finanţare a fost depusă în data de 
06.06.2012, în cadrul 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”. Cererea de finanţare a fost acceptată pentru etapa de evaluare tehnică 
şi financiară, iar în acest moment se află în evaluare la Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare 
pentru Turism din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

8. Ca urmare a identificării unor noi surse de finanţare pentru reabilitarea şi modernizarea unor 
spitale din Timişoara, prin Decizia CMC nr. 23/ 17.01.2012 au fost introduse în listă de proiecte 
prioritare inclusă în Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de creştere Timişoara 2 noi proiecte 
prioritare, în cadrul obiectivului strategic 3: un proiect al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă 
Timişoara şi un proiect al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara.  
 

 Implementarea proiectelor cofinanţare din fonduri nerambursabile: 
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1. 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  
A fost organizată conferinţa de lansare a proiectului în data de 10.01.2012, iar cu această ocazie a 
fost emis un comunicat de presă publicat pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara şi în 
Monitorul Primăriei.  
În februarie 2012  a fost publicat pe SEAP anunţul de intenţie pentru achiziţia serviciului de 
promovare şi publicitate, iar în data de 05.06.2012 a fost semnat contractul. 
În martie 2012 a fost lansat în SEAP anunţul de intenţie pentru contractarea serviciului de audit 
financiar, iar în data de 24.04.2012 a fost semnat contractul. 
În mai 2012 a fost demarată procedura de achiziţie publică a pentru contractarea serviciului de 
asistenţă tehnică din partea dirigintelui de şantier.  
În luna iunie a anului 2012 a demarat procedura de achiziţie publică pentru contractul de execuţie a 
lucrărilor de construcţie. Ofertele depuse au fost considerate inacceptabile şi neconforme, iar 
procedura a fost anulată.  
În data de 31.05.2012, datorită interesului de care se bucură activităţile care fac obiectul proiectului, 
a avut loc un eveniment care marcat debutul lucrărilor care vor fi executate în contextul 
implementării acestui proiect.  

2. Proiectul „Sistem Agro - Logistic Regional Integrat” finanţat în cadrul Programului de 
Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013: 

Obiectivul general al proiectului: 
- 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 
Proiectul „Sistem Agro - Logistic Regional Integrat”, Acronim RAL – SYSTEM este implementat 
în baza contractului de finanţare nr. HURO/0802/153_AF 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 ianuarie 2013, în parteneriat Municipiul 
Timişoara - Lider de Proiect, iar Oraşul Szeged – Partener. 
În luna februarie a anului 2012, a fost încheiată licitaţia pentru atribuirea lucrărilor de construcţii.  
În aprilie 2012, în Piaţa de Gros din Timişoara a fost organizată o conferinţă de presă în scopul 
informării reprezentanţilor mass media despre debutul şi scopul lucrărilor de construcţie. Cu această 
ocazie, a fost emis un comunicat de presă, publicat pe siteul oficial al Primăriei Municipiului 
Timişoara. La conferinţă au participat Primarul şi Viceprimarul Timişoarei, echipa de management 
a proiectului, reprezentanţii presei locale precum şi alte persoane interesate.  
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În prima jumătate a anului 2012 au fost demarate procedurile de achiziţie publică pentru sistemul de 
acces securizat, sistemul de monitorizare şi pentru echipamentele frigorifice.   

3. Proiectul „Reabilitare  Str.  Iancu Văcăresc  - Tronsonul Cuprins  Între  b-dul Regele Carol 
Şi b-dul 16 Decembrie 1989:  

În urma încheierii procedurilor de achiziţie publică, s-au semnat toate contractele de achizitie 
publica  şi s-au demarat lucrări de execuţie.  
Au fost realizate următoarele lucrări: lucrări de desfacere a suprastructurii străzii existente lucrări de 
taiere a arborilor existenţi pe amplasament cu tot ce înseamnă scoaterea rădăcinilor si  evacuarea 
resturilor lemnoase, lucrări de restricţionarea a circulaţiei pe strada I. Văcărescu, lucrări de decapare 
mecanica a stratului asfaltic pe zona carosabila si evacuarea lui, lucrări de desfacerea bordurilor 
existente  pe zona carosabila si evacuarea lor, lucrări de terasamente , lucrări de săpătura mecanica 
si manuala pe toata lăţimea platformei străzii noi proiectate str. I. Văcărescu (carosabil si parcaje) 
pe partea stânga de mers către B-dul Regele Carol pana la cota de săpătura finala – 0,55 si pe partea 
dreapta intre B-dul 16 Decembrie si Intrarea Lunga  pana la cota-0,30,  
Au fost executate lucrările de pozare a conductei de apa pe ambele parţi, adică săpătura, aşternerea 
stratului de nisip,  montarea conductei, umplutura si compactarea pământului, montarea celor 5 
hidranţi supraterani racordaţi la reţeaua de apa executata, montarea  24 de  cămine  de apometru. 
S-au realizat  gropile de fundare ale  stâlpilor de iluminat public si traseul aferent reţelei.  

4. Proiectul „Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul TI&C”.  
Proiectul 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 28.03.2012 a fost postată pe SEAP invitaţia de participare la achiziţia de lucrări 
construcţii-montaj, de furnizare şi montare utilaje şi echipamente tehnologice. În cadrul perioadei 
de contestaţie, au fost depuse două contestaţii. 
În ceea ce priveşte  publicitatea proiectului s-au realizat următoarele activităţi:  
- În data de 13.01.2012 s-a realizat şi s-a montat un banner de interior în cadrul Universităţii de Vest 
Timişoara.  
În data de 17 ianuarie 2012, a avut loc în cadrul Universităţii de Vest Timişoara – Amfiteatrul A02, 
o conferinţă de prezentare a proiectului (prezentarea powerpoint are avizul ADR). Au fost puse la 
dispoziţia studenţilor printr-un birou (stand) de informare pliante şi broşuri cu privire la proiect. 
În data de 21.05.2012 au fost tipărite 20 de broşuri şi 100 de pliante pentru promovarea şi 
publicitatea proiectului, în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală pentru POR.  

5. Proiectul „Centru Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în sectorul 
Automotive – Timişoara”: 

Obiectivul general al proiectului este crearea unui Centru Regional de Competenţe şi Dezvoltare a 
Furnizorilor din Sectorul Automotive, infrastructură de afaceri care va susţine implementarea unui 
pachet de servicii şi a unor programe de training în beneficiul întreprinderilor din sector, toate 
acestea vizând creşterea competenţelor furnizorilor regionali din domeniul construcţii de 
maşini/automotive şi, implicit, creşterea performanţei sectorului automotive la nivel regional, fapt 
care va conduce la sprijinirea dezvoltării durabile a polului urban de creştere Timişoara prin 
creşterea atractivităţii zonei pentru investiţii. 
In urma  evaluării tehnice si financiare si a analizei proiectului tehnic aferent cererii de finanţare de 
câtre ADR VEST  proiectul a fost acceptat pentru etapa de contractare, vizita la fata locului a avut 
loc in data de 20.03.2012 iar in data de 22.08.2012  a fost semnat contractul de finanţare nr. 3349. 

6. Proiectul “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecţia 
Copilului şi Familiei Timişoara”: 

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 
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destinate prevenirii abandonului şi instituţionalizării copilului prestate de Serviciul pentru Protecţia 
Copilului şi Familiei din cadrul administraţiei publice locale. 
Municipiul Timişoara a semnat în data de 11.05.2012 contractul de finanţare nerambursabilă cu nr. 
3033 pentru proiectul “Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru 
Protecţia Copilului si Familiei Timişoara”, cod SMIS 38282, elaborat în cadrul Regio - 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”, Sub-
domeniul: Poli de creştere. 
Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea contractelor de furnizare 
dotări a fost amânată pentru lunile 9 -10 de la semnarea contractului de finanţare 
În data de 05.06.2012 a avut loc conferinţa de presă la lansarea proiectului, conform graficului 
activităţilor aprobat in cerere de finanţare; 
În ceea ce priveşte  publicitatea proiectului s-au realizat următoarele activităţi:  
      - informare pe site-ul PMT la începerea proiectului, în data de 05.06.2012; 

- conferinţă de presă cu privire la lansarea proiectului; 
7. Proiectul “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor canalului Bega”: 

- Pe parcursul primei jumătăţi a anului 2012 proiectul a fost în etapa de evaluare tehnică şi 
financiară în cadrul căreia beneficiarul a pregătit documentelor necesare solicitărilor de clarificări 
venite atât de la MDRT în calitate de Autoritate de Management pentru POR cât şi de la ADR Vest, 
Organism Intermediar pentru POR. 
-   În data de  29.06.2012 a fost semnat contractul de finanţare nr.3524. 
 

 Monitorizarea proiectele elaborate în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. 
Pe lângă iniţierea si implementarea de  proiecte, Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională  
monitorizează toate proiectele indiferent de direcţia care le gestionează. Astfel, a fost derulată 
procedura de monitorizare a următoarelor proiecte: 

- Sistem Agro - Logistic Regional Integrat; 
- BARRABARRIPEN - un model interregional de incluziune destinat femeilor rome; 
- Biodiversitatea şi protecţia naturii – o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două 

oraşe înfrăţite” – BIOTOWNS; 
- Reabilitare strada Iancu Văcărescu – tronsonul cuprins intre bv. Regele Carol si bv. 16 

Decembrie 1989”, cod SMIS 25625; 
- Reabilitare str. Văcărescu pe tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol şi Spl. T. 

Vladimirescu; 
- Infrastructura regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C; 
- Modernizare str. Cloşca şi extindere la 4 benzi pe sectorul Bv. Cetăţii – Str. Ovidiu Balea; 
- Sistem de informare şi comunicare facil pentru cetăţeni – panouri informative; 
- Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor canalului Bega Timişoara; 
- Reabilitare spaţii publice din centrul istoric al oraşului Timişoara (Cetate); 
- Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa – Incubator de afaceri; 
- Trafic management şi supraveghere video; 
- Reabilitarea Centrului de Zi pentru copii cu dizabilităţi Podul Lung Timişoara; 
- Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii Serviciului Protecţia Copilului şi 

Familiei; 
- Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive; 
- Amenajare complex rutier zona Michelangelo; 
- Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe  str. Ştefan cel Mare din 

municipiul Timişoara; 
- O abordare inclusa de la egal la egal,a conurbatiilor si aglomerării urbane largi, pentru 

participare la Convenţia  Primarilor- CONURBANT; 
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HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PROMOVATE: 
HOTĂRÂREA  nr. 256/29.05.2012 privind aprobarea proiectului AMENAJARE COMPLEX 
RUTIER ZONA MICHELANGELO ETAPA II, a documentaţiei tehnic-economice şi a analizei 
cost beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în 
vederea accesării fondurilor nerambursabile prin POR 2002-2013 aferent Axei prioritare nr. 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. 179/24.04.2012 privind modificarea Hotărârii consiliului local nr. 
235/28.06.2011 privind aprobarea proiectului CENTRU REGIONAL DE COMPETENŢE ŞI 
DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE, a documentaţiei tehnic-
economice şi a analizei cost beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin 
Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin POR 2002-2013 
aferent Axei prioritare nr. 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. 218/03.05.2012 pentru modificarea Hotărârii consiliului local nr. 
409/13.12.2011 privind aprobarea proiectului MODERNIZAREA STAŢIILOR DE TRANSPORT 
PUBLIC INTERMODAL LA NIVELUL POLULUI DE CREŞTERE TIMIŞOARA, a 
documentaţiei tehnic-economice şi a analizei cost beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de 
proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin POR 
2002-2013 aferent Axei prioritare nr. 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. 13/31.01.2012 privind acordarea unui drept de uz, către SC. ENEL 
DISTRIBUTIE BANAT S.A, pentru Postul Trafo şi accesul la echipamentele energetice, situate în 
clădirea Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C din str.Circumvalaţiunii nr. 4 
 
DISPOZIŢII ALE PRIMARULUI PROMOVATE în anul 2012: 
DISPOZITIE nr. 18/04.01.2012  privind constituirea echipei de implementare si monitorizare 
proiect “Reabilitare str. Văcărescu - pe tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol şi Spl. T. 
Vladimirescu” 
DISPOZITIE nr. 129/02.02.2012 privind modificarea si completarea echipei de implementare a 
proiectului Reabilitare strada Iancu Văcărescu – tronsonul cuprins intre bv. Regele Carol si bv. 16 
Decembrie 1989” 
DISPOZITIE  nr. 701/15.06.2012 privind modificarea componentei unităţii de management a  
proiectului “Infrastructura regionala de afaceri si inovare IT&C” 
DISPOZITIE nr. 17/04.01.2012 privind desemnarea responsabilului cu monitorizarea implementării 
proiectului “Sistem Agro - Logistic Regional Integrat” 
DISPOZITIE nr. 32/04.01.2012 privind desemnarea responsabilului cu monitorizarea implementării 
proiectului “BARRABARRIPEN - un model interregional de incluziune destinat femeilor rome” 
DISPOZITIE 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” – BIOTOWNS 
DISPOZITIE nr. 19/04.01.2012  privind  desemnarea persoanei responsabile cu monitorizarea 
implementării proiectului  ,,Modernizare str. Cloşca şi extindere la 4 benzi pe sectorul Bv. Cetăţii – 
Str. Ovidiu Balea’’ 
DISPOZITIE nr. 23/04.01.2012 privind desemnarea responsabilului cu monitorizarea implementării 
proiectului Sistem de informare şi comunicare facil pentru cetăţeni – panouri informative  
DISPOZITIE nr. 31/04.01.2012  privind desemnarea responsabilului cu monitorizarea 
implementării proiectului  Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor canalului Bega 
Timişoara 
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DISPOZITIE nr. 28/04.01.2012 privind constituirea echipei de implementare si monitorizare proiect 
Reabilitare spaţii publice din centrul istoric al oraşului Timişoara (Cetate) 
DISPOZITIE nr.  29/04.01.2012  privind desemnarea responsabilului cu monitorizarea 
implementării proiectului  “Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa – 
Incubator de afaceri 
DISPOZITIE nr.    27/04.01.2012 privind desemnarea responsabilului cu monitorizarea 
implementării proiectului “Trafic management şi supraveghere video” 
DISPOZITIE nr.    702/15.06.2012  privind înlocuirea persoanei responsabila cu monitorizarea 
proiectului    “Trafic management şi supraveghere video” 
DISPOZITIE nr. 20/04.01.2012 privind constituirea echipei de implementare si monitorizare proiect 
Reabilitarea Centrului de Zi pentru copii cu dizabilităţi Podul Lung Timişoara 
DISPOZITIE nr. 128/02.02.2012 privind modificarea echipei de implementare a proiectului 
Reabilitarea Centrului de Zi pentru copii cu dizabilităţi Podul Lung Timişoara 
DISPOZITIE nr. 24/04.01.2012 privind constituirea echipei de implementare si monitorizare proiect 
Reabilitarea Centrului de Zi pentru copii cu dizabilităţi Podul Lung Timişoara 
DISPOZITIE nr. 30/04.01.2012 privind  constituirea echipei de implementare si monitorizare 
proiect 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 
DISPOZITIE nr. 12/04.01.2012 privind  constituirea echipei de implementare si monitorizare 
proiect Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate(str.PLAVOSIN) 
DISPOZITIE nr. 150/14.02.2012 privind modificarea echipei de implementare a proiectului 
Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate(str.PLAVOSIN) 
DISPOZITIE nr. 11/04.01.2012 privind  constituirea echipei de management si monitorizare proiect  
“Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul 
Timişoara” 
DISPOZITIE nr. 13/04.01.2012 privind  constituirea echipei de implementare si monitorizare 
proiect  Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul PCT 
DISPOZITIE nr. 14/04.01.2012 privind  constituirea echipei de implementare si monitorizare 
proiect “Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive” 
DISPOZITIE nr. 26/04.01.2012 privind desemnarea responsabilului cu monitorizarea implementării 
proiectului Amenajare complex rutier zona Michelangelo 
DISPOZITIE 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 
DISPOZITIE nr. 16.04.01.2012 privind desemnarea responsabilului cu monitorizarea implementării 
proiectului  Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de 
troleibuze Timişoara – Dumbrăviţa) 
DISPOZITIE 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) 
DISPOZITIE nr. 21/04.01.2012 privind desemnarea responsabilului cu monitorizarea implementării 
proiectului  O abordare inclusa de la egal la egal,a conurbatiilor si aglomerării urbane largi, pentru 
participare la Convenţia Primarilor- CONURBANT- 
 

6.1.3. SERVICIUL INVESTIŢII 
 Elaborarea programului de dezvoltare al Municipiului Timişoara (PDMT). 

Realizarea acestui subobiectiv a  presupus activităţi numeroase  şi complexe  realizate în cadrul 
serviciului ca urmare a colaborării cu  toate direcţiile, serviciile, compartimentele PMT. Propunerile 
direcţiilor şi compartimentelor au fost  analizate şi reanalizate  în cadrul şedinţelor repetate 
organizate cu  primarul, directorii şi şefii de servicii, pornindu-se de la o varianta iniţială propusă de 
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către direcţii, care filtrată prin prisma posibilităţilor financiare şi a priorităţilor  municipale, a fost 
concretizată în varianta finală, acceptată  de toţi factorii responsabili;  
Programul de Dezvoltare al Municipiului Timişoara (PDMT) precum şi rectificările aferente  la 
Program, este structurat în două componente: 

- Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, postaderare (se elaborează în 
varianta anuală şi multianuală)  

- Investiţii – pentru obiective  cu finanţare din buget local si alte surse 
PDMT pe anul 2012, anexă la Bugetul Local  a fost adoptat de către Consiliul Local al Municipiului 
Timişoara prin HCL nr. 41 din 02/07/2012 privind aprobarea bugetului local al Municipiului 
Timişoara pe anul 2012, în valoare totală de  394.363,60 mii lei defalcat după cum urmează:  
 -  334.452,18 mii lei  - Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile   
    postaderare  
 -    59.911,42 mii lei – Investiţii – pentru obiective  cu finanţare din buget local si alte surse 
Pe parcursul  semestrului 1 au  avut loc  2 rectificări ale Programului de dezvoltare,  adoptate  de 
către Consiliul Local al Municipiului Timişoara cu prilejul rectificărilor de buget, prin HCL nr. 
102/27.03.2012 respectiv, prin HCL nr. 235 /29.05.2012 
Valoarea totala a Programului de dezvoltare  a fost aprobată după cum urmează: 
RECTIFICAREA 1: - 399.496,21  mii lei, din care: 
   -333.326,17 mii lei - Proiectele cu finanţare din fonduri externe  
   -  66.170,04 mii lei - Investiţii  
RECTIFICAREA 2: - 402.194,20 mii lei, din care: 
   - 333.484,24 mii lei - Proiectele cu finanţare din fonduri externe  
   -   68.709,96 mii lei Investiţii  
Priorităţile stabilite pentru PDMT au fost următoarele:  

1. Obiective cu finanţare din fonduri europene;  
2. Obiective începute în perioada anterioară, cu  contracte în derulare; 
3. Obiective noi: execuţie de lucrări, dotări, studii şi proiecte;   

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 în principal următoarele obiective: 
- Alimentări cu apă şi canalizare: Zona Ronaţ Triaj şi Canal Calea Ghirodei, Reţele apa-canal in 
mun. Timişoara –Etapa 1. 
- Extinderi de reţele de iluminat public in zona de nord si de sud. 
- Extinderea reţelei de  troleibuz din Timişoara spre două localităţi periurbane: Ghiroda şi 
Dumbrăviţa.  
- Iluminat arhitectural al unor clădiri istorice si monumente reprezentative. 
- PUG Municipiul Timişoara  
 -Reabilitarea şi modernizarea unor obiective sociale cum sunt: Clădire pentru persoane în 
dificultate - din Timişoara str. Plavoşin nr.21, Cantina de Ajutor Social, Serviciul pentru Protecţia 
Copilului şi Familiei, Centrul pentru copii cu dizabilităţi „Podul Lung” 
- Reabilitare şi modernizare instituţii de sănătate şi învăţământ cum sunt: Spitalul Victor Babes, 
Liceul N.Lenau. Liceul J.L. Calderon, Colegiul Naţional C.D.Loga 

• Principalele lucrări tehnico-edilitare, au constat în:  
-  Modernizări şi  amenajări de parcuri şi scuaruri: Parcul Rozelor, Parcul Copiilor „Ion Creangă”, 
Parcul Poporului. 
- Iluminat arhitectural al  Bisericii Ortodoxe Române (Catedrala Veche) din Piaţa Al. Mocioni  
- Continuarea şi terminarea lucrărilor de reabilitare a str. I Văcărescu – pe tronsonul cuprins între b-
dele 16 Decembrie 1989 şi Regele Carol I.  
- Continuarea lucrărilor de reabilitare a Pieţei Iosefin 
-  Lucrări de consolidare şi modernizare a podurilor/pasajelor: Uzina de Apă, Calea Şagului. 
-  Modernizari şi amenajări stradale în  zonele Buziaşului, Torontalului, Muzicescu  
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-  Extinderi reţele apă-canal în zonele: Ronaţ,  Plopi,  Ciarda Roşie ş. a. 
- Extinderea reţelelor de iluminat public în zona de nord şi în zona de sud a municipiului Timişoara  

• Principalele dotări achiziţionate au fost următoarele : 
- Mjloace de transport în comun. ( autocar, autobuze  şi microbuze) 
- Echipamente de specialitate pentru instituţiile sanitare: Spitalul Victor Babeş, Spital L. Ţurcanu, 
Spitalul Clinic Municipal. 
 - Echipamente de specialitate pentru instituţiile de învăţământ , cultura şi sport aflate în domeniul 
public al municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local.  
- Echipamente specifice pentru Poliţia Locală  
 

 Urmărirea/monitorizarea gradului de realizare al  PDMT  
Realizarea acestui subobiectiv, a presupus urmărirea şi  verificarea implementarii tuturor 
obiectivelor de investiţii  din punct de vedere al  corelării şi conformităţii cu PDMT aprobat, 
respectiv cu cele două rectificări ale acestuia ce au avut loc pe parcursul semestrului 1, menţionate 
anterior. A fost efectuată verificarea tuturor  documentelor (propunere de angajare a unei cheltuieli, 
angajament bugetar, respectiv ordonanţare) întocmite de către direcţiile/serviciile /compartimentele 
PMT în vederea achiziţionării respectiv realizării  unei investiţii. Verificarea propunerii de angajare 
a unei cheltuieli şi a angajamentului bugetar  s-a realizat anterior demarării procedurilor de achiziţii 
publice pentru fiecare obiectiv de investiţie în parte,  iar ordonanţările au fost verificate   pentru 
orice plată efectuată în cadrul implementării proiectului/obiectivului de investiţie cuprins în cadrul 
Programului.  
În acelaşi context s-a realizat şi urmărirea, gestionării  corecte a resurselor financiare ( buget local, 
fonduri europene şi alte surse) în conformitate cu  PDMT şi prevederile contractuale. 
Tot în vederea realizării  subobiectivului mai sus menţionat, în cazul obiectivelor de investiţii 
promovate de către Direcţia Dezvoltare, au fost realizate pentru fiecare obiectiv de investiţii în 
parte, verificarea conformării documentelor de plată ( propuneri, angajamente, ordonanţări) cu 
valorile cuprinse în , devizul general respectiv bugetul proiectului, pentru  Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile, postaderare.  
Procentul  de  realizare al obiectivelor de investiţii, structurate pe capitole bugetare, raportat la 
valoarea aprobată pe semestrul I a fost următorul: 
 
 a. Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile post aderare 

Denumire  Capitol Realizari 

Total General I 20,96% 
Capitolul 65.02  Învăţământ 67,22% 
65.02.04 Învăţământ secundar 67,22% 
Capitolul 66.02 Sănătate 0,02% 
66.02.06  Spitale 0,02% 
Capitolul 67.02 Cultură, recreare şi religie 80,03% 
67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 80,03% 
Capitolul 68.02 Asigurări şi  Asistenţa  Socială 12,07% 
68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 0,91% 
68.02.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale 25,18% 
Capitolul 70.02  Locuinţe , servicii si dezvoltare publica 1,59% 
Capitolul 74.02 Protecţia mediului 52,84% 
74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 52,84% 
Capitolul 81.02 Combustibili si energie 8,31% 
81.02.06 Energie termică 8,31% 
Capitolul 84.02  Transporturi  14,45% 
84.02.03 Transport rutier 14,45% 
84.02.03.03 Străzi 20,89% 
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 b. Investiţii – cu finanţare din buget local si alte surse 

Denumire 
Capitol 

Total 
Realizări 

 

Realizări  
Contribuţie 
As.de propr. 

Buget 
 Stat Surse Proprii Credite Buget 

Local 
Total General 40.43% 90.39% 14.51% 0.12% 0.00% 43.54% 

  Lucrări in Continuare 
- A 44.32% 90.39% 39.04% 0.00% 0.00% 44.44% 

 Lucrări Noi - B 0.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.53% 
Dotări Indep. si Alte 

Inv. - C 40.72% 0.00% 0.00% 0.12% 0.00% 46.12% 
Total General  40.43% 90.39% 14.51% 0.12% 0.00% 43.54% 
din care: 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Capitolul 51.02 
Autorităţi  Executive şi 
Acţiuni Externe 17.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 17.12% 
Capitolul 54.02 Alte 
servicii publice 
generale 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Capitolul 61.02. 
Ordine publică şi 
siguranţa naţională 1.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.32% 
Capitolul 65.02  
Învăţământ 17.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.32%
Capitolul 66.02 
Sănătate 9.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 24.87% 
Capitolul 67.02 
Cultură, recreere şi 
religie 40.62% 0.00% 0.00% 2.20% 0.00% 45.53%
Capitolul 68.02 
Asigurări şi  Asistenţa  
Socială 52.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 52.89% 
Capitolul 70.02  
Locuinţe , servicii si 
dezvoltare publica 42.17% 90.39% 16.47% 0.00% 0.00% 41.99% 
Capitolul 81.02 
Combustibili si energie 17.72% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 17.72% 
Capitolul 84.02  
Transporturi  63.07% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 61.32%

 
 Iniţierea, pregătirea documentelor şi a procedurilor necesare pentru realizarea obiectivelor 

de investiţii proprii ale Direcţiei Dezvoltare 
Realizarea acestui subobiectiv a presupus următoarele activităţi principale: 
- întocmirea referatelor privind necesitatea şi oportunitatea, a temelor de proiectare şi pregătirea  
tuturor documentelor specifice activităţii serviciului, aferente achiziţiei serviciilor de proiectare; 
- colaborarea cu proiectantul pe perioada elaborării documentaţiei tehnico economice, urmărirea 
îndeplinirii de către acesta a tuturor clauzelor contractuale;  
- verificarea şi supunerea spre aprobarea CTE a  SF, respectiv a DALI; 
- promovarea documentaţiilor în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului 
Timişoara 
- iniţierea de dispoziţii ale Primarului necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice; 
- asigurarea suportului tehnic   în cadrul Comisiilor de evaluare a ofertelor pentru achiziţionarea 
serviciilor de proiectare respectiv a lucrărilor de construcţii montaj; 
- colaborare intensă şi susţinută cu Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională, pe tot parcursul 
implementării proiectelor  cu finanţare din fonduri europene, incluzând  participarea la şedinţele cu 
organismul intermediar pe perioada de implementare a proiectelor. 
- derularea activităţilor de implementare a obiectivelor de investiţii  în conformitate cu prevederile 
din contractele de prestări servicii, de lucrări de execuţie respectiv de finanţare, în cazul unor proiecte 
cu finanţare europeană sau buget local; colaborarea susţinută cu prestatorii, furnizorii respectiv 
executanţii, concretizată prin discuţii, deplasări pe teren, întâlniri de lucru, corespondenţă precum şi  
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elaborarea unor documente  justificative şi acte adiţionale în cazul in care condiţiile  obiective impun 
acest lucru 
- verificarea situaţiilor de plată  şi a facturilor pentru fiecare obiectiv de investiţie, urmărindu-se 
următoarele aspecte: încadrarea în  valoarea şi cuprinsul ofertei tehnice şi financiare, în valoarea 
aprobată în Programul de dezvoltare, încadrarea în valoarea totală a investiţiei din devizul general al  
DTE adoptată prin HCL respectiv încadrarea în valoarea contractului;  
- întocmirea angajamentelor  de plată pentru fiecare obiectiv de investiţii după aprobarea 
Programului de Dezvoltare. Aceste documente însoţesc propunerile de angajare a unei cheltuieli, şi 
sunt elaborate respectiv, verificate şi avizate de către Serviciul Investiţii care le  transmite apoi  la 
Serviciul Buget pentru înregistrare şi operare 
- întocmirea ordonanţărilor pentru fiecare obiectiv de investiţii, după  emiterea facturii de către 
prestator, furnizor sau executant. Ordonanţările elaborate, respectiv  verificate de către Serviciul 
Investiţii sunt  transmite apoi  la Serviciul Buget pentru înregistrare şi operare, împreună cu factura 
şi documentele justificative, pe baza cărora a fost emisă factura.  
- reţinerea  garanţiilor de bună execuţie se realizează, conform prevederilor contractuale. Eliberarea 
garanţiilor de bună execuţie se face pe baza unui referat aprobat , în conformitate cu prevederile 
contractuale. 
- anunţarea  Inspectoratului în Construcţii (ISC) şi Instituţiei Arhitectului Şef cu privire la începerea 
lucrărilor se face după semnarea Contractelor de execuţie lucrări,  pe baza  formularelor disponibile 
la camera 12 , însoţite de Autorizaţia de Construire.  
- achitarea  de către investitor a taxelor şi comisioanelor stabilite  prin reglementări legale se 
efectuează pentru fiecare obiectiv de investiţie cuprins în Programul de dezvoltare la cap. A 
respectiv  la cap. B,   după cum urmează: 
- 0,1 % din valoarea lucrărilor precizată în Autorizaţia de Construire - la ISC - anterior începerii 
lucrărilor ,  pe bază de referat justificativ şi ordonanţare de plată; 
- 0,7% din valoarea lucrărilor precizată în Autorizaţia de Construire - la ISC -  concomitent cu plata 
facturilor aferente lucrărilor de C+M pe bază de referat justificativ şi ordonanţare de plată; 
- 0,5% din valoarea devizului de construcţii – la Casa Socială a Constructorilor (CSC)- concomitent 
cu plata facturilor aferente lucrărilor de C+M pe bază de referat justificativ şi ordonanţare de plată; 
- recepţionarea obiectivelor de investiţii  la terminarea respectiv la  finalizarea acestora şi 
transmiterea documentelor aferente către Direcţia Patrimoniu  în vederea inventarierii acestora  şi 
gestionării în continuare;   
- predarea investiţiei la Direcţia Patrimoniu în vederea  înregistrării mijloacelor fixe şi intabulării 
investiţiilor noi  terminate, se efectuează la terminarea  lucrărilor  pe baza unei adrese prin care se 
comunică datele tehnice şi valoarea totală, însoţite de procesul verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor, planuri caracteristice şi alte documente justificative. În cazul în care după predarea 
investiţiei  mai intervin cheltuieli cu aceasta, valoarea de investiţie modificată s-a comunicat de 
îndată la Direcţia Patrimoniu în baza unei adrese însoţite de documentele justificative. După 
recepţia finală, procesul verbal de recepţie finală  s-a transmis la Direcţia Patrimoniu. 
Pe parcursul semestrului 1, au fost  derulate activităţile mai sus menţionate în implementarea, pe 
faze distincte a următoarelor obiective de investiţii: 
 A. Faza elaborare de studii şi proiecte 
- „Reabilitare Str. Văcărescu- pe tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol I şi Spl. T. Vladimirescu” 
– Efectuarea unor  modificări şi completări ale   documentaţiei   tehnico economice cu parte scrisa şi 
desenată, ca urmare solicitărilor  adresate de către ADR VEST reaspectiv MDRT;  
- „Reabilitarea , clădire pentru persoane în dificultate - din Timişoara str. Plavoşin nr.21 -  în vederea 
mansardării” – continuarea fazelor DALI +PT demarate în anul anterior  
- „Reabilitarea, Modernizarea, Dezvoltarea şi Echiparea Cantinei De Ajutor Social Timişoara pentru 
Dezvoltarea Unui Centru Social de Urgenţă Pentru Persoane Fără Adăpost” – Efectuarea unor  
modificări şi completări ale   documentaţiei   tehnico economice cu parte scrisa şi desenată, ca urmare  
a solicitărilor  adresate de către ADR VEST respectiv MDRT;  
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- „Reabilitarea , Modernizarea, şi Echiparea Infrastructurii Serviciului pentru Protecţia Copilului şi 
Familiei” – finalizarea fazelor  DALI +PT+DDE, demarate în anul anterior  
- „Creşterea calităţii serviciilor medicale în cadrul Spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie 
„Victor Babeş” –  iniţierea, elaborarea  şi finalizarea fazei  DALI   
- „Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara” – 
Efectuarea unor  modificări şi completări ale   documentaţiei   tehnico economice cu parte scrisa şi 
desenată, ca urmare  a solicitărilor  adresate de către ADR VEST respectiv MDRT;  
- „Sistem de Supraveghere pentru Creşterea Siguranţei şi Prevenirea Criminalităţii în Municipiul 
Timişoara” – Efectuarea unor  modificări şi completări ale   documentaţiei   tehnico economice cu 
parte scrisa şi desenată, ca urmare  a solicitărilor  adresate de către ADR VEST respectiv MDRT;  
- „Monument comemorativ Karlsruhe” – iniţierea, elaborarea şi finalizarea fazei de  concept şi DTAC  
- „ Reabilitarea, Modernizarea, Dezvoltarea şi Echiparea  Liceului Teoretic Nikolaus Lenau-
Timişoara” – demararea şi finalizarea fazei PT  
- „ Reabilitarea, Modernizarea, Dezvoltarea şi Echiparea  Colegiului Naţional C.D.Loga -Timişoara” 
– demararea fazei PT  
  NB: PT – proiect tehnic; DDE – detalii de execuţie; DALI – documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie; 
  DTAC –  documentaţie tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire; SF – studiu de fezabilitate  
 B. Faza execuţie lucrări  
- Reabilitare  Piaţa Iosefin  
Realizarea acestui obiectiv de investiţii a vizat  demolarea construcţiilor ce au compus  vechea piaţă 
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 endetail la standarde europene.  Clădirea - cu o suprafaţa construită de 1590 
mp şi o suprafaţa desfăşurată de 6940 mp – 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 de construcţii montaj  au demarat în iulie 2011 prin demolarea halei nr. 1 şi a 
construcţiilor de pe amplasament, apoi cu lucrările de săpături şi turnare fundaţii. Pe parcursul 
semestrului 1 au fost continuate lucrările începute în anul anterior: a fost  demolat bazinul de peşti  
şi postul trafo, a fost finalizată structura de rezistenţă, au fost efectuate închiderile din zidărie  şi 
compartimentările interioare şi au fost demarate  lucrări de instalaţii şi de finisaje. 
Fondurile au fost asigurate de la bugetul local. 
- Monument Comemorativ Karlsruhe  
 În anul 2012 s-au împlinit  20 de ani de la semnarea Acordului de parteneriat şi înfrăţire între 
oraşele Karlsruhe  din Germania şi Timişoara. Pentru a marca bunele relaţii de prietenie şi 
colaborare statornicite de-a lungul timpului, una din cele mai importante pieţe publice din 
Karlsruhe, a fost denumită  de către autorităţile locale germane „Timişoara”. În replică, aniversarea 
româno-germană a fost marcată de către municipalitate prin  denumirea  Parcului Bihor cu numele 
oraşului german înfrăţit, precum şi montarea obiectivului „Monument Comemorativ Karlsruhe”.  
Acesta  constă în semnalul monument “Karlsruhe” ce a fost amplasat în Parcul Karlsruhe, fost 
Bihor, precum şi a plachetei din bronz inscripţionate, montată pe faţada de pe str. Alba Iulia a 
clădirii Comisariatului din P- ţa Libertăţii. Obiectivul a fost inaugurat în luna mai 2012. Fondurile 
au fost asigurate de la bugetul local. 

 Alte activităţi desfăşurate: 
• A fost asigurat suportului tehnic de specialitate – în cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor 

pentru achiziţia publică de lucrări de execuţie, respectiv pentru achiziţionarea serviciilor de 
asistenţă tehnică din partea  dirigintelui de şantier  - pentru următoarele obiective: 
 - Infrastructură Regională de Afaceri şi Inovare în Sectorul TI&C  
 - Sistem Agro - Logistic Regional IntegratReabilitarea Spaţiilor Publice din Centrul Istoric 
al Municipiului Timişoara. 
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• În semestrul 1 a fost promovată Dispoziţia 565 din 22.05.2012 privind constituirea comisiei de 
recepţie la terminarea lucrărilor şi de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, pentru 
toate lucrările de construcţii şi instalaţii aferente acestora ce constituie obiective de investiţii 
realizate de către Municipiul Timişoara.   

• A fost asigurată o colaborare susţinută   cu  Direcţia Economică în vederea asigurării de către 
aceasta a fondurilor necesare  şi a surselor de finanţare pe tot parcursul semestrului, pentru  
implementarea obiectivelor de investiţii cuprinse în PDMT;  au fost verificate şi avizate 
documentele aferente efectuării plăţilor, au fost întocmite anexele necesare pentru  admitere la 
finanţare şi plată (Anexele 1 – 4 ) şi  transmise spre Direcţia Economică documentele necesare 
efectuării plătii, pentru toate obiectivele de investiţii derulate de către Municipiul Timişoara.  

• A fost menţinută 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. 

• A fost asigurat – lunar, bilunar sau de cate ori a fost cazul – secretariatul Comisiei Tehnico 
Economice (CTE) de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările 
de investiţii şi reparaţii capitale (altele decât curente); Pe parcursul semestrului 1 a fost asigurat 
suportul tehnic pentru verificarea şi prezentarea în cadrul CTE  a unor documentaţii  tehnice 
elaborate în conformitate cu legislaţia în domeniu în vigoare.  Au fost emise 10 de avize.   

 
6.1.4. SERVICIUL CENTRUL DE COORDONARE PENTRU REABILITAREA 
CARTIERELOR ISTORICE DIN TIMIŞOARA 

In vederea reabilitării imobilelor monumente de arhitectura din cartierele Timişoarei, protejate prin 
Legea nr. 422 privind protejarea monumentelor istorice, Serviciul Centrul de Coordonare pentru 
Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara a derulat activitati diverse vizând implementarea de 
programe si proiecte, după cum urmează:  

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

• Programul „Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timişoarei – 
Infrastructura Municipală Fază a II-a” – sprijin financiar pentru proprietari de clădiri istorice 
– KFW 

Scopul programului este susţinerea proprietarilor de clădiri istorice, publice sau private, din 
cartierele Cetate, Iosefin şi Fabric care intenţionează reabilitarea acestora. 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. Ulterior, in iunie 2010 a fost aprobat un grant in valoare de 1.000.000 euro pentru asistenta 
tehnica in primii patru ani de implementare prin experţi internaţionali selectaţi de KfW.  
Demararea proiectului a fost întârziata pana la finalizarea procedurii de selecţie a echipelor de 
experţi internaţionali după cum urmează:  
-  CCRCIT, sub coordonarea Directorului Direcţiei a elaborat caietul de sarcini (terms of reference), 
aprobat de KfW, in baza căruia s-a făcut selecţia executanţilor grupaţi in doua loturi: lotul 1 - suport 
instituţional si lotul 2 - servicii tehnice şi de arhitecţi. 
- în luna ianuarie 2012 a fost finalizată licitaţia pentru lotul 2, compania câştigătoare fiind SPS Plan 
Architekten und Ingenieure GmbH, Leipzig;  
- licitaţia pentru lotul 1 s-a finalizat la sfârşitul lunii februarie 2012, compania câştigătoare fiind 
MACS Management Consulting Services GmBH, Frankfurt, iar la începutul lunii martie am fost 
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informaţi că cele două firme de consultanţă selectate urmează să îşi înceapă activitatea în a doua 
parte a lunii aprilie. 
Din 23 aprilie 2012 cele 2 loturi ale echipelor de consultanţi şi-au început activitatea în Timişoara, 
in vederea implementării programului „Reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale 
Timişoarei” – Infrastructură municipală faza II a. 
 In 28 mai 2012, la Liceului Nikolaus Lenau Timişoara, a avut loc o conferinţă de presă pentru 
anunţarea publica a demarării programului, prin implementarea proiectului pilot Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic Nikolaus 
Lenau, cu un buget aprobat de 700.000 euro.  
În data de 25 iunie 2012, a avut loc întâlnirea dintre d. Primar Nicolae Robu, conducerea Direcţiei 
Dezvoltare şi echipele de consultanţi din cadrul programului, pe parcursul căreia s-a convenit un 
program de derularea proiectului.  
De la această dată s-a considerat ca programul a fost demarat, experţii din cele doua loturi au 
început sa elaboreze procedurile necesare, contractele si modalităţile de rambursare a costurilor de 
reabilitare pentru începerea lucrărilor asupra imobilelor selectate. 
În luna mai au fost făcute plăţile către Ministerul de Finanţe conform Acordului Subsidiar de 
Împrumut si Finanţare nr. 354 pentru comisionul la fondul de risc.  

• Proiectul pilot „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale a liceului Nikolaus Lenau Timişoara”  

S-au derulat cronologic următoarele activităţi: 
 - 19.01.2012 – S-a dat ordinul de începere pentru realizarea proiectului tehnic;  
 - 19.03.2012 – Proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale a Liceului Nikolaus Lenau, Timişoara" a fost predat de catre firma selectata S.C. 
Subcontrol S.R.L. spre verificare;  
 - In perioada 19.03.2012 - 05.06.2012 – Proiectul mai sus menţionat este analizat de 
expertul din cadrul Lotului 2 Arhitectură şi Inginerie, domnul Thorsten Spohler, şi se practică 
modificări/corectări de câtre proiectanţi;  
 - 08.06.2012 –  KfW a aprobat acordarea unui sprijin financiar in valoare de 700.000 euro 
pentru implementarea acestui proiect.  
 - 21.06.2012 – Se primeşte de la experţii KfW „Evaluarea  proiectării şi a măsurilor 
propuse” pentru proiectul pilot, si începe pregătirea documentaţiilor pentru demararea procedurilor 
de achiziţie publica lucrări; 

• Proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a 
liceului teoretic C.D. Loga Timişoara” 

 - 07.03.2012 - S-a dat ordinul de începere pentru realizarea proiectului tehnic; 
 - 08.05.2012 - Proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale a liceului teoretic C.D. Loga Timişoara” a fost predat de câtre firma selectata S.C. 
I.S.E. Performer S.R.L. spre verificare; 
 - 15.05.2012 – prezent - Proiectul este analizat de expertul din cadrul Lotului 2 Arhitectură 
şi Inginerie, domnul Thorsten Spohler, si se practica modificări/corectări de către proiectanţi;  
 

 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). 

Prin contractul de asociere 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 reabilitării unor clădiri - proprietate publica sau privata 
– incluse in Lista monumentelor de arhitectura protejate, iar prin HCL nr. 147/2008 au fost 
nominalizate imobilele care urmau sa beneficieze de reabilitare, respectiv Piata Unirii nr.10, Piata 
Unirii nr. 11, Piata Unirii nr. 4. In 2010 au fost reabilitate primele doua clădiri, iar lucrările de 
reabilitare la clădirea din Piaţa Unirii nr. 4 au fost demarate in 16.09.2011, si au continuat in 
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semestrul I 2012. Întrucât după decopertarea faţadei s-a constatat ca sunt necesare lucrări 
suplimentare de consolidare, lucrările de reabilitare vor fi finalizate in primul semestru al anului 
2013.  
 

 Consiliere şi informare a proprietarilor de clădiri istorice şi a cetăţenilor, în general cu 
privire la legislaţia şi normele specifice protejării patrimoniului istoric imobil 

Consilierii Centrului au oferit si in anul 2012 consiliere proprietarilor clădirilor istorice 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.  
Ca şi etapă preliminară a demarării propriu-zise a proiectului, a continuat informarea proprietarilor 
din clădirile eligibile incluse în proiect, prioritare fiind asociaţiile de proprietari care am manifestat 
un interes ridicat faţa de program pe parcursul etapelor precedente. Pe parcursul primului semestru 
al anului 2012 am avut 15 de solicitări de consultanţă, în cadrul cărora a fost prezentat programul şi 
etapele de accesare a fondurilor. În urma discuţiilor purtate cu proprietarii sau reprezentanţii 
asociaţiilor de locatari interesaţi au fost depuse 4 cereri de solicitare sprijin financiar. 

• Informare şi mobilizare a cetăţenilor 
O activitate importanta a 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. A fost menţinută colaborarea cu Direcţia Comunicare pentru 
evenimente care au implicat comunicare cu reprezentanţi ai mass-media şi pentru publicarea de 
materiale specifice în revista lunară „Monitorul Primăriei”. 
 

 Alte activităţi în domeniul patrimoniul istoric imobil 
• A fost elaborată lista cuprinzând clădirile monumente 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)". Documentul prezintă evoluţia istorică, 
urbanistică şi arhitecturală a cartierului interior, „intra muros”, al cetăţii Timişoara şi constituie un 
sprijin pentru proiectarea si autorizarea lucrărilor de intervenţii asupra clădirilor monument protejat 
din acest cartier istoric. In studiul sunt incluse fisele cu descrierea evoluţiei a 210 imobile protejate. 

• A fost demarata elaborarea de studii similare pentru cartierele istorice: Iosefin, 
Elisabetin, Fabric şi cartierul Cetatea Timişoara „extra-muros” 

• A fost elaborată o bază de date care cuprinde în format electronic informaţii despre toate 
clădirile monumente istorice independente sau parte a unor ansambluri sau situri istorice incluse in 
Lista monumentelor istorice protejate, actualizata in 2010, anexa la Legea nr.422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice. 

• Pe parcursul semestrului întâi al anului 2012 a fost derulat studiul Starea fizică a 
clădirilor istorice 2011 - 2012. Studiul se efectuează la doi ani şi se bazează pe metode observative 
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pentru a putea stabili concluzii referitoare la evoluţia stării fizice a clădirilor din zonele istorice 
timişorene. 

 Colaborarea şi conlucrarea cu departamente din cadrul primăriei Municipiului Timişoara în 
implementarea de proiecte şi programe cu aplicare în domeniul patrimoniului istoric imobil. 

• In colaborare cu Direcţia de Urbanism, au fost întocmite documentaţii în vederea 
elaborate PUZ – Parc de Inovare, Calea Torontalului – Ovidiu Balea. 

• Pe parcursul semestrului întâi al anului 2012, 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. 

 
HOTĂRÂRI PROMOVATE 
HOTĂRÂREA NR. 64 din data: 28.02.2012 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din 
partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă SAD, situat în imobilul din str. C-tin Titel Petrescu nr. 4, la preţul de 140.910 lei 
HOTĂRÂREA NR. 93 din data: 13.03.2012 privind neexercitarea dreptului de preemţiune  din  
partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a Spaţiului Comercial 2A, situat în 
imobilul din Piaţa Victoriei nr.1/a, la preţul de 275.500 lei 
HOTĂRÂREA NR. 94 din data: 13.03.2012 privind neexercitarea dreptului de preemţiune  din  
partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a cotei de 11/20 din spaţiul cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă SAD, a cotei de 11/80 din terenul în suprafaţă de 737 m.p. şi a 
cotei de 1/1 din terenul în suprafaţă de 486 m.p., situate în imobilul din str. Memorandului nr.12, la 
preţul de 20.000 euro 
HOTĂRÂREA NR. 120 din data: 27.03.2012 privind neexercitarea dreptului de preemţiune  din  
partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă SAD F/B , situat în imobilul din Piaţa Badea Cârţan nr.13, la preţul de 34.000 
euro 
HOTĂRÂREA NR. 121 din data: 27.03.2012 privind neexercitarea dreptului de preemţiune  din  
partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă SAD 10, situat în imobilul din str. Episcop A. Pacha nr.10, la preţul de 40.000 
euro+TVA 
HOTĂRÂREA NR. 165 din data: 24.04.2012 privind neexercitarea dreptului de preemţiune  din  
partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă SAD 16/B/2, situat în imobilul din B-dul Revoluţiei nr.3, la preţul de 240.000 
euro 
HOTĂRÂREA NR. 166 din data: 24.04.2012 privind neexercitarea dreptului de preemţiune  din  
partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a spaţiilor nr. 1, 2, 3 şi 4, situate în 
imobilul din str. Gheorghe Doja nr.4, la preţul de 250.000 euro 
HOTĂRÂREA NR. 167 din data: 24.04.2012 privind neexercitarea dreptului de preemţiune  din  
partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă SAD 1/I, situat în imobilul din str. F. Mercy nr.9, la preţul de 203.150 lei 
HOTĂRÂREA NR. 223 din data: 29.05.2012 privind neexercitarea dreptului de preemţiune  din  
partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă SAD 1, situat în imobilul din str. Dacilor nr.5, la preţul de 28.350 lei. 

 
6.1.5. BIROUL COOPERARE INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 

Pe parcursul semestrului întâi al anului 2012, principalele activităţi derulate de către Biroul 
Cooperare Internă şi Internaţională au fost următoarele: 
 

 Iniţierea, gestionarea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare internaţională ale Municipiului 
Timişoara cu oraşele înfrăţite. 
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În baza acordurilor de înfrăţire, cu oraşele înfrăţite s-au desfăşurat următoarele activităţi: 
• GRAZ / AUSTRIA 

Cu oraşul Graz, în primul semestru al anului 2012 au avut loc schimburi în domeniul administrativ.  
Întrucât în 2012 s-au aniversat 30 de ani de la înfrăţirea dintre oraşe, oraşul Graz a propus să fie 
semnat un nou acord de înfrăţire între oraşe care să corespundă nevoilor şi intereselor actuale ale 
oraşelor din domeniile economic, cultural şi social. Întrucât în 2012 au avut loc alegeri locale atât la 
Timişoara cât şi la Graz, semnarea noului acord a fost amânată pentru anul 2013. 

• MULHOUSE / FRANŢA 
Cu oraşul Mulhouse, în primul semestru al anului 2012, au avut loc schimburi în domeniile 
administrativ, social, fiscal, cultural şi universitar. 
În perioada 10-13 aprilie 2012, a fost prezentă la Timişoara o delegaţie din oraşul înfrăţit Mulhouse 
din Franţa din care au făcut parte:  d-na Christelle Ritz, viceprimar responsabil cu Afacerile Sociale 
şi d-na Françoise Coulot, director  responsabil cu Afacerile Sociale, pentru un schimb de experienţă 
cu reprezentanţii Direcţiei Fiscale şi ai Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară din Timişoara. Cu 
această ocazie, au fost discutate şi analizate modalităţile de comunicare reciprocă a unor informaţii 
care privesc cetăţenii romi cu domiciliul în Timişoara care sunt stabiliţi pe teritoriul oraşului 
Mulhouse în scopul reducerii infracţiunilor comise de aceştia, precum şi modalităţile de integrare 
şcolară şi prin muncă a cetăţenilor romi din Mulhouse. Oraşul Mulhouse urmează să redacteze 
textul unui „Protocol de colaborare” între oraşe pe această temă. 
În perioada 25-29 mai 2012 a avut loc la Timişoara o întâlnire în cadrul proiectului FOCORPAR, 
proiect de formare continuă pentru arhitecţi, urbanişti şi cercetători, finanţat de către Comisia 
Europeană în cadrul programului LEONARDO, în care Centrul de cercetare CRESAT din cadrul 
Universităţii Haute-Alsace din Mulhouse şi Facultatea de Arhitectură din cadrul Universităţii 
Politehnica din Timişoara sunt parteneri.  
În data de 5 iunie 2012, o delegaţie de reprentanţi ai Caritas Alsacia s-a aflat în vizită în Timişoara 
pentru discuţii cu reprezentanţii Caritas Timişoara în vederea realizării unor parteneriate. 
În perioada 21-22 iunie 2012, grupul muzical „Mouse DTC” din Mulhouse a participat la 
Sărbătoarea Muzicii, organizată de Institutul Francez din Timişoara în colaborare cu Primăria 
Municipiului Timişoara. 

• KARLSRUHE / GERMANIA 
Cu oraşul Karlsruhe, în primul semestru al anului 2012, au avut loc diverse schimburi în domeniul 
cultural, sportiv şi administrativ. 
În perioada 13-18 martie 2012, s-a deplasat în oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania o delegaţie 
oficială din Municipiul Timişoara condusă de dl. Primar Gheorghe Ciuhandu pentru a participa la 
evenimentul organizat de oraşul Karslruhe cu ocazia aniversării a 20 de ani de la semnarea 
Acordului de înfrăţire dintre oraşe. Evenimentul aniversar organizat la Karlsruhe a constat într-o 
ceremonie aniversară, vernisajul unei expoziţii de artă denumită „Katem” la care au participat cu 
lucrări 6 artişti plastici timişoreni alături de artişti plastici din Karlsruhe, dezvelirea unei plăci 
aniversare dedicate Timişoarei, inaugurarea Pieţei „Timişoara”, concerte ale unui cvartet din 
Timişoara, diverse întâlniri cu reprezentanţi ai oraşului Karlsruhe etc. La eveniment au participat o 
delegaţie oficială din municipiul Timişoara, artişti plastici din Timişoara şi un cvartet din care au 
făcut parte reprezentanţi ai Filarmonicii „Banatul”. Costurile de cazare, mese şi organizare au fost 
suportate de oraşul Karlsruhe, iar costurile privind deplasarea membrilor delegaţiei, precum şi a 
lucrărilor de artă au fost suportate de Municipiul Timişoara. 
În perioada 3-9 aprilie 2012, a fost prezentă în Timişoara o delegaţie din oraşul Karlsruhe din care 
au făcut parte d-na Rosa Baum, d-na Katalin Moldvay şi d-na Lilo Maisch, reprezentante ale 
GEDOK – Asociaţia de Promovare a Femeilor Artist din Karlsruhe, pentru a organiza o Expoziţie 
de artă cu ocazia aniversării a 20 de ani de înfrăţire între Timişoara şi Karlsruhe.  
În perioada 11 - 14 mai 2012, la împlinirea a 20 de ani de la semnarea Acordului de înfrăţire dintre 
municipiul Timişoara şi oraşul Karlsruhe, municipiul Timişoara a organizat un eveniment aniversar 
menit să marcheze şi să sublinieze importanţa cooperării dintre cele două oraşe. Evenimentul a 
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constat în organizarea unei serii de acţiuni aniversare şi culturale, precum ceremonie aniversară, 
dezvelirea unei plăci aniversare dedicate oraşului Karlsruhe, inaugurarea Pieţei „Karlsruhe”, 
expoziţii fotografice cu imagini din Karlsruhe, expoziţie documentară despre schimburile realizate 
în cei 20 de ani de înfrăţire, concerte ale Trio „Kephiso” din Karlsruhe, prezentarea unui film despre 
oraşul Karlsruhe, întâlniri de lucru între reprezentanţi din cele două oraşe, conferinţe de presă, 
precum şi promovarea publică a evenimentului şi editarea unui studiu aniversar bilingv despre 
relaţia de înfrăţire dintre oraşe. La acţiunile organizate la Timişoara au participat, pe lângă delegaţia 
oficială a oraşului Karlsruhe condusă de dl. Primar Heinz Fenrich, însoţită de un grup muzical din 
oraşul Karlsruhe, Consulul General al Republicii Federale Germania la Timişoara, reprezentanţi ai 
Centrului Cultural German, Forumului Democrat al Germanilor, Clubului Economic German şi 
oameni de afaceri germani, reprezentanţi ai consulatelor din Timişoara, oficialităţi locale, 
reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai mai multor unor instituţii reprezentative din municipiu, 
persoane implicate de-a lungul anilor în înfrăţire, reprezentanţi ai mass-mediei locale ş.a. 
În perioada 18-19 mai 2012, dl. Thomas Schnepf, reprezentantul Stadtwerke – Compania pentru 
servicii orăşeneşti din Karlsruhe, a participat la Conferinţa, organizată de Municipiul Timişoara cu 
ocazia „Zilei Energiei”, cu prezentarea „Bune practici privind implementarea Planurilor de energie 
sustenabilă în oraşul Karlsruhe”. 
În perioada 21-24 iunie 2012,  8 canotori  din Timişoara au participat la „Regata oraşelor partenere” 
în cadrul „Festivalului cultural al portului”, organizat de oraşul Karlsruhe. 

• SZEGED / UNGARIA 
În cursul primului semestru al anului 2012, cu oraşul Szeged  au avut loc schimburi în domeniul 
administrativ, al turismului şi al proiectelor europene. 
În perioada 25 - 27 mai 2012, reprezentantele Infocentrului Turistic din Timişoara 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. 
De asemenea, a continuat implementarea în parteneriat a proiectului „Sistem agro-logistic regional 
integrat”, proiect iniţiat în anul 2011 şi finanţat Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-
România 2007-2013. 

• GERA / GERMANIA 
Cu oraşul Gera, în primul semestru al anului 2012, au avut loc schimburi în domeniul cultural şi 
administrativ. 
În 2012, 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 participat şi 5 tineri artişti din Timişoara: Timea 
Ciora, Alice Dobre, Lorena Garoiu, Filip Petcu şi Silvia Trion. Toţi cinci au fost nominalizaţi şi au 
fost invitaţi la vernisajul expoziţiei de la Gera din perioada 20 - 23 martie 2012. 
Tot în domeniul cultural, în 2012, oraşul Gera a lansat proiectul cultural „Artist în rezidenţă în Gera 
2012“, 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 artişti din Timişoara. 

• NOTTINGHAM / MAREA BRITANIE 
Cu oraşul Nottingham, în primul semestru al anului 2012, a continuat colaborarea în domeniul 
administrativ şi economic. Oraşului Nottingham i-a fost transmisă o propunere de colaborare iniţiată 
de un consorţiu de companii din Timişoara interesate să dezvolte relaţii de afaceri cu investitori din 
oraşul Nottingham.  

• CERNĂUŢI / UCRAINA 
În primul semestru al anului 2012, cu oraşul Cernăuţi din Ucraina au avut loc schimburi în 
domeniul administrativ. La solicitarea oraşului Cernăuţi, Primăria Municipiului Timişoara a 
transmis fotografii reprezentative ale municipiului pentru Expoziţia dedicată oraşelor înfrăţite 
realizată de oraşul Cernăuţi. 
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 Iniţierea, gestionarea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare internaţională ale Municipiului 
Timişoara cu alte oraşe din străinătate şi organizaţii internaţionale. 

În primul semestru al anului 2012, 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 Leipzig şi Landul Bavaria din Germania, oraşele Nancy şi Albi din 
Franţa, Consiliul Europei şi Institutul Francez din Timişoara. 

• NETANYA / ISRAEL  
În primul semestru al anului 2012, au continuat demersurile pentru încheierea unui acord de 
cooperare cu oraşul Netanya din Israel, iniţiate în 2010. Ca urmare discuţiilor avute cu ocazia vizitei 
la Netanya în 2011 a unei delegaţii oficiale din Municipiul Timişoara, d-na Primar Miriam Fierberg-
Ikar, împreună cu o delegaţie oficială din oraşul Netanya, urma să efectueze o vizită la Timişoara în 
primăvara anului 2012, însă deplasarea delegaţiei nu a mai fost posibilă şi vizita fost amânată pentru 
o dată care urmează să fie stabilită. 

• LEIPZIG / GERMANIA 
La începutul anului 2012 a fost iniţiată o colaborare cu oraşul Leipzig din Germania.  Astfel, în 
perioada 25-28 aprilie 2012, a fost prezentă la Timişoara o delegaţie din oraşul Leipzig din care au 
făcut parte: d-na Gabriele Goldfuβ, Şefa Serviciului de Relaţii Internaţionale din Primăria Leipzig, 
d-na Peggy Diebler, responsabil Management de Cartier şi dl. Ştefan Gabi, reprezentant al Direcţiei 
Dezvoltare din Primăria Leipzig, pentru discuţii privind posibilităţile de cooperare dintre oraşe şi 
pentru un schimb de experienţă pe tema consiliilor de cartier. Pe perioada şederii la Timişoara 
reprezentanţii oraşului Leipzig au avut întâlniri cu reprezentanţii oficiali ai Primăriei Municipiului 
Timişoara, cu responsabili cu relaţiile internaţionale şi consiliile de cartier din cadrul Primăriei, cu 
Consulul Republicii Federale Germania la Timişoara, cu Directorul Centrului Cultural German din 
Timişoara şi cu reprezentanţii consiliilor consultative de cartier din Timişoara. Cu ocazia discuţiilor 
au fost identificate mai multe domenii de cooperare de interes pentru oraşe: politic, cultural, 
economic, democraţie locală (consilii de cartier), turism şi programe europene. 

• LANDUL BAVARIA / GERMANIA 
În primul semestru al anului 2012 a continuat colaborarea cu Landul Bavaria în cadrul Fundaţiei 
„Aquademica”, în perioada de 17-19 mai 2012, fiind prezentă la Timişoara o delegaţie din Landul 
Bavaria, condusă de dl. Georg Riedl, primarul oraşului Pfarrkirchen şi membru în consiliul director 
al Asociaţiei oraşelor din Bavaria, s-a întâlnit cu reprezentanţii Municipiului Timişoara, cu 
specialişti din cadrul primăriei şi din cadrul instituţiilor de servicii publice din Timişoara, precum şi 
cu primari ai câtorva comune din judeţul Timiş şi Caraş-Severin, pentru un schimb de experienţă pe 
teme legate de serviciile de alimentare cu apă şi canalizare şi gestionarea deşeurilor. 

• ULM / LANDUL BADEN‐WÜRTTEMBERG 
În primul semestru al anului 2012 a continuat colaborarea cu oraşul Ulm. În perioada 28-30 martie 
2012, s-a deplasat la Ulm o delegaţie din Municipiul Timişoara din care au făcut parte reprezentanţi 
ai Primăriei Timişoara şi ai S.C. Aquatim S.A. pentru a participa la un workshop în domeniul 
reabilitării tehnologiei de epurare a apei şi sistemelor de alimentare cu apă potabilă. 
 

• ALBI / FRANŢA 
În primul semestru al anului 2012 au continuat schimburile cu Liceul Profesional Toulouse-Lautrec 
din oraşul Albi din Franţa iniţiate în anul 2008. În perioada 3-30 iunie 2012, s-a aflat în stagiu la 
Timişoara un grup de 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 primul semestru al anului 2012 a continuat colaborarea iniţiată în 2011 cu Direcţia de Dezvoltare 
a Coeziunii Sociale din cadrul Consiliului Europei în cadrul proiectul „Drepturile persoanelor în 
situaţie de sărăcie”, proiect pe care Consiliul Europei îl implementează în parteneriat cu Comisia 
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Europeană. Acest proiect al cărui obiectiv este definirea conţinutului drepturilor esenţiale pentru 
evitarea situaţiilor de sărăcie face obiectul unei cercetări, pe de o parte 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. La Timişoara, acest demers este coordonat de către Asociaţia CRIES - 
Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare, care a obţinut finanţare prin Fondul Social 
European pentru continuarea demersului în Timişoara şi multiplicarea lui în alte 7 oraşe mari din 
România: Bucureşti, Arad, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi, Oradea şi Sibiu. Primăria Municipiului 
Timişoara face parte din Grupul Local de Acţiune din Timişoara. Principalele rezultate ale 
proiectului constau în crearea unui Plan Local de Acţiune, care să fie bazat pe criteriile de bunăstare 
exprimate de către cetăţeni, şi lansarea unor proiecte pilot la nivelul fiecărei comunităţi implicate.  
În acest context, în perioada 24-26 ianuarie 2012, s-a aflat la Timişoara d-na Maria Ochoa, Şef al 
Serviciului de Coeziune Socială şi Diversitate din cadrul Consiliului Europei, pentru a participa la 
semnarea „Cartei de Responsabilităţi Sociale Împărtăşite, pentru a lupta împotriva sărăciei şi pentru 
a asigura o viaţă demnă pentru toţi”, care este una dintre acţiunile pilot realizate în cadrul 
teritoriului de co-responsabilitate (concept lansat încă din anul 2007). 
În cursul anului 2012, Primăria Municipiului Timişoara a promovat şi susţinut mai multe 
evenimente ale Institutului Francez din Timişoara, spre exemplu Sărbătoarea Muzicii. 
 

 Iniţierea, gestionarea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare internaţională ale Municipiului 
Timişoara cu reţele de oraşe. 

EUROCITIES: În primul semestru al anului 2012, în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara au 
fost desfăşurate diverse activităţi, care decurg din calitatea de membru a Municipiul Timişoara în 
EUROCITIES – reţeaua principalelor oraşe europene, dintre care menţionăm:  

- transmiterea către direcţiile/serviciile/birourile din cadrul instituţiei  de  informaţii privind 
calendarul principalelor evenimente şi activităţi ale Eurocities; 

- 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. 
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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”.   
 

 Asigurarea relaţiilor cu consulatele din Timişoara şi Ambasadele 
CONSULATUL REPUBLICII FEDERALE GERMANIA LA TIMIŞOARA 
În primul semestru al anului 2012, a continuat colaborarea cu Consulatul General al Republicii 
Federale Germania la Timişoara reprezentanţii Municipiului Timişoara participând la mai multe 
evenimente organizate de Consulat, spre exemplu inaugurarea Expoziţiei de fotografie având ca 
subiect învăţarea limbii germane şi festivitatea ocazionată de împlinirea a 10 ani de la înfiinţarea 
Centrului Cultural German Timişoara. 
AMBASADA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD ÎN 
ROMÂNIA 
În perioada 20 – 21 martie 2012, a fost prezentă în Timişoara o delegaţie a Ambasadei Regatului 
Marii Britanii în România, condusă de E.S. dl. Ambasador Martin Harris, împreună cu reprezentanţi 
ai Ambasadei şi oameni de afaceri britanici, pentru a participa la masa rotundă cu tema „Cooperarea 
româno-britanică în domeniul inovării”, organizată de Primăria Municipiului Timişoara în 
colaborare cu Ambasada Regatului Marii Britanii în România. Cu această ocazie au avut loc discuţii 
cu privire cooperarea bilaterală în domeniile economic, cultural şi universitar. 
AMBASADA REPUBLICII FRANCEZE ÎN ROMÂNIA 
În data de 11 mai 2012, E.S. dl. Philippe Gustin, noul Ambasador al Republicii Franceze în 
România, însoţit de reprezentanţi ai Ambasadei şi ai Institutului Francez din Timişoara, a efectuat o 
vizită la Timişoara pentru a se întâlni cu reprezentanţii autorităţilor locale cu care a avut discuţii 
privind cooperarea bilaterală în domeniile cultural, economic şi al educaţiei. Printre subiectele 
discutate s-au numărat aspecte legate de sediul Institutului Francez din Timişoara care se află într-o 
clădire retrocedată şi intenţia de a muta sediul acestuia pentru aceasta solicitând sprijinul 
autorităţilor locale, dorinţa de a transforma Liceul „Jean-Louis Calderon” în liceu francez, precum 
şi demersurile Municipiului Timişoara pentru candidatura la titlul de Capitală Culturală Europeană 
în anul 2020. 
AMBASADA REPUBLICII ITALIENE ÎN ROMÂNIA 
CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII ITALIENE LA TIMIŞOARA 
A continuat colaborarea cu Ambasada Republicii Italiene în România şi Consulatul Republicii 
Italiene la Timişoara existând mai multe întâlniri între reprezentanţii municipiului Timişoara şi 
reprezentanţii Ambasadei şi ai Consulatului.  
De asemenea, Expoziţia interactivă intitulată „Geniul lui Leonardo: Maşinile şi invenţiile sale”, 
inaugurată la sfârşitul anului 2011 şi realizată de Consulatul General al Italiei la Timişoara cu 
sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara în contextul aniversării celor 150 de ani de la Unirea 
Italiei,  şi-a prelungit perioada de vizitare până în luna februarie 2012.  
 
AMBASADA REPUBLICII TUNISIA ÎN ROMÂNIA 
CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII TUNISIA LA TIMIŞOARA 
În data de 27 martie 2012, E.S. D-na Ambasador Mahbouba Chebbi Guiga, împreună cu 
reprezentanţi ai Ambasadei şi însoţită de Consulul Onorific al Republicii Tunisia la Timişoara, a 
efectuat o vizită la Timişoara pentru discuţii cu reprezentanţii autorităţilor locale privind 
posibilităţile de dezvoltare a cooperării la nivel regional cu Timişoara prin schimburi culturale şi 
economice, invitarea unui grup folcloric din Tunisia la Festivalul Inimilor, promovarea reciprocă a 
turismului, crearea unei curse aviatice directe Tunisia – Timişoara care ar facilita schimburile 
economice şi în domeniul turismului, situaţia studenţilor tunisieni din Timişoara, sprijinul Primăriei 
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pentru găsirea unui spaţiu pentru Asociaţia studenţilor tunisieni din Timişoara şi schimbarea de 
către statul tunisian a procedurilor de realizare a înfrăţirilor. 
 

 Asigurarea relaţiilor de cooperare cu alte autorităţi publice 
Au fost întocmite următoarele rapoarte şi situaţii: 
- „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 acţiunilor propuse de către municipiul Timişoara în cadrul Planului judeţean de 
acţiuni de informare şi comunicare pe tematică europeană”, pe trimestrul 1 şi 2 al anului 2012, 
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; 
- „Stadiul realizării măsurilor şi activităţilor propuse de către municipiul Timişoara în cadrul 
Planului judeţean de măsuri de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe”, pe 
trimestrul 1 şi 2 al anului 2012, solicitat trimestrial de către Instituţia Prefectului-Judeţul Timiş; 
- „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”, pe trimestrul 1 şi 2 al anului 2012, 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. 
 

 Asigurarea activităţii de protocol din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara 
a) Delegaţii străine 

Au fost făcute pregătiri şi organizată primirea a 17 de delegaţii străine, care au vizitat Primăria 
Municipiului Timişoara, după cum urmează: 
Nr. 
Crt. Delegaţii Perioada 

1. 

Delegaţie a Consiliului Europei, d-na Maria Ochoa, Şef al 
Serviciului de Coeziune Socială şi Diversitate din cadrul 
Consiliului Europei, pentru a participa la semnarea „Cartei de 
Responsabilităţi Sociale Împărtăşite, pentru a lupta împotriva 
sărăciei şi pentru a asigura o viaţă demnă pentru toţi”, .... 25-26.01.2012 

2. 

Delegaţie a Ambasadei Regatului Suediei în România, condusă de 
E.S. dl. Ambasador Anders Bengtcén, pentru discuţii privind 
cooperarea bilaterală în domeniul economic. 23.02.2012 

3. 

Delegaţie a Ambasadei Regatului Marii Britanii în România, 
condusă de E.S. dl. Ambasador Martin Harris, împreună cu 
reprezentanţi ai Ambasadei şi oameni de afaceri britanici, pentru a 
participa la masa rotundă cu tema „Cooperarea româno-britanică în 
domeniul inovării” şi discuţii privind cooperarea bilaterală în 
domeniile economic, cultural şi universitar. 20-21.03.2012 

4. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Tunisiene în România, condusă 
de E.S. D-na Ambasador Mahbouba Chebbi Guiga, împreună cu 
reprezentanţi ai Ambasadei şi însoţită de Consulul Onorific al 
Republicii Tunisia la Timişoara, pentru discuţii privind cooperarea 
bilaterală în domeniile cultural, economic, universitar şi al 
turismului. 27.03.2012 

5. 
Delegaţie a Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos în România, 
condusă de E.S. dl. Ambasador Johannes Hendrik Mattheus van 28.03.2012 
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Bonzel, împreună cu reprezentanţi ai Ambasadei şi însoţit de 
Consulul Onorific al Regatului Ţărilor de Jos la Timişoara, pentru 
discuţii privind cooperarea bilaterală în domeniile economic şi al 
planificării urbane. 

6. 

Delegaţie a Ambasadei Japoniei în România, condusă de E.S. dl. 
Ambasador Natsuo Amemiya, împreună cu reprezentanţi ai 
Ambasadei, pentru discuţii privind cooperarea bilaterală în 
domeniile economic şi cultural. 28.03.2012 

7. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania, din care au 
făcut parte d-na Rosa Baum, d-na Katalin Moldvay şi d-na Lilo 
Maisch, reprezentantele GEDOK – Asociaţia de Promovare a 
Femeilor Artist din Karlsruhe, pentru a organiza o Expoziţie de artă 
cu ocazia aniversării a 20 de ani de înfrăţire între Timişoara şi 
Karlsruhe. 03-09.04.2012 

8. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Mulhouse din Franţa, din care au făcut 
parte  d-na Christelle Ritz, viceprimar responsabil cu Afacerile 
Sociale şi d-na Françoise Coulot, director  responsabil cu Afacerile 
Sociale, pentru un schimb de experienţă cu omologii în domeniul 
social şi al fiscalităţii. 

 
 
 
 
10-13.04.2012 

9. 

Delegaţie din Germania, reprezentanţi ai firmelor MACS 
Management Colsulting Services GMBH din Frankfurt şi  SPS Plan 
Architekten und Ingenieure GmbH, firme consultante în domeniile 
instituţional, economic, legal şi relaţii publice, respectiv arhitectură 
şi inginerie, cu ocazia lansării programului „Reabilitarea cartierelor 
istorice ale oraşului Timişoara (Infrastructură municipală Faza II)”, 
finanţat de KfW – Banca Germană de Dezvoltare. 25.04.2012 

10. 

Delegaţie din oraşul Leipzig din Germania, din care au făcut parte 
d-na Gabriele Goldfuβ, Şefa Serviciului de Relaţii Internaţionale 
din Primăria Leipzig, d-na Peggy Diebler, responsabil Management 
de Cartier şi dl. Ştefan Gabi, reprezentant al Direcţiei Dezvoltare 
din Primăria Leipzig, pentru discuţii privind posibilităţile de 
cooperare dintre oraşe în domeniile politic, cultural, economic, 
democraţiei locale, turismului şi programelor europene şi pentru un 
schimb de experienţă pe tema consiliilor de cartier. 25-27.04.2012 

11. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania, reprezentanţi 
ai asociaţiei de protecţie a animalelor Tierheim pentru discuţii 
privind managementul populaţiilor canine în Timişoara. 03-05.05.2012 

12. 

Delegaţie din Italia, dl. Massimo Tadi, profesor la Facultatea de 
Arhitectură din Lecco, Universitatea Politehnică din Milano, pentru 
un schimb de experienţă cu reprezentanţii Direcţiei Urbanism din 
cadrul Primăriei Timişoara privind realizarea Planului Urbanistic 
General al Municipiului Timişoara. 

 
 
 
 
06-11.05.2012 

13. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Franceze în România, condusă 
de E.S. dl. Ambasador Philippe Gustin, împreună cu reprezentanţi 
ai Ambasadei şi ai Institutului Francez din Timişoara, pentru 
discuţii privind cooperarea bilaterală în domeniile cultural, 
economic şi al educaţiei. 11.05.2012 

14. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania, condusă de dl. 
Heinz Fenrich, Primarul oraşului Karlsruhe, din care au făcut parte 
reprezentanţi oficiali şi un grup, cu ocazia evenimentului aniversar 
organizat la Timişoara dedicat împlinirii a 20 de ani de la semnarea 11-14.05.2012 
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Acordului de înfrăţire dintre municipiului Timişoara şi oraşul 
Karlsruhe. 

15. 

Delegaţie din oraşele Stuttgart şi Ulm Germania, dl. Dietrich Birk, 
deputat al Landului Baden-Württemberg, dl. Martin Rill, şef birou 
L-Bank din Stuttgart - Banca Landului Baden-Württemberg şi d-na 
Swantije Volkmann, referent cultural  în cadrul Muzeului Şvabilor 
Dunăreni din Ulm, pentru discuţii privind posibilităţile de 
colaborare. 14-17.05.2012 

16. 

Delegaţie din Germania, delegaţie din Landul Bavaria condusă de 
dl. Georg Riedl, primarul oraşului Pfarrkirchen, pentru un schimb 
de experienţă pe teme legate de serviciile de alimentare cu apă şi 
canalizare şi gestionarea deşeurilor. 17-19.05.2012 

17. 

Delegaţie din Germania, reprezentanţi ai Institutului German pentru 
Urbanistică, pentru a efectua un studiu referitor la dezvoltarea 
urbană integrată în oraşul nostru. 23-24.05.2012 

 
b) Deplasări în străinătate  

Au fost pregătite deplasările în străinătate pentru un număr de 2 delegaţii, după cum urmează: 
Nr. 
crt. 

Deplasare Perioada 

     
 
 
 
 
 
    1. 

Deplasare în oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania, o delegaţie oficiale 
din Municipiul Timişoara condusă de dl. Primar Gheorghe Ciuhandu, un 
grup de 6 artişti plastici din Timişoara şi un grup muzical format din 4 
reprezentanţi ai Filarmonicii Banatul din Timişoara, pentru a participa la 
evenimentul organizat de oraşul Karslruhe cu ocazia aniversării a 20 de 
ani de la semnarea Acordului de înfrăţire dintre oraşe. 

 
 
 
 
 
 
13-18.03.2012 

 
 
 

    2. 

Deplasare în oraşul Ferrara din Italia, d-na Aurelia Junie, director 
executiv Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Timişoara, pentru a 
participa la conferinţa finală a proiectului COST Action TU0701 
„Îmbunătăţirea calităţii parcurilor imobiliare suburbane”, în calitate de 
membru al Comitetului Executiv al proiectului. 

 
 
 
 
19-22.04.2012 

 
 Iniţierea de proiecte de hotărâre a consiliului local şi dispoziţii ale primarului Municipiului 

Timişoara 
În primul semestru al anului 2012 au fost promovare următoarele Hotărâri ale Consiliului Local: 
- HOTĂRÂREA NR. 39/31.01.2012 privind alocarea sumei de 22.000 lei de la bugetul local în 
vederea participării Municipiului Timişoara în anul 2012 la Karlsruhe la evenimentul aniversar 
dedicat împlinirii a 20 de ani de la semnarea Acordului de Înfrăţire dintre Municipiul Timişoara şi 
oraşul Karlsruhe din Germania. 
- HOTĂRÂREA NR. 85/28.02.2012 privind alocarea suplimentară a sumei de 7.000 de lei de la 
bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor implicate de participarea Municipiului Timişoara la 
evenimentul aniversar organizat la Karlsruhe în 2012, cu ocazia aniversării a 20 de ani de la 
semnarea Acordului de Înfrăţire dintre Municipiul Timişoara şi oraşul Karlsruhe din Germania. Din 
suma aprobată de 29.000 lei, costurile de organizare a evenimentului au fost de 25.338,20 lei. 
- HOTĂRÂREA NR. 75/28.02.2012 privind alocarea sumei de 48.000 lei din bugetul local în 
vederea organizării în anul 2012 de către Municipiul Timişoara a unui eveniment dedicat împlinirii 
a 20 de ani de la semnarea Acordului de Înfrăţire dintre Municipiul Timişoara şi oraşul Karlsruhe 
din Germania. Din suma aprobată de 48.000 lei, costurile de organizare a evenimentului au fost de 
40.410,34 lei. 
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- HOTĂRÂREA NR. 141/27.03.2012 privind alocarea suplimentară a sumei de 4.000 de lei de la 
bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor implicate de returnarea la Timişoara a lucrărilor cu care 
Municipiul Timişoara a participat la expoziţia de artă organizată la Karlsruhe cu ocazia aniversării a 
20 de ani de la semnarea Acordului de Înfrăţire dintre Municipiul Timişoara şi oraşul Karlsruhe din 
Germania. Fondurile aprobate nu au mai fost utilizate. 
 

 Alte activităţi 
- organizarea de seminarii, conferinţe şi evenimente; 
- editarea de materiale de promovare; 
- redactarea corespondenţei primarului pentru străinătate; 
- traducerea de documente legate de activităţile specifice sau proiectele derulate (scrisori, acorduri, 
contracte, diverse documentaţii);   
 - redactarea de corespondenţă cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate în scopul 
derulării activităţilor specifice; 
 - pregătirea mapelor de prezentare a municipiului Timişoara cu  prilejul vizitelor efectuate de către 
delegaţiile străine. 

Seminarii, conferinţe şi evenimente organizate: 
• În data de 20 martie 2012, Direc�ia de Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului 

Timişoara în colaborare cu Ambasada Regatului Marii Britanii în România, a organizat o masă 
rotundă cu tema „Cooperarea româno-britanică în domeniul inovării”, eveniment la care au 
participat E.S. dl. Ambasador Martin Harris, împreună cu reprezentanţi ai Ambasadei şi oameni de 
afaceri britanici, reprezentanţi ai autorităţilor locale, reprezentanţi ai universităţilor şi ai unor 
institute de cercetare din Timişoara, reprezentanţi ai Primăriei, precum şi reprezentanţi ai mass-
mediei locale. 

• În perioada 11 - 14 mai 2012, la împlinirea a 20 de ani de la semnarea Acordului de înfrăţire 
dintre municipiul Timişoara şi oraşul Karlsruhe, municipiul Timişoara a organizat un eveniment 
aniversar menit să marcheze şi să sublinieze importanţa cooperării dintre cele două oraşe. 
Evenimentul a constat în organizarea unei serii de acţiuni aniversare şi culturale, precum ceremonie 
aniversară, dezvelirea unei plăci aniversare dedicate oraşului Karlsruhe, inaugurarea Pieţei 
„Karlsruhe”, expoziţii fotografice cu imagini din Karlsruhe, expoziţie documentară despre 
schimburile realizate în cei 20 de ani de înfrăţire, concerte ale Trio „Kephiso” din Karlsruhe, 
prezentarea unui film despre oraşul Karlsruhe, întâlniri de lucru între reprezentanţi din cele două 
oraşe, conferinţe de presă, precum şi promovarea publică a evenimentului şi editarea unui studiu 
aniversar bilingv despre relaţia de înfrăţire dintre oraşe. La acţiunile organizate la Timişoara au 
participat, pe lângă delegaţia oficială a oraşului Karlsruhe condusă de dl. Primar Heinz Fenrich, 
însoţită de un grup muzical din oraşul Karlsruhe, Consulul General al Republicii Federale Germania 
la Timişoara, reprezentanţi ai Centrului Cultural German, Forumului Democrat al Germanilor, 
Clubului Economic German şi oameni de afaceri germani, reprezentanţi ai consulatelor din 
Timişoara, oficialităţi locale, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai mai multor unor instituţii 
reprezentative din municipiu, persoane implicate de-a lungul anilor în înfrăţire, reprezentanţi ai 
mass-mediei locale ş.a. 
Materiale de promovare editare: 

 Cu ocazia organizării evenimentului dedicat împlinirii a 20 de ani de la semnarea Acordului 
de Înfrăţire dintre municipiul Timişoara şi oraşul Karlsruhe din Germania, a fost editat un 
studiu aniversar bilingv în limbile română şi germană cuprinzând date şi informaţii 
referitoare la relaţiile dintre oraşe, schimburile avute şi rezultatele cooperării în perioada 
1992-2012.  
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6.1.6. COMPARTIMENT INFOCENTRU TURISTIC 
Principalele activităţi derulate de Compartiment Infocentru Turistic au fost: 

 
 Informarea turiştilor privind atracţiile municipiului prin informaţii turistice oferite  turiştilor 

în cadrul infocentrului turistic, precum şi online. 
În semestrul I  2012 Infocentrul Turistic a fost vizitat de aproximativ 6500 de turişti, care au primit 
informaţii privind atracţiile turistice din Timişoara şi din împrejurimi, evenimentele culturale, 
informaţii privind servicii turistice, respectiv cazare, masa, transport sau ghidaje turistice. 
De asemenea au fost actualizate datele de pe site-ul www.timisoara-info.ro în ceea ce priveşte 
evenimentele, unităţile de cazare, restaurantele, modalităţi de petrecere a timpului liber. 
 

 Elaborarea şi distribuirea gratuită de materiale de informare şi promovare turistică 
În semestrul I  2012 Infocentrul Turistic a distribuit materiale de informare şi promovare realizate în 
luna decembrie 2011. De asemenea infocentrul a sprijinit cu materiale de promovare şi cu traduceri 
activitatea Biroului de Cooperare Internă şi Internaţională din cadrul primăriei. 
Tot în această perioadă au fost actualizate datele pentru realizarea celei de-a treia ediţii a hărţii 
Municipiului Timişoara, în colaborare cu firma Schubert & Franzke.  
 

 Cooperarea cu infocentre similare din ţară şi străinătate 
De asemenea infocentrul a primit şi a distribuit materiale de informare şi promovare turistică de la 
alte centre de informare turistică şi ONG-uri din ţară  şi materiale de promovare turistică, primite de 
la oraşe înfrăţite cu Timişoara, precum Szeged, Karlsruhe, Mulhouse. În această perioadă s-au 
sărbătorit 20 de ani de înfrăţire Timişoara-Karlsruhe, în acest sens infocentrul a contribuit la 
realizarea broşurii aniversare. 
 

 Organizarea de expoziţii, participarea la seminarii, proiecte şi programe vizând promovarea 
turismului 

Expoziţii organizate la Infocentrul Turistic Timişoara în semestrul I al anului 2012: 
- 20.12.2011 – 10.01.2012 „Revoluţia română din Decembrie 1989 – Momentul Timişoara”, 

expoziţie organizată în colaborare cu Asociaţia Memorialul Revoluţiei 
- 13.01.2012 – 22.02.2012  „Visul muntelui”, expoziţie foto - Asociaţia Altitudine 
- 23.02.2012 – 10.05.2012 „Plimbare prin Timişoara”, pictură - Cristina Renard  
- 11.05.2012 – 02.06.2012 „Timişoara - Karlsruhe 20 de ani de înfrăţire între oraşe”, expoziţie 

organizată de către Primăria Municipiului Timişoara ce a cuprins expoziţie foto, film 
documentar, pliante 

 
 Promovarea turistică a Timişoarei în ţară şi în străinătate prin participarea la diverse 

evenimente şi târguri de turism 
În cadrul relaţiilor de colaborare între oraşele înfrăţite Timişoara şi Szeged - Ungaria, în 26 mai 
2012 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.  
 

 Atragerea de fonduri pentru realizarea unor măsuri vizând promovarea turismului prin  
scrierea de cereri de finanţare pentru proiecte cu finanţare internaţională 

În colaborare cu Serviciul Proiecte cu finanţare Internaţional, s-a depus o cerere de finanţare pentru 
accesarea de fonduri nerambursabile: 
Prin HCL nr. 180/24.04.2012 s-a aprobat modificarea HCL 404/13.12.2011 aprobarea proiectului 
„Crearea şi Dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Timişoara” în vederea 
accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 
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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”.  
Cererea de finanţare a fost depusă la Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism din 
cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în 06.06.2012 şi a primit nr. de înregistrare 
V/3/5/5.3/C/751/06.06.2012 (COD SMIS 42315). 
 
6.2  SEMESTRUL II 
 
6.2.1. SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ 

 Elaborarea, monitorizarea şi evaluarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere 
Timişoara 

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. 
 
Au survenit modificări în cadrul listei de proiecte anexă la Decizia CMC nr. 14/31.03.2011, 
aprobate în urma consultării scrise a membrilor Comitetului de Management pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale. Ca urmare a acestor modificări a fost reavizată Lista de proiecte 
prioritare inclusă în Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de creştere Timişoara, astfel: 

- a fost introdus în listă 1 nou proiect, cuprins în lista de rezervă, în cadrul obiectivului 
strategic 2 (proiect al Municipiului Timişoara) - prin Decizia CMC nr. 26/ 02.08.2012. 

Monitorizarea stadiului de implementare a Planului Integrat de Dezvoltare Locală al Polului de 
Creştere a continuat şi în semestrul doi. Astfel, personalul Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare 
Europeană a întocmit raportări trimestriale în acest sens, colaborând 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 - Vest) pentru colectarea informaţiilor necesare. 
În vederea monitorizării 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. 
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Stadiul Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara la sfârşitul anului 2012 era 
astfel: 
Obiectivul 1 - 13 proiecte prioritare şi 1 proiect rezervă, din care: 3 proiecte au fost finalizate, 9 
proiecte sunt  în implementare şi 1 proiect respins; 
Obiectivul 2 – 15 proiecte prioritare şi 4 proiecte rezervă, din care: 2 proiecte au fost finalizate, 6 
proiecte sunt în implementare, 5 proiecte sunt în faza de evaluare, 1 proiect este în faza  pregătire în 
vederea depunerii şi 1 proiect respins; 
Obiectivul 3 – 17 proiecte prioritare şi 1 proiecte rezervă, din care: 4 proiecte au fost finalizate, 5 
proiecte sunt în implementare, 6 proiecte sunt în faza de evaluare, 1 proiect a fost inclus pe lista de 
rezervă, alocarea financiară fiind depăşită şi 1 proiect respins; 
Obiectivul 4 – 8 proiecte prioritare şi 5 proiecte rezervă (1 proiect este în implementare), din care: 4 
proiecte au fost finalizate, 4 proiecte sunt în implementare. 
 

 Întocmirea de  studii şi analize vizând dezvoltarea economica a Municipiului Timişoara si a 
arealului polarizat. 
• Septembrie 2012 – analiza „Profil de sinteză a Municipiului Timişoara” 
• Octombrie 2012 – studiu privind analiza situaţiei şomajului disponibilitatea forţei de 

muncă în Timişoara 
 

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

• 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 2012 au fost derulate prin 
reprezentanţii Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană.  
La data de 18.10.2012 a avut loc Adunarea Generală a Asociaţilor în cadrul căreia au fost aprobate 
următoarele: Actul Adiţional la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei privind modificare 
componenţei Adunării Generale a Asociaţiei şi a Consiliului Director, precum şi achitarea anticipate 
a cotizaţiei de membru FZMAUR pe anul 2013 în vederea implementării în condiţii optime a 
proiectului „Policentric”. 
Aceste hotărâri au fost 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 2012 a continuat implementarea PID al Polului de Creştere 
Timişoara. Astfel, urmare a modificărilor survenite în cadrul listei de proiecte, a fost obţinută 
Decizia CMC nr. 23/ 17.01.2012 prin care a fost aprobată noua listă a proiectelor prioritare 
cuprinse în Planul Integrat de Dezvoltare a Municipiului Timişoara. 
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Activitatea de monitorizare a continuat pe parcursul anului, în luna iulie obţinându-se, prin 
Decizia CMC nr. 26/02.08.2012, o nouă reavizare a listei de proiecte prioritare. 
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.  
De asemenea, a fost creată pagina de web a Asociaţiei pe care sunt postate date generale 
privind constituirea Asociaţiei, membrii acesteia, planul integrat de dezvoltare, precum şi 
informaţii 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; 

De asemenea, au fost desfăşurate activităţi curente, cum sunt: activităţi de secretariat şi comunicare,  
actualizare site, contabilitate.  
 

• Asociaţia 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.  

 
• 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. 
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 Iniţierea şi implementarea unor proiecte vizând promovarea şi dezvoltarea economică locală. 

• Proiectul „Structuri locale de sprijinire a afacerilor în comuna Dumbrăviţa – Incubator de  
afaceri a fost depus 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, fiind în 
implementare din decembrie 2011.  
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.  
Activităţile derulate au fost: 
Activitatea 1. Organizarea procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea contractelor de 
servicii, furnizare şi lucrări.  
Ca urmare a modificării proiectului tehnic, în luna august a fost reluată procedura de achiziţie 
publică pentru atribuirea contractului de execuţie lucrări şi instalaţii pentru obiectivul de investiţii 
„Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa – Incubator de afaceri”, 
contractul de execuţie fiind atribuit în luna decembrie.  
Activitatea 2. Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii, dotare şi echipare a structurii de 
sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa – incubator de afaceri 
În data de 10.12.2012 a fost predat amplasamentul şi au fost amplasate bornele de reper de către 
beneficiar împreună cu proiectant. La această fază au participat atât dirigintele de şantier cât şi şeful 
de şantier al executantului, împreună cu topograful şantierului.  
Au fost trasate axele principale ale construcţiei prin implantarea de borne, fiind încheiat procesul-
verbal de predare-primire a amplasamentului şi a bornelor de reper.  
Lucrările de execuţie au fost demarate cu pregătirea terenului, trasare şi organizare de şantier.  
Activitatea 3. Activităţi de administrare a proiectului 
Au fost derulate activităţi de management de proiect de către echipa de implementare, urmărindu-
se:  

o respectarea graficului de timp pentru fiecare activitate stabilită în calendarul 
activităţilor, propunerea de măsuri pentru rezolvarea întârzierilor apărute pe perioada 
implementării; 

o respectarea clauzelor contractuale de către furnizorii de servicii contractaţi până în acest 
moment; 

o încadrarea în sumele prevăzute şi aprobate în bugetul proiectului pentru fiecare 
activitate/subactivitate; 

Lunar, au fost întocmite rapoarte de activitate de către membri echipei de proiect care au desfăşurat 
activităţi în cadrul proiectului.  
În luna octombrie a fost efectuată o monitorizare internă a proiectului de către responsabilul cu 
monitorizarea, împreună cu managerul de proiect, pentru a identifica neconformităţilor apărute şi a 
măsurilor de înlăturare a acestora.  

• Proiectul „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă 
 în diagnosticul antenatal al malformaţiilor fetale în aria Timişoara – Vârşeţ” (Prenatal Diagnosis 
Network) a fost depus în iunie 2010, în parteneriat cu Spitalul de Obstetrică-Ginecologie 
“Dr.D.Popescu” Timişoara (ulterior Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara) şi Spitalul 
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General Vârşeţ, în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia, axa 
prioritară 1 măsura 1.1.  
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 competentelor si abilitaţilor personalului medical 
implicat 
- Creşterea nivelului de educaţie pentru sănătate al populaţiei 
Activităţi derulate au fost:  
În luna iulie a avut loc vizita precontractuală şi în luna august au fost pregătite documentele 
necesare în vederea semnării contractului.  
În octombrie a fost suspendat procesul de contractare în cadrul Programului România-Serbia 
deoarece nu a fost semnat Acordul Financiar între Comisia Europeană şi Republica Serbia.  

• Proiectul „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în comuna Dumbrăviţa” a fost depus spre  
finanţare în februarie 2012, 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, în parteneriat cu Comuna Dumbrăviţa. 
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   
Au continuat activităţile de evaluare tehnică şi financiară, fiind întocmite răspunsurile la 
clarificările solicitate de către evaluatori. Au fost efectuate demersurile necesare în vederea 
modificării bugetului proiectului prin includerea TVA ca şi cheltuială eligibilă (inclusiv obţinerea 
hotărârii de consiliu local).  
În luna octombrie a avut loc vizita la faţa locului şi proiectul a fost acceptat pentru finanţare, 
documentaţia de contractare fiind transmisă către AMPOR în luna noiembrie. În urma verificării 
documentaţiei, AMPOR a solicitat, în luna decembrie, clarificarea unor aspecte din cadrul cererii de 
finanţare, fiind întocmit şi transmis răspunsul conform adresei.  

• Proiectul „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de telemedicină pentru  
diagnosticul şi tratamentul cancerului genital în aria Timişoara-Szeged” a fost 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 
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sisteme de coordonare a pacienţilor, precum şi activităţi de conştientizare şi amplificare a 
schimburilor de cunoştinţe.  
Activităţi derulate au fost:  
În perioada aprilie-august proiectul a fost evaluat din punct de vedere tehnic şi financiar, fiind 
declarat conform (acceptat) din punct de vedere tehnic şi financiar.  Proiectul nu a fost selectat 
pentru finanţare şi a fost inclus pe lista de rezervă. 

• Proiectul „Speeding every european digital – SEED” a fost depus de IDI EIKON  
(Barcelona, Spania) în cadrul Programului Cadru pentru Competitivitate şi Inovare CIP 2007-2013 
în parteneriat cu 12 parteneri din ţări diferite. Din partea română partenerii de proiect, la momentul 
depunerii, au fost Institutul E-Austria şi ADR Vest. Ca urmare a retragerii partenerului 7 ADR 
Vest, Municipiul Timişoara şi-a manifestat intenţia de a participa în proiect şi de a prelua atribuţiile 
şi activităţile ce reveneau agenţiei sus-menţionate. În urma discuţiilor purtate de Liderul de proiect 
(IDI EIKON), Comisia Europeană a acceptat înlocuirea partenerului şi intrarea Municipiului 
Timişoara în proiect în calitate de partener.  
Scopul proiectului SEED este de a extinde, printr-o abordare bazata pe cloud computing si o reţea 
ieftină de noduri pentru Interactive Public Service Advertising (i-PSA), rezultatele pozitive al 
iniţiativelor europene de e-Guvernare inclusive pentru a mari serviciile e-Gov centrate pe cetăţean, 
pentru a refolosi cat de mult posibil stocurile de informaţii publice (PSI= Public Sector 
Information) de la nivel European, naţional, regional sau local si de a facilita reducerile de costuri 
pentru soluţiile de e-Guvernare. 
Activităţi derulate în cursul semestrului II:  
Prin HCL nr.37/24.07.2012 a fost aprobată participarea Municipiului Timişoara la proiectul 
„Speeding Every European Digital”, în parteneriat cu 12 parteneri din ţări diferite.  
În vederea participării la acest proiect a fost solicitat şi obţinut codul PIC, cod ce va fi utilizat de 
către instituţie pentru participarea la proiectele finanţate de către Comisia Europeană în cadrul 
Programului-Cadru 7 (FP7).  
În luna noiembrie a fost validat amendamentul de intrare în proiect a Municipiului Timişoara. În 
prezent au fost pregătite şi transmise raportările solicitate de coordonator şi a fost pregătit caruselul 
care va fi rulat pe info-kiosk-urile ce vor fi achiziţionate prin proiect în cursul anului viitor.  

• Parcul Industrial Freidorf  
Şi în al doilea semestru al anului 2012 s-a asigurat asistenţă şi consiliere potenţialilor investitori 
străini în vederea promovării oportunităţilor oferite de localizarea investiţiilor în Parcul Industrial. 
În acest sens, au fost transmise (prin e-mail, telefon, corespondenţă scrisă) toate tipurile de 
informaţii generale 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, iar, 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. Astfel, au avut loc 
întâlniri cu numeroşi oameni de afaceri, români sau de altă naţionalitate, cărora li s-au furnizat 
informaţii utile dezvoltării unor afaceri în Timişoara, şi în special în cadrul Parcului Industrial 
Freidorf. 
Astfel, împreună cu reprezentanţii Serviciului de Dezvoltare Locală, potenţialii investitori au avut 
ocazia să viziteze Parcul Industrial, în vederea obţinerii informaţiilor necesare de la faţa locului, în 
funcţie de domeniul de activitate şi de necesităţile companiei.  
În acelaşi timp, în prima parte a fiecărui an, companiilor care îşi desfăşoară activităţile sau o parte 
din ele în Parcul Industrial le sunt solicitate informaţii detaliate cu privire la numărul de angajaţi 
precum şi la volumul investiţiilor realizate în Parcul Industrial în anul anterior, în vederea 
constituirii şi dezvoltării unei baze de date cu privire la activitatea economică din Parc.  
 

 Organizarea si participarea de/la evenimente (seminarii, conferinţe, târguri, consultări 
publice, întâlniri tematice etc.), pentru promovarea economiei locale. 
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Diverse participări la conferinţe, seminarii, workshop-uri:  
• Întâlnire de lucru – Craiova – analiza stadiului implementării PID – octombrie 2012. 
• Întâlnire de lucru – discutarea strategiei de dezvoltare a Polului de Competitivitate 

Automotivest şi a pachetului integrat de proiecte – Asociaţia Automotivest, 27 august 2012 
• Întâlnire de lucru - discutarea strategiei de dezvoltare a Polului de Competitivitate Cluster 

Regional TIC şi a pachetului integrat de proiecte – Asociaţia Cluster regional TIC, 
31.08.2012. 

 
 Elaborarea de materiale de promovare a Municipiului Timişoara. 

Unul din factorii determinanţi pentru atragerea unui număr considerabil de investitori în Timişoara a 
fost şi rămâne în continuare existenţa unor relaţii deosebite de cooperare pe care administraţia 
acestui oraş a reuşit să le întreţină cu partenerii externi, precum şi informarea acestora şi 
promovarea principalelor oportunităţi oferite acestora la nivel local. 
În acest sens, în vederea unei promovări cât mai eficiente a oraşului, pentru menţinerea şi atragerea 
unor noi investiţi au fost tipărite şi distribuite diverse materiale informative ce cuprindeau informaţii 
cu privire la facilităţile locale care prezintă interes pentru investitori. 
 
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PROMOVATE în 2012: 
HOTĂRÂREA nr. 37 din data de 24/07/2012 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara 
la proiectul „Speeding Every European Digital" în cadrul Programului Cadru pentru Competitivitate 
şi Inovare CIP 2007-2013 
HOTĂRÂREA nr. 39 din data de 24/07/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
al Municipiului Timişoara în cadrul unor asociaţii 
HOTĂRÂREA nr. 129 din data de 28/09/2012 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" 
HOTĂRÂREA nr. 184 din data de 02/11/2012 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Actul 
Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creştere Timişoara" 
 

6.2.2. SERVICIUL  PROIECTE  CU  FINANŢARE  INTERNAŢIONALĂ 
 Identificarea surselor de finanţare şi elaborarea Cererilor de Finanţare în vederea  

implementării proiectelor locale prioritare: 
1. Proiectul  „Reabilitare str. Văcărescu - pe tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol şi Spl. 

T. Vladimirescu: 
În august 2012 a avut loc vizita precontractuală în urma căreia proiectul a fost transmis către 
Ministerul dezvoltării Regionale şi Turismului în vederea semnării contractului de finanţare. În 
cadrul acestei vizite, precum şi ulterior, beneficiarul a răspuns tuturor solicitărilor de clarificări 
solicitate de către MDRT în calitate de Autoritate de Management pentru POR.  

2. Proiectul „Sistem De Supraveghere Pentru Creşterea Siguranţei Şi Prevenirea Criminalităţii 
în Municipiul Timişoara”: 

În 9.08.2012 la sediul beneficiarului a avut loc vizita precontractuală la care au participat 
reprezentanţii MDRT, ai ADR Vest şi echipa de implementare a proiectului, în urma căreia 
proiectul a fost transmis către MDRT în vederea semnării contractului de finanţare. 

3. Proiectul  „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de ajutor social 
Timişoara pentru dezvoltarea unui centru social de urgenţă pentru persoane fără adăpost”: 

Prin adresa 14.30627.11.2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a acceptat 
continuarea procesului de selecţie şi evaluare, iar  în data de 13.12.2012 la sediul Primăriei 
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Municipiului Timişoara a avut loc vizita precontractuală, unde au fost prezenţi reprezentanţii 
MDRT, ai ADR Vest, precum şi echipa de management a proiectului.  

4. Proiectul  „Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de 
Creştere Timişoara” în vederea depunerii acesteia la ADR Vest: 

Urmare a evaluării tehnice si financiare si a analizei proiectului tehnic aferent cererii de finanţare , 
aceasta a fost considerata acceptată pentru etapa de contractare. 
Prin adresa ADR Vest nr. 7808/09.07.2012 a  fost  programată  a avea loc vizita la faţa locului. 
Urmare a vizitei la faţa locului din data de 21.08.2012, proiectul a fost aprobat pentru finanţare de 
către OI ADR Vest,  conform adresei nr.10027/31.08.2012. 
De asemenea proiectul a fost aprobat de către AMPOR, aşa cum rezultă din adresa ADR Vest  nr. 
11432/01.10.2012. 
Proiectul urmează să se desfăşoare pe o perioadă de 12 luni si are ca obiectiv general 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.  

5. Proiectul „Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate”: 
În data de 23.08.2012 a avut loc vizita precontractuală, iar în urma acesteia şi a solicitărilor de 
clarificări sosite din partea MDRT şi ADR Vest, proiectul a fost acceptat în vederea finanţării, 
urmând a fi semnat contractul de finanţare.  

 Implementarea proiectelor cofinanţare din fonduri nerambursabile: 
 Proiectul „Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara” depus 

în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 finanţat din FEDR: 
În luna iulie a anului 2012 a fost demarată procedura de achiziţie publică a serviciilor de 
management extern, procedură anulată datorită neconformităţii ofertelor primite. Anularea 
procedurii a fost contestată, iar, în acest moment, contestaţia este în stadiul de analiză la CNSC. 
În decembrie 2012 a  fost reluată procedura de achiziţie publică pentru semnarea contractului de 
execuţie a lucrărilor de construire. 
A fost încheiat contractul pentru asistenţă tehnică din partea dirigintelui de şantier în data de 
22.10.2012. 
În august 2012 a fost emis un comunicat de presă într-un ziar de acoperire locală şi într-unul de 
acoperire naţională.  
Au fost elaborate afişe pentru promovarea şi publicitatea proiectului, în conformitate cu Manualul 
de Identitate pentru Programul Operaţional Regional.  

6. Proiectul „Sistem Agro - Logistic Regional Integrat” finanţat în cadrul Programului de 
Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013: 

În cea de-a doua jumătate a anului 2012 au fost încheiate lucrările de construcţie pentru hala 
acoperită şi extinderea parcării din incinta Pieţei de Gros.  
A fost finalizată achiziţia publică de utilaje şi echipamente tehnologic în vederea realizării 
obiectivului de investiţii „Amenajare hală si spaţii logistice în incinta Pieţei de Gros”. Au fost 
achiziţionate sistemele de acces securizat şi de monitorizare. 
A fost încheiat contractul de furnizare nr.152/04.12.2012 pentru echipamentele frigorifice. 

7. Proiectul „Reabilitare  Str.  Iancu Văcărescu  - Tronsonul Cuprins  Între  B-Dul Regele 
Carol Şi B-Dul 16 Decembrie 1989: 

In data de 06.07.2012 a fost montata placa permanenta pe strada reabilitată în urma implementării 
proiectului.  

8. Proiectul „Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul TI&C”.  
După rezolvarea contestaţiilor a fost încheiat contractul de execuţie lucrări nr.93/23.07.2012, iar în 
data de 30.07.2007 au fost demarate lucrările. 
În ceea ce priveşte  publicitatea proiectului s-au realizat următoarele activităţi:  
În data de 26.07.2012 s-a realizat şi s-a montat un banner stradal în centrul oraşului (la trecerea de 
pietoni din faţa Catedralei Metropolitane Timişoara), iar în data de 26.07.2012 a fost achiziţionat un 
banner de interior.  
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În august 2012 s-a realizat şi lansat pagina web pentru promovarea proiectului. Ea va fi întreţinută, 
promovată şi actualizată pe întreaga perioadă de implementare. 
În data de 31.08.2012 a fost livra şi montat panoul temporar la locul de execuţie a lucrărilor.  
În data de 13.09.2012 prin semnarea actului adiţional nr. 1 s-au reglementat întârzierile din acest 
moment şi s-a prelungit perioada de implementare cu 7 luni, proiectul “Infrastructură regională de 
afaceri şi inovare în sectorul IT&C” având acum o perioadă de implementare de 31 de luni. 

9. Proiectul Centru Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în sectorul 
Automotive – Timişoara: 

În perioada de implementare a proiectului aferenta celui de-al doilea semestru  au fost realizate 
următoarele activităţi:  
- A fost semnat contractul pentru servicii de asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier  
- A fost demarată procedura pentru atribuirea contractului de execuţie lucrări în data de 26.10.2012 . 
Publicitatea proiectului: 
A fost publicat un anunţ de presa  privind începerea proiectului in ziarul „ Renaşterea bănăţeană , au 
fost realizate o informare si un comunicat de presa despre începerea proiectului în Monitorul 
Primăriei Municipiului Timişoara în luna octombrie 2012 si pe pagina web a Primăriei Municipiului 
Timişoara in data de 23.10.2012. 
A fost încheiat contractul de prestări servicii de tipărire materiale de promovare – pliante, broşuri, 
afişe şi autocolante nr. 142/26.11.2012.  
În cadrul procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea a contractului de realizare panouri 
temporare şi plăci permanente pentru promovarea proiectului a fost încheiat contractul nr. 
143/26.11.2012. 
In cadrul  procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea a contractului de servicii de organizare 
de evenimente fost încheiat contractul de prestări servicii  organizare de evenimente 
nr.144/26.11.2012.  
Audit  
În urma procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de prestări servicii de audit 
extern: au fost demarate procedurile de achiziţie publică, iar in urma analizării ofertelor depuse de  
către operatorii economici a fost încheiat contractul nr.145/26.11.2012.  

10. Proiectul  „Reabilitarea si mansardarea Centrului de Zi pentru copii cu dizabilităţi  Podul 
Lung: 

În cel de-al doilea semestru al anului 2012 au fost realizate următoarele activităţi: 
- Încheierea Contractului de prestări servicii de audit nr. 110/21.08.2012, 
- Încheierea Contractului realizare panouri temporare şi placă permanenta nr. 112/03.09.2012, 
- Încheierea Contractului de prestări servicii de tipărire materiale de promovare: pliante, 
broşuri şi autocolante nr.113/03.09.2012, 
- Încheierea Contractului servicii de asistenţă tehnică pentru dirigenţie de şantier nr. 
114/03.09.2012, 
- A fost semnat Actul adiţional nr.1/04.10.2012 de prelungire a perioadei de implementare cu 
3 luni, 
- Au fost demarate procedurilor pentru achiziţia lucrărilor de construire - a fost încheiat 
Contractul de execuţie lucrări nr. 141/26.11.2012, 
- A fost montat panoul temporar de publicitate la locul de implementare a proiectului. 
11. Proiectul “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecţia 

Copilului şi Familiei Timişoara”: 
În data 05.07.2012 a fost postata si publicata in SEAP invitaţia de participare la achiziţia de lucrări 
de construcţii si instalaţii de furnizare şi montare utilaje şi echipamente tehnologice.  
În cadrul derulării procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de prestări servicii 
de asistenţă tehnică din partea dirigintelui de şantier s-a încheiat contractul de prestări servicicii nr. 
109/21.08.2012 la o valoare de 5.500 lei la care se adaugă TVA; 
În data de 24.10.2012, datorită neconformităţii ofertelor primite, s-a inregistrat Raportul de anulare 
a procedurii si s-au transmis comunicări tuturor ofertanţilor. In 02.11.2012 s-a procedat la anularea 
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procedurii in SEAP. In urma aprobării din partea ANRMAP s-a relansat pe SEAP in 29.11.2012 
documentaţia pentru atribuirea contractului de lucrări. In data de 06.12.2012 s-a primit o solicitare 
de clarificare referitor la documentaţia tehnico-economica. In urma analizei situaţiei s-a constatat ca 
nu se poate continua fără înlocuirea documentaţiei in SEAP si astfel in data de 11.12.2012 s-a 
anulat procedura de atribuire a contractului de lucrări. 
În ceea ce priveşte  publicitatea proiectului s-au realizat următoarele activităţi:  
- În data de 11.07.2012 a fost publicat primul anunţ de presă în ziarul Ziua de Vest cu privire la 
lansarea proiectului, conform graficului activităţilor.  
- În luna iulie 2012 a fost publicat un anunţ şi în Monitorul Primăriei Timişoara. 
- În luna iulie 2012 au fost tipărite 100 buc. broşuri şi 100 buc. pliante. 
În data de 15.11.2012 s-a semnat actul adiţional nr. 1 şi s-a prelungit perioada de implementare cu 4 
luni, proiectul “Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecţia 
Copilului si Familiei Timişoara” având acum o perioadă de implementare de 16 de luni. 

12. Poiectul “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor canalului Bega”: 
În cea de-a doua jumătate a anului 2012 au avut loc următoarele activităţi: 
- Întocmirea documentelor necesare demarării procedurilor de achiziţie publică descrise în 
contractul de finanţare; 
- Întocmirea răspunsurilor la solicitările de clarificări pe perioada derulării procedurilor de achiziţie 
publica a lucrărilor,dirigenţiei de şantier si a auditului 
-  Au fost încheiate contractele de:dirigenţie de şantier, de publicitate  
- A fost elaborat un comunicat de presa privind începerea implementării proiectului si a fost 
publicat intr-un ziar local, Opinia Timişoarei in data de 22.11.2012  şi  pe site-ul primăriei 
Municipiului Timişoara in data de 05.11.2012 si in Monitorul Oficial al Primăriei Municipiului 
Timişoara in luna noiembrie 2012. 
 

 Monitorizarea proiectele elaborate în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara: 
- Sistem Agro - Logistic Regional Integrat; 
- BARRABARRIPEN - un model interregional de incluziune destinat femeilor rome; 
- Biodiversitatea şi protecţia naturii – o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două 

oraşe înfrăţite” – BIOTOWNS; 
- Reabilitare strada Iancu Văcărescu – tronsonul cuprins intre bv. Regele Carol si v. 16 

Decembrie 1989”, cod SMIS 25625; 
- Reabilitare str. Văcăresc pe tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol şi Spl. T. 

Vladimirescu; 
- Infrastructura regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C; 
- Modernizare str. Cloşca şi extindere la 4 benzi pe sectorul Bv. Cetăţii – Str. Ovidiu Balea; 
- Sistem de informare şi comunicare facil pentru cetăţeni – panouri informative; 
- Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor canalului Bega Timişoara; 
- Reabilitare spaţii publice din centrul istoric al oraşului Timişoara (Cetate); 
- Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa – Incubator de afaceri; 
- Trafic management şi supraveghere video; 
- Reabilitarea Centrului de Zi pentru copii cu dizabilităţi Podul Lung Timişoara; 
- Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii Serviciului Protecţia Copilului şi 

Familiei; 
- Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive; 
- Amenajare complex rutier zona Michelangelo; 
- Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe  str. Ştefan cel Mare din 

municipiul Timişoara; 
- O abordare inclusa de la egal la egal,a conurbatiilor si aglomerării urbane largi,pentru 

participare la Convenţia Primarilor- CONURBANT; 
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HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PROMOVATE: 
HOTARAREA nr. 150 /28.09.2012 privind aprobarea imobilelor pe principalele artere ale orasului 
Timişoara, in vederea accesării fondurilor nerambursabile prin P.O.R 2007- 2013  , Axa prioritara 1, 
Domeniul de intervenţie 1.2.  -  Sprijinirea investiţiilor in eficienta energetica a blocurilor de 
locuinţe. 
HOTĂRÂREA  nr. 130/28.09.2012 pentru modificarea Hotărârii consiliului local nr. 
404/13.12.2011 privind aprobarea proiectului “reabilitare clădire pentru persoane în dificultate”, a 
documentaţiei tehnic-economice şi a analizei cost beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de 
proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin POR 
2002-2013 aferent Axei prioritare nr. 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. 108/28.09.2012 privind înlocuirea Anexelor 1 şi 2 la Hotărârea consiliului local 
nr. 182/24.04.2012 privind înlocuirea Anexei 1 la Hotărârea consiliului local nr. 32/2011 privind 
aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională, modificată şi 
completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2011 
 
DISPOZIŢII ALE PRIMARULUI PROMOVATE: 
DISPOZIŢIE nr. 1200/15.10.2012 privind modificarea unitarii de management a proiectului 
“Infrastructura regionala de afaceri si inovare IT&C” 
DISPOZIŢIE nr. 1377/13.11.2012 privind modificarea echipei de implementare a proiectului 
Reabilitarea Centrului de Zi pentru copii cu dizabilităţi Podul Lung Timişoara 
DISPOZIŢIE nr. 883/02.08.2012 privind modificarea echipei de management  a proiectului Sistem 
de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul Timişoara. 
 
De asemenea Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională  a acordat asistenţă pe perioada de 
iniţiere şi implementare a proiectelor direcţiilor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, pentru 
proiectele: 

- „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, în cadrul 
Programului Operaţional Regional, Axa 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 
urbani de creştere”, 

- „Sistem de informare facil pentru cetăţeni - Panouri informative”, 
- ”Modernizare str. Cloşca si extindere la 4 benzi  pe sectorul Bv. Cetăţii - Str. Ovidiu  

Balea”, 
- ”Amenajare complex rutier  zona Michelangelo”, 
- ”Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe  str. Ştefan cel Mare din 

municipiul Timişoara”, 
-  „Trafic management şi supraveghere video”, 
- ”Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa ( Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de 

troleibuze Timişoara - Dumbrăviţa), 
- „Extindere reţea troleibuz Ghiroda ( Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de 

troleibuze Timişoara – Ghiroda”, 
- „Modernizarea Parcului Rozelor din Municipiul Timişoara” 
- „Biodiversitatea şi protecţia naturii - o abordare responsabila a problemelor de mediu a doua 

oraşe înfrăţite – BIOTOWNS”, 
- „O abordare inclusa de la egal la egal , a conurbaţiilor şi aglomerării urbane largi, pentru 

participare la Convenţia Primarilor – CONURBANT”, 
- “BARRABARRIPEN – un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rome”. 

 
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. 
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Anexăm situaţia proiectelor cofinanţate din fonduri europene iniţiate şi/susţinute de Municipiul 
Timişoara. 
 

6.2.3. SERVICIUL INVESTIŢII 
 Elaborarea programului de dezvoltare al Municipiului Timişoara (PDMT). 

Pe parcursul  semestrului  doi  au  avut loc  3 rectificări ale Programului de Dezvoltare a 
Municipiului Timişoara,  aprobate cu prilejul rectificărilor de buget de către Consiliul Local al 
Municipiului Timişoara prin HCL nr. 18/13.07.2012, HCL nr. 105/28.09.2012 respectiv  prin HCL 
nr. 168/02.11.2012. Valoarea totală a PDMT a fost aprobată după cum urmează: 
RECTIFICAREA 3: - 383.992,97 mii lei, din care: 

- 309.042.17 mii  - Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile  
postaderare reprezintă  

-   74.950,80 mii lei - Obiective  cu finanţare din buget local si alte surse 
RECTIFICAREA 4: - 363.351,84  mii lei, din care: 

- 287.916,17 mii lei - Proiectele cu finanţare din fonduri externe  
-   75.435,67 mii lei - Obiective  cu finanţare din buget local si alte surse 

RECTIFICAREA 5: - 363.098,80 mii lei, din care:  
- 285.497,55 mii lei - Proiectele cu finanţare din fonduri externe  
-  77.601,25 mii lei - Obiective  cu finanţare din buget local si alte surse 

Priorităţile stabilite în semestrul 2 au fost aceleaşi cu cele stabilite la început de an, şi anume: 
1. Obiective cu finanţare din fonduri europene;  
2. Obiective începute în perioada anterioară, cu  contracte în derulare; 
3. Obiective noi: execuţie de lucrări, dotări, studii şi proiecte;   
Principalele obiective de investiţii  ale Municipiului Timişoara cu care a fost completat PDMT în 
semestrul 2 au fost următoarele: 

• Studii şi proiecte: 
- Amenajări de fântâni ornamentale;  
- Reţele apa canal zona Bălcescu şi Dâmboviţa, Pasaj Jiul şi Pasaj Popa Şapcă ;  
- Reabilitare termică blocuri locuinţe în municipiul Timişoara;  
- Modernizări şi amenajări de  străzi (Gladiolelor, Câmpului, zona  J. Weismuller – L. Nicoară, P-ţa. 
Bălcescu, G. Cotosman, S. Vidrighin.  
 

 Urmărirea/monitorizarea gradului de realizare al  PDMT  
Realizarea acestui subobiectiv, a presupus verificarea tuturor obiectivelor de investiţii  din punct de 
vedere al  corelării şi conformităţii cu PDMT aprobat, respectiv cu cele 5  rectificări ale acestuia ce 
au avut loc pe parcursul anului 2012 . A fost efectuată verificarea tuturor  documentelor (propunere 
de angajare a unei cheltuieli, angajament bugetar, respectiv ordonanţare) întocmite de către 
direcţiile/serviciile /compartimentele PMT în vederea achiziţionării respectiv realizării  unei 
investiţii. Verificarea propunerii de angajare a unei cheltuieli şi angajamentului bugetar  s-a realizat 
anterior demarării procedurilor de achiziţii publice pentru fiecare obiectiv de investiţie în parte,  iar 
ordonanţările au fost verificate pentru orice plată efectuată în cadrul implementării 
proiectului/obiectivului de investiţie cuprins în cadrul Programului.  
În acelaşi context s-a realizat şi urmărirea, gestionării  corecte a resurselor financiare ( buget local, 
fonduri europene şi alte surse) în conformitate cu  PDMT şi prevederile contractuale. 
 
Tot în vederea realizării  subobiectivului mai sus menţionat, au fost realizate pentru fiecare obiectiv 
de investiţii în parte, verificarea conformării documentelor de plată (propuneri, angajamente, 
ordonanţări) cu valorile cuprinse în devizul general, bugetul proiectului şi  Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile în cazul obiectivelor de investiţii promovate de către Direcţia 
Dezvoltare.  
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Procentul  de  realizare al obiectivelor de investiţii, structurate pe capitole bugetare, raportate la 
valoarea aprobată pe semestrul  2 al anului 2012 au fost următoarele: 
 

a. Proiecte cu finanţare din  fonduri externe nerambursabile post aderare 
Denumire  Capitol Realizări 

Total General I 26.50% 
Capitolul 65.02  Învăţământ 22,75% 
65.02.04 Învăţământ secundar 22,75% 
Capitolul 66.02 Sănătate 28,28% 
66.02.06  Spitale 28,28% 
Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 0,34% 
67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 0,39% 
Capitolul 68.02 Asigurări şi  Asistenţa  Socială 7,26% 
68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 0,85% 
68.02.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale 19,15% 
Capitolul 70.02  Locuinţe, servicii si dezvoltare publica 51,90% 
Capitolul 74.02 Protecţia mediului 0,00% 
74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 0,00% 
Capitolul 81.02 Combustibili si energie 38,57% 
81.02.06 Energie termică 38,57% 
Capitolul 84.02  Transporturi  43,82% 
84.02.03 Transport rutier 43,82% 
84.02.03.03 Străzi 43,82% 
 
 
 b. Investiţii cu finanţare din buget local si alte surse 
 

Denumire 
Capitol 

Total 
Realizări 

Realizări 

Contribuţie 
As.de propr. 

Buget 
 Stat 

Surse 
Proprii 

Buget 
Local 

Total General 26,29% 90.39% 5,07% 4,16% 26,51% 
  Lucrări in Continuare - A 42,19% 90.39% 5,07% 0,00% 44,32% 

 Lucrări Noi - B 11,53% 0.00% 0,00% 0,00% 14,45%
Dotări Indep. si Alte Inv. - C 16,13% 0.00% 0,00% 0,00% 12,12% 

Total General  26,29% 90.39% 5,07% 4,16% 26,51% 
Capitolul 51.02 Autorităţi  Executive şi Acţiuni 
Externe 15,62% 0.00% 0,00% 0,00% 15,62% 
Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranţa 
naţională 20,13% 0.00% 0,00% 0,00% 20,13%
Capitolul 65.02  Învăţământ 1,49% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Capitolul 66.02 Sănătate 17,83% 0.00% 0,00% 0,00% 10,18% 
Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 31,00% 0.00% 0,00% 0,00% 35,07% 
Capitolul 68.02 Asigurări şi  Asistenţa  Socială 14,15% 0.00% 0,00% 0,00% 14,15% 
Capitolul 70.02  Locuinte , servicii si dezvoltare 
publica 34,88% 90.39% 5,07% 0,00% 35,03% 
Capitolul 81.02 Combustibili si energie 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Capitolul 84.02  Transporturi  16,10% 0.00% 0,00% 0,00% 17,02%

 
 Iniţierea, pregătirea documentelor si a procedurilor necesare pentru realizarea obiectivelor 

de investiţii proprii ale Direcţiei Dezvoltare 
Pe parcursul semestrului 2, au fost  derulate activităţile necesare în implementarea pe faze distincte 
a următoarelor obiective de investiţii: 

A. Faza elaborare de studii şi proiecte 
- „Reabilitarea, Modernizarea, Dezvoltarea şi Echiparea  Colegiului Naţional C.D.Loga -Timişoara” 
– continuarea elaborării fazelor PT + DDE demarate în semestrul 1  
- „Reabilitarea, Modernizarea, Dezvoltarea şi Echiparea  Liceului Teoretic J. L. Calderon -
Timişoara” – demararea  fazelor  PT + DDE  



Cod  FP27-02,ver1 
 
 

- „Reabilitarea , clădire pentru persoane în dificultate - din Timişoara str. Plavoşin nr.21 -  în vederea 
mansardării” – continuarea şi finalizarea  fazelor DALI +PT  

NOTA: PT – proiect tehnic; DDE – detalii de execuţie; DALI – documentaţie de avizare a 
lucrărilor de intervenţie; DTAC – documentaţie tehnică pentru autorizarea lucrărilor de 
construire; SF – studiu de fezabilitate  

B. Faza execuţie lucrări  
- Reabilitare  Piaţa Iosefin  
Pe parcursul semestrului 2 au fost continuate şi terminate lucrările de realizare a obiectivului mai 
sus menţionat. Lucrările de construcţii montaj   au vizat  în principal, montarea tâmplăriilor, 
finalizarea  finisajelor atât la interior cât şi la exterior, montarea echipamentelor şi instalaţiilor 
sanitare, electrice,  gaz, ventilaţie şi climatizare.   Clădirea cu regim  de înălţime S+P+Sp+2E - cu o 
suprafaţa construită de 1590 mp şi o suprafaţa desfăşurată de 6940 a fost terminată în  cursul lunii 
octombrie 2012, a fost concesionată  către S.C. Pieţe S.A. şi dată în folosinţă în cursul lunii 
decembrie 2012. Fondurile au fost asigurate de la bugetul local.  

C. Faza utilaje independente şi  dotări 
- Staţie de Monitorizare Hemodinamică 
În luna noiembrie a fost achiziţionată o Staţie de Monitorizare Hemodinamică performantă  care 
asigură urmărirea separată  pentru fiecare pat/bolnav, iar prin intermediul unui monitor central la 
care sunt conectate toate monitoarele dintr-o secţie ATI se creează o imagine continuă a tuturor 
bolnavilor critici politraumatizaţi. Monitorul central poate înregistra şi alte aparate medicale cum ar 
fi cele din sala de operaţii, astfel încât personalul medical are posibilitatea intervenţiei în orice 
moment de modificare a stării hemodinamice şi a parametrilor vitali ai bolnavilor aflaţi în stare 
critică. Staţia de monitorizarea a fost montată şi funcţionează la Spitalul Municipal. Finanţarea a 
fost asigurată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat 
pe anul 2010. 

 Alte activităţi desfăşurate: 
• A fost asigurat suportului tehnic de specialitate – în cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor 

pentru achiziţia publică de lucrări de execuţie respectiv de echipamente - pentru următoarele 
obiective: 

 - Reabilitarea Spaţiilor Publice din Centrul Istoric al Municipiului Timişoara -  -
 - Reabilitarea , Modernizarea, şi Echiparea Infrastructurii Serviciului pentru Protecţia 
Copilului şi Familiei 
 - Achiziţie staţie hemodinamică 
 
DISPOZIŢII PROMOVATE 
DISPOZIŢIA NR. 1047/12. 09 2012 privind modificarea componenţei Comisiei Tehnico 
Economică (CTE) de verificare şi avizare a  documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de 
investiţii şi reparaţii capitale (altele decât curente) 
 
HOTĂRÂRI  ALE  CONSILIULUI  LOCAL  PROMOVATE 
HOTĂRÂREA NR. 124/28.09.2012  privind aprobarea Documentaţiei  de avizare a lucrărilor de 
intervenţie şi Analizei cost-beneficiu pentru obiectivul de investiţii "Creşterea calităţii serviciilor 
medicale în cadrul Spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş" . În acest scop 
a  fost întocmit referatul privind aprobarea prin HCL a documentaţiilor tehnico economice (DTE), 
acţiune ce  a presupus avizarea   anterioară a DTE  de către  Comisia Tehnico Economică (CTE). 
- SECRETARIAT CTE  

• A fost asigurat – lunar, bilunar sau de cate ori a fost cazul – secretariatul Comisiei Tehnico 
Economice (CTE) de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de 
investiţii şi reparaţii capitale (altele decât curente); Pe parcursul semestrului 2 a fost asigurat 
suportul tehnic pentru verificarea şi prezentarea în cadrul CTE  a unor documentaţii  tehnice 
elaborate în conformitate cu legislaţia în domeniu în vigoare. Au fost emise 27 de avize.   
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• A fost asigurat Managementul Tehnic pentru obiectivul  „Infrastructură Regională de afaceri 
şi Inovare în Sectorul IT&C” la care lucrările  de construcţii montaj au debutat în  30 iulie 2012 şi 
au fost realizate in procent de 10%. Fondurile au fost şi vor fi asigurate de la Uniunea Europeană şi 
de la  bugetul local. 

• A fost asigurată o colaborare susţinută   cu  Direcţia Economică în vederea asigurării de 
către aceasta a fondurilor necesare  şi a surselor de finanţare pe tot parcursul semestrului, pentru  
implementarea obiectivelor de investiţii cuprinse în PDMT;  au fost verificate şi avizate 
documentele aferente efectuării plăţilor, au fost întocmite anexele necesare pentru  admitere la 
finanţare şi plată (Anexele 1 – 4 ) şi  transmise spre Direcţia Economică documentele necesare 
efectuării plătii, pentru toate obiectivele de investiţii derulate de către Municipiul Timişoara.  

• A fost menţinută 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. 

 
 Procentul  de  Realizare  al  Programului de Dezvoltare al Municipiului Timişoara 

Programul de dezvoltare planificat, conform listelor aprobate la rectificarea nr. 5, a fost realizat în 
proporţie de 53,36% din care : 

- 49,87% -  Proiecte cu Finantare din  Fonduri Externe Nerambursabile Post Aderare 2012 
- 66,72% - Investiţii cu finanţare din buget local şi alte surse 

 
a. Proiecte cu finantare din  fonduri externe nerambursabile post aderare 

Denumire  Capitol Realizări 

Total General I 49,87% 

Capitolul 65.02  Învăţământ 85,68% 

65.02.04 Învăţământ secundar 85,68% 
Capitolul 66.02 Sănătate 28,29% 
66.02.06  Spitale 28.29% 
Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 69,59% 
67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 80,43% 
Capitolul 68.02 Asigurări şi  Asistenţa  Socială 16,47% 
68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 1,43% 
68.02.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale 44,34% 
Capitolul 70.02  Locuinţe , servicii si dezvoltare publica 56,18% 
Capitolul 74.02 Protecţia mediului 52,84% 
74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 52,84% 
Capitolul 81.02 Combustibili si energie 46,89% 
81.02.06 Energie termică 46,89% 
Capitolul 84.02  Transporturi  72,37% 
84.02.03 Transport rutier 72,37% 
84.02.03.03 Străzi 72,37% 
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 b. Investiţii cu finanţare din buget local si alte surse 
 

Denumire 
Capitol 

Total 
Realizări 

Realizări 

Contribuţie 
As.de propr. 

Buget 
 Stat Surse Proprii Buget Local 

Total General 66,72% 95,46% 18,67% 39,75% 70,05% 
  Lucrări in Continuare - A 86,51% 95,46% 39,04% 0,00% 88,76% 

 Lucrări Noi - B 11,80% 0.00% 0,00% 0,00% 14,98% 
Dotări Indep. si Alte Inv. - C 56,85% 0.00% 0,00% 39,75% 58,24%

Capitolul 51.02 Autorităţi  Executive 
şi Acţiuni Externe 32,74% 0.00% 0,00% 0,00% 32,74% 
Capitolul 54.02 Alte servicii publice 
generale 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Capitolul 61.02. Ordine publică şi 
siguranţa naţională 21,45% 0.00% 0,00% 0,00% 21,45% 
Capitolul 65.02  Învăţământ 18,60% 0.00% 0,00% 25,11% 18,08% 
Capitolul 66.02 Sănătate 27,73% 0.00% 0,00% 45,71% 35,05% 
Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi 
religie 71,62% 0.00% 0,00% 1,43% 80,60% 
Capitolul 68.02 Asigurări şi  Asistenţa  
Socială 67,04% 0.00% 0,00% 0,00% 67,04% 
Capitolul 70.02  Locuinţe , servicii si 
dezvoltare publica 77,05% 95.46% 16,47% 0,00% 77,02% 
Capitolul 81.02 Combustibili si 
energie 17,72% 0.00% 0,00% 0,00% 17,72% 
Capitolul 84.02  Transporturi  79,17% 0.00% 100,00% 0,00% 78,34% 

 
Procentul  de realizare  al PDMT a fost influenţat de: 

- procedurile de achiziţii publice dificile stabilite prin legislaţia în vigoare, care se derulează 
pe perioade foarte lungi de timp, ceea ce determină întârzieri în începerea lucrărilor; 

- contestaţii  depuse de unii agenţi economici, de multe ori nejustificate; 
- reluarea  unor proceduri de achiziţii publice din cauza neprezentării  de oferte de către 

agenţilor economici; 
- întârzieri mari în semnarea contractelor de finanţare. 

 
NOTĂ: 
Dat fiind faptul că execuţia bugetară pe anul 2012 se finalizează doar în luna martie 2013, la 
stabilirea procentului de realizare al obiectivelor de investiţii au fost utilizate datele economice 
provizorii disponibile la 31.12.2012.  
 
 

6.2.4. SERVICIUL CENTRUL DE COORDONARE PENTRU REABILITAREA 
CARTIERELOR ISTORICE DIN TIMIŞOARA 
Principalele activităţi derulate de Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor 
Istorice din Timişoara au fost: 

 Coordonarea programului „Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale 
Timişoarei – Infrastructura Municipala faza a II-a – Sprijin Financiar pentru Proprietari de 
Clădiri Istorice – KfW. 

În lunile iulie şi august echipa de consultanţi împreuna cu personalul serviciului CCRCIT au 
desfăşurat lunar întâlniri de lucru cu direcţiile şi serviciile implicate în program, în cadrul cărora au 
fost prezentate etapele procesului de implementare şi au fost solicitate informaţii referitoare la 
activitatea propriu-zisă a fiecărei direcţii care are implicare în program. Informaţiile au servit 
elaborării manualului de proceduri al programului, finalizat in decembrie 2012. 
În data de 30 august 2012 a avut loc o întâlnire cu dl. Primar Nicolae Robu, în cadrul căreia echipa 
de consultanţi a solicitat stabilirea unei date pentru constituirea Comitetului Director, fiind stabilită 
data de 25 septembrie 2012. 
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În 25 septembrie 2012, echipa de consultanţi a prezentat componenţa Comitetului Director al 
programului care a fost aprobat de către domnul Primar Nicolae Robu. 
În data de 5.11.2012 s-a trimis conducerii Direcţiei Dezvoltare pentru analiză, draftul manualului de 
procedură al programului. 
În 20.11.2012, echipa de consultanţi din cadrul programului a înaintat domnului Primar Nicolae 
Robu varianta preliminară a procedurii de implementare a programului, având anexate strategia de 
promovare şi procedura de implementare, materialul fiind distribuit apoi la Direcţiile şi Serviciile 
din Primărie implicate în program. 
În data de 14.12.2012 a avut loc o nouă întâlnire între reprezentanţii băncii germane şi domnul 
Primar Nicolae Robu, în cadrul căreia au fost lămurite unele aspecte referitoare la stadiul 
implementării programului şi la primele proiecte din program şi au fost stabilite termene pentru 
etapele următoare ale implementării. 
In aceasi zi au fost discutate si convenite împreuna cu Directorul Direcţiei Dezvoltare rezolvarea 
unor aspecte critice din Manualul de proceduri finalizat.  
În luna noiembrie 2012 au fost făcute plăţile aferente programului, 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 aII-a”.  
În momentul de faţă se lucrează la actualizarea manualului de procedură a programului în baza 
sugestiilor şi informaţiilor primite de la direcţiile şi serviciile implicate în implementarea 
programului. 

• Proiectul pilot „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale a liceului Nikolaus Lenau Timişoara” 

S-au derulat cronologic următoarele activităţi: 
 - 24.07.2012 – A fost demarata procedura de achiziţie publica a lucrărilor de construcţii. 
 - 28.12.2012-– A fost semnat contractul de execuţie lucrări nr. 1/03.01.2013 pentru lucrări 
de reabilitare a liceului Nikolaus Lenau Timişoara.  

• Proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a 
liceului teoretic C.D. Loga Timişoara” 

 - 15.05.2012 – prezent - Proiectul este analizat de expertul din cadrul Lotului 2 Arhitectură 
şi Inginerie, domnul Thorsten Spohler, si se practica modificari/corectari de catre proiectanti;  

• Proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a 
liceului teoretic Jean Luis Calderon Timişoara” 

 - 01.10.2012 – S-a fost dat ordinul de incepere pentru realizarea proiectului tehnic; 
 - 20.12.2012 – Proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale a Liceului teoretic Jean Luis Calderon Timişoara, Timişoara" a fost predat de către 
firma selectata I.S.E. Performer S.R.L. spre verificare;  
 - 23.12.2012 – prezent - Proiectul mai sus menţionat este analizat de expertul din cadrul 
Lotului 2 Arhitectură şi Inginerie, domnul Thorsten Spohler, si se practică modificări/corectări de 
către proiectanţi;  

 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). 

Prin contractul de asociere 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 reabilitării unor clădiri - proprietate publica sau privata 
– incluse in Lista monumentelor de arhitectura protejate, iar prin HCL nr. 147/2008 au fost 
nominalizate imobilele care urmau sa beneficieze de reabilitare, respectiv Piata Unirii nr.10, Piata 
Unirii nr. 11, Piata Unirii nr. 4. In 2010 au fost reabilitate primele doua clădiri, iar lucrările de 
reabilitare la clădirea din Piaţa Unirii nr. 4 au fost demarate in 16.09.2011, si au continuat in 
semestrul I 2012. Întrucât după decopertarea faţadei s-a constatat ca sunt necesare lucrări 
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suplimentare de consolidare, lucrările de reabilitare vor fi finalizate in primul semestru al anului 
2013.  

 Consiliere şi informare a proprietarilor de clădiri istorice şi a cetăţenilor, în general cu 
privire la legislaţia şi normele specifice protejării patrimoniului istoric imobil 

Consilierii Centrului au oferit si in anul 2012 consiliere proprietarilor clădirilor istorice 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. 
 A continuat informarea proprietarilor din clădirile eligibile incluse în proiect, prioritare fiind 
asociaţiile de proprietari care au manifestat un interes ridicat faţa de program.   
Pe parcursul semestrului doi al anului 2012 au fost depuse 8 de solicitări de consultanţă, în cadrul 
cărora a fost prezentat programul şi etapele de accesare a fondurilor. În urma discuţiilor purtate cu 
proprietarii sau reprezentanţii asociaţiilor de locatari interesaţi au fost depuse 1 cereri de solicitare 
sprijin financiar. 

• Informare şi mobilizare a cetăţenilor 
Serviciul CCRCIT a continuat difuzarea directă către proprietari sau prin intermediul partenerilor, 
materiale de informare şi de consultanţă pentru proprietarii de clădiri istorice, pentru specialişti în 
construcţii, arhitecţi, ingineri, meşteşugari.  
Împreună cu echipele de consultanţi germani a fost elaborată strategia de marketing a programului 
KfW şi planul de comunicare pentru următorul an. De asemenea, tot în colaborare cu echipele de 
consultanţi a fost redactat conţinutul şi conceputa forma grafică a unui prim material de informare 
referitor la program – pliantul „Noua imagine a Timişoarei”. 
Au fost reactualizate informaţiile despre activitatea Centrului de Coordonare pentru Reabilitarea 
Cartierelor Istorice din Timişoara pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara. A fost menţinută 
colaborarea cu Direcţia Comunicare pentru publicarea de materiale specifice în revista lunară 
„Monitorul Primăriei”. 
 

 Alte activităţi în domeniul patrimoniul istoric imobil 
• A continuat introducerea de informaţii în baza de date elaborată în primul semestru, 

referitoare la clădirile monumente istorice sau parte a unor ansambluri sau situri istorice pe care le 
administrăm prin activităţile specifice biroului. 

• Se află în faza de finalizare studii similare pentru cartierele istorice: Iosefin, Elisabetin, 
Fabric şi cartierul Cetatea Timişoara „extra-muros”, incluzând fise a peste 100 imobile protejate.  

• Au fost efectuate recepţiile finale a lucrărilor de reabilitare la imobilele din Str. Timotei 
Cipariu nr.1, Piata Unirii nr.9 si Piata Unirii nr.11, realizate prin grija Primăriei Municipiului 
Timişoara cu fondurile proprii ale GTZ Germania (contribuţie 70%) si ale beneficiarilor (30%). 

• A fost finalizat studiul Starea fizică a clădirilor istorice 2011 – 2012, demarat in 2011.  
 
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PROMOVATE 
HOTĂRÂREA NR. 30 din data: 24.07.2012 privind neexercitarea dreptului de preemţiune  din  
partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă SAD, situat în imobilul din B-dul Tinereţii (Regele Carol I) nr.3, la preţul de 
102.000 lei 
HOTĂRÂREA NR. 31 din data: 24.07.2012 privind neexercitarea dreptului de preemţiune  din  
partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă SAD 2, situat în imobilul din B-dul M. Viteazu nr.28, la preţul de 20.000 euro 
HOTĂRÂREA NR. 70 din data: 03.08.2012 privind neexercitarea dreptului de preemţiune  din  
partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă SAD 1, situat în imobilul din Piaţa Unirii nr. 9, la preţul de 120.000 euro. 
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HOTĂRÂREA NR. 87 din data: 14.09.2012 privind neexercitarea dreptului de preemţiune  din  
partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă SAD 13, situat în imobilul din str. Episcop A. Pacha nr.10, la preţul de 30.000 
euro+TVA 
HOTĂRÂREA NR. 176 din data: 02.11.2012  privind neexercitarea dreptului de preemţiune  din  
partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă SAD, situat în imobilul din str. C-tin Titel Petrescu nr.4, la preţul de 60.000 lei 
HOTĂRÂREA NR. 195 din data: 23.11.2012 privind   transferul  dreptului de proprietate din 
patrimoniul SC AQUATIM SA în patrimoniul Municipiului Timişoara printr-un contract de 
donaţie, a Turnului de Apă din Timişoara, str. Gh. Bariţiu nr. 3 înscris în Cartea Funciară nr. 
426619 provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 135683, nr. top. 17528/2 
HOTĂRÂREA NR. 199 din data: 23.11.2012 privind  neexercitarea dreptului de preemţiune  din  
partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă SAD 3, situat în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr.6, la preţul de 51.000 euro 
HOTĂRÂREA NR. 240 din data: 04.12.2012 privind neexercitarea dreptului de preemţiune  din  
partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a cotei de ½, din spaţiile cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 4, la preţul de 18.000 USD şi SAD 5, la preţul de 10.000 
USD, situate în imobilul din B-dul Regele Carol I nr.4 
HOTĂRÂREA NR. 241 din data: 04.12.2012 privind neexercitarea dreptului de preemţiune  din  
partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă SAD 1, situat în imobilul din str. Eugeniu de Savoya nr. 6, la preţul de 50.000 
euro. 
 

6.2.5. BIROUL COOPERARE INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 
 Iniţierea, gestionarea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare internaţională ale municipiului 

Timişoara cu oraşele înfrăţite 
În baza acordurilor de înfrăţire, în al doilea semestru al anului 2012, s-au desfăşurat activităţi în 
diverse domenii de activitate. 

• MULHOUSE / FRANŢA 
Cu oraşul Mulhouse au avut loc schimburi în domeniile administrativ, social şi al tineretului. 
În perioada 17-19 septembrie 2012, d-nele Mihaela Veţan şi Ramona Racotea, reprezentantele 
CRIES – Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare din Timişoara, s-au deplasat la 
Mulhouse pentru a participa la o vizită de studiu în cadrul Direcţiei de Afaceri Sociale a Primăriei 
oraşului Mulhouse, la iniţiativa IRIS – Reţeaua Europeană pentru Iniţiative Etice şi Solidare cu 
sediul la Strasbourg. 
În perioada 4-11 noiembrie 2012, s-a deplasat la Mulhouse o delegaţie de 6 tineri din municipiul 
Timişoara, reprezentanţi ai Consiliul Local al Tinerilor Timişoara şi ai Fundaţiei Independente 
pentru Tineret Timiş, care au fost însoţiţi de dl. Ovidiu Simonetti, consilier în cadrul Biroului 
Cooperare Internă şi Internaţională, Direcţia Dezvoltare,  responsabil de proiect,  pentru a participa 
la un seminar organizat în cadrul proiectului intitulat „4 jours pour échanger, débattre et proposer / 4 
zile de schimburi, dezbateri şi propuneri”, proiect finanţat în cadrul programului european Tineret. 
În perioada 22-23 noiembrie 2013, d-na Mihaela Veţan, reprezentanta CRIES – Centrul de Resurse 
pentru Iniţiative Etice şi Solidare din Timişoara, s-a deplasat la Mulhouse pentru a participa cu o 
prezentare în cadrul celei de „A 2-a Întâlniri a teritoriilor co-responsabile”, organizată de oraşul 
Mulhouse. 

• KARLSRUHE / GERMANIA 
Cu oraşul Karlsruhe au avut loc schimburi în domeniile administrativ, cultural, universitar şi 
sportiv. 
În perioada 16-23 iulie 2012, Orchestra Colegiului Naţional de Artă „Ion Vidu” din Timişoara s-a 
deplasat la Karlsruhe pentru a participa la concertul organizat de oraşul Karlsruhe în cadrul 
Festivalului „Das Fest”. La concert au participat şi orchestrele de  tineret din oraşele Karlsruhe şi 
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Krasnodar (Rusia), acesta fiind organizat cu ocazia aniversării a 20 de ani de la înfrăţirea dintre 
Karlsruhe şi Timişoara şi Karlsruhe şi Krasnodar. 
În perioada 1 - 29 august 2012, două studente ale Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii de 
Vest şi o studentă masterantă 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 luna august 2012, Asociaţia culturală Kratima din Timişoara a iniţiat un proiect european pentru 
înfrăţirea Conservatoarelor din Timişoara, Rueil-Malmaison şi Karlsruhe. 
În perioada 22-24 septembrie 2012, 2 sportivi din Timişoara au participat la al 30-lea Maraton 
„Baden”, organizat de oraşul Karlsruhe.  
În data de 24 septembrie 2012 dl. Viceprimar Dan Diaconu s-a întâlnit cu o delegaţie de 
reprezentanţi ai Universităţii de Ştiinţe Aplicate din oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania şi ai 
Universităţii Politehnica din Timişoara, cu ocazia lansării proiectului ProKaTim. Din delegaţie au 
făcut parte 20 de studenţi şi 4 profesori din cadrul universităţii din Karlsuhe şi 20 de studenţi şi 2 
profesori din cadrul universităţii din Timişoara. În cadrul întâlnirii a fost prezentată colaborarea care 
există de mai mulţi ani între cele două universităţi şi proiectul ProKaTim, proiect finanţat de 
Fundaţia Baden-Württemberg Stiftung în cadrul căruia Universitatea Politehnica din Timişoara, 
Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii şi Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Karlsruhe, 
Facultatea de Electrotehnică şi Informatică, sunt partenere.  

• FAENZA / ITALIA 
Cu oraşul Faenza au avut loc schimburi în domeniile administrativ şi social.  
În data de 12 octombrie 2012 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu o delegaţie de reprezentanţi ai 
oraşului înfrăţit Faenza din Italia – dl. Francesco Pasi, reprezentantul Primăriei Faenza în cadrul 
consiliului de administraţie al Asociaţiei Casa Faenza şi dl. Vittorio Maggi, reprezentantul 
Asociaţiei de prietenie Faenza-Timişoara în cadrul consiliului de administraţie al Asociaţiei Casa 
Faenza, care au fost însoţiţi de d-na Loredana Creţu, directorul Asociaţiei Casa Faenza din 
Timişoara. Discuţiile au avut ca subiect Asociaţia „Casa Faenza”, continuarea colaborării dintre 
oraşe în domeniul autismului şi crearea la Timişoara a unui pol de cercetare în domeniu. 

• RUEIL-MALMAISON / FRANŢA 
Cu oraşul Rueil-Malmaison au avut loc schimburi în domeniile administrativ şi cultural.  
În luna august 2012, Asociaţia culturală Kratima din Timişoara a iniţiat un proiect european pentru 
înfrăţirea Conservatoarelor din Timişoara, Rueil-Malmaison şi Karlsruhe. 
 În perioada 18-21 decembrie 2012, a fost prezentă în Timişoara o delegaţie din oraşul Rueil-
Malmaison din care au făcut parte dl. Jean Michel Angelloz Nicoud, consilier municipal responsabil 
cu înfrăţirile şi d-na Isabelle Chevalier, Şef Protocol şi Director Relaţii Publice şi Internaţionale, 
pentru a participa la manifestările organizate cu ocazia lansării oficiale a candidaturii Municipiului 
Timişoara la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021. Cu această ocazie au avut loc discuţii 
cu privire la posibilităţile de cooperare în domeniile cultural şi al turismului, precum şi cu privire la 
acţiunile care urmează să fie organizate în cursul anului 2013 atât la Timişoara cât şi la Rueil-
Mlamaiosn cu ocazia aniversării a 20 de ani de la înfrăţirea între oraşe. 

• SZEGED / UNGARIA 
Cu oraşul Szeged  au avut loc acţiuni în domeniul administrativ şi al proiectelor europene. 
În al doilea semestru al anului 2012 a continuat implementarea în parteneriat cu oraşul Szeged a 
proiectului „Sistem agro-logistic regional integrat”, proiect iniţiat în anul 2011 şi finanţat Programul 
de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013. 

• NOVI SAD / SERBIA 
În cadrul relaţiilor de înfrăţire cu oraşul Novi Sad, în al doilea semestru al anului 2012, au avut loc 
acţiuni în domeniile administrativ, cultural şi sportiv. 
În perioada 3 - 5 august 2012, o delegaţie oficială din oraşul Novi Sad, din care au făcut parte  dl. 
Rade Bajić, membru al Consiliului Local responsabil cu transportul şi dl. Radomir Dabetić, membru 



Cod  FP27-02,ver1 
 
 

al Consiliului Local responsabil cu educaţia, a fost prezentă în Timişoara pentru a participa la 
manifestările organizate cu ocazia „Zilei Timişoarei”. Cu ocazia vizitei, delegaţia a avut întâlniri şi 
cu Uniunea Sârbilor din Timişoara cu reprezentanţii căreia au fost purtate discuţii privind 
posibilităţile de colaborare în domeniul cultural şi al educaţiei. 
În aceeaşi perioadă, o delegaţie de sportivi din oraşul Novi Sad a fost prezentă în Timişoara pentru a 
participa la „Turneul de folbal pentru amatori” organizat cu ocazia „Zilei Timişoarei”. 
În perioada 20-21 decembrie 2012, a fost prezentă în Timişoara o delegaţie din oraşul Novi Sad din 
care au făcut parte dl. Miodrag Milosevic,  Director adjunct Cabinet Primar, şi dl. Vanja Vucenovic, 
asistent al Primarului, pentru a participa la manifestările organizate cu ocazia lansării oficiale a 
candidaturii Municipiului Timişoara la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021. Delegaţia a 
avut întâlniri şi cu reprezentanţii Uniunii Sârbilor din Timişoara cu reprezentanţii căreia au fost 
purtate discuţii privind posibilităţile de colaborare. 

• CERNĂUŢI / UCRAINA 
În al doilea semestru al anului 2012, cu oraşul Cernăuţi din Ucraina au avut loc schimburi în 
domeniile administrativ, cultural şi economic. 
În perioada 3 - 5 august 2012, o delegaţie oficială din oraşul Cernăuţi din care au făcut parte dl. 
Petro Rotar, Viceprimar al oraşului Cernăuţi, şi dl. Vasyl Liakhovych, Preşedintele Camerei de 
Comerţ şi Industrie din Cernăuţi, a fost prezentă în Timişoara pentru a participa la manifestările 
organizate cu ocazia „Zilei Timişoarei”. Delegaţia s-a întâlnit şi cu reprentanţii Camerei de Comerţ, 
Industrie şi Agricultură Timişoara cu care au fost purtate discuţii privind posibilităţile de cooperare 
în domeniul economic. Cu această ocazie a fost semnat un Acord de colaborare între cele două 
camere de comerţ. 
 

 Iniţierea, gestionarea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare internaţională ale Municipiului 
Timişoara cu alte oraşe din străinătate şi organizaţii internaţionale 

În al doilea semestru al anului 2012, au fost iniţiate demersurile pentru încheierea unui acord de 
cooperare cu oraşul Lublin din Polonia şi au avut loc diverse schimburi cu mai multe oraşe şi 
organizaţii din străinătate: oraşul Munchen, Landul Bavaria şi Landul Renania-Palatinat din 
Germania, oraşul Nancy din Franţa, oraşul Zrenianin din Serbia, Clubul Economic German Banat 
din Timişoara. 

• LUBLIN / POLONIA 
Ca urmare a unei informări primite din partea Ambasadei Republicii Polone în România, la 
propunerea oraşului Lublin, în al doilea semestru al anului 2012 au fost iniţiate demersurile pentru 
încheierea unui acord de cooperare între Municipiului Timişoara şi Municipiul Lublin din Polonia. 
Demersurile vor continua în cursul anului 2013. 

• MUNCHEN / LANDUL BAVARIA / GERMANIA 
Colaborarea cu Landul Bavaria, precum şi colaborarea cu oraşul Munchen din Landul Bavaria în 
cadrul Fundaţiei „Aquademica”, au continuat şi în al doilea semestru al anului 2012.  
În data de 11 iulie 2012, dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu o delegaţie din Landul Bavaria 
condusă de d-na dr. Ulrike Wolf, Directorul Direcţiei pentru Economie Externă din cadrul 
Ministerului de Stat Bavarez pentru Economie, Infrastructură, Transport şi Tehnologie şi dl. prof. 
dr. h.c. Anton Kathrein, Vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie München şi Bavaria 
Superioară şi Vicepreşedinte al Uniunii Economice Bavareze, din care au făcut parte reprezentanţi 
ai ministerului bavarez şi oameni de afaceri germani. Delegaţia bavareză a fost însoţită de E.S. Dl. 
Klaus Christian Olasz, Consulul Republicii Federale Germania la Timişoara, dl. Ovidiu Ganţ, 
deputat în Parlamentul României şi reprezentant al Forumului Democrat German din România, dl. 
Peter Hochmudt, Preşedintele Clubului Economic German şi dl. Dan Tomin, directorul companiilor 
Kathrein şi Romkatel din Timişoara. Discuţiile purtate au vizat cooperarea în domeniul economic 
între Bavaria şi Timişoara, dezvoltarea cooperării între mediul universitar şi mediul de afaceri în 
domeniile IT, energii regenerabile, construcţii de maşini, ecologie şi economie, iniţierea unei 
colaborări între Institutul de Cercetare pentru Energii Regenerabile din Timişoara şi Kathrein filiala 
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Timiş şi crearea la Timişoara a unei structuri de formare de meseriaşi prin colaborare între Primăria 
Municipiului Timişoara, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara şi parteneri 
germani. De asemenea reprezentanţii Ministerului Bavarez pentru Economie şi-au exprimat 
interesul pentru creşterea numărului de investiţii germane în zona Timişoara.  
În data de 25 octombrie 2012, dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu o delegaţie condusă de dl. 
Hep Monatzeder, Primarul oraşului Munchen, şi dl. Georg Riedl, primarul oraşului Pfarrkirchen şi 
membru în consiliul director al Asociaţiei oraşelor din Bavaria, care a fost însoţită de dl. Ilie Vlaicu, 
Directorul SC Aquatim SA, aflată în vizită la Timişoara cu ocazia aniversării a 100 de ani de la 
punerea în funcţiune a Staţiei de Epurare a Apei din Timişoara. Discuţiile purtate au vizat 
colaborarea dintre Timişoara şi Munchen în cadrul Fundaţiei Aquademica şi posibilităţile de 
dezvoltare a relaţiilor dintre Timişoara şi Munchen în domeniul mediului pe tema schimbărilor 
climatice, poluării şi problematicii energetice.  

• LANDUL RENANIA-PALATINAT / GERMANIA 
A fost iniţiată colaborarea cu Consulatul Onorific General al României în Landul Renania-Palatinat. 
În data de 18 iulie 2012, dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu dl. Albrecht Hornbach, Consulul 
Onorific General al României în Landul Renania-Palatinat din Germania, Vicepreşedinte al 
Camerei de Comerţ şi Industrie din Ludwigshafen şi Preşedinte al grupului de firme Hornbach, dl. 
Klaus Christian Olasz, Consulul Republicii Federale Germania la Timişoara, dl. Cristian Muntean, 
reprezentantul Biroului Economiei din Renania-Palatinat din Timişoara. În cadrul întâlnirii au avut 
loc discuţii cu privire la posibilităţile de cooperare şi dezvoltare a relaţiilor economice dintre 
Municipiul Timişoara şi Landul Renania-Palatinat, susţinerea reciprocă a relaţiilor dintre firmele 
germane şi române, organizarea de misiuni economice şi facilitarea investiţiilor. De asemenea, 
având în vedere dezvoltarea în perspectivă a Timişoarei ca regiune metropolitană partenerii germani 
urmează să acorde consultanţă în acest scop convenindu-se realizarea unui schimb de experienţă în 
Germania. 

• CLUBULUI ECONOMIC GERMAN BANAT DIN TIMIŞOARA  
În data de 27 septembrie 2012 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu dl. Peter Hochmuth, 
preşedintele Clubului Economic German Banat din Timişoara şi dl. Cristian Muntean, 
reprezentantul Biroului Economiei din Renania - Palatină la Timişoara. Reprezentanţii Clubului 
Economic German au fost însoţiti de dl. Klaus Christian Olasz, Consulul Republicii Federale 
Germania la Timişoara. Pe durata întâlnirii au avut loc discuţii privind posibilităţile de cooperare 
dintre Municipiul Timişoara şi Clubul Economic German, dezvoltarea relaţiilor cu Clubul 
Economic German şi sprijinul Primăriei pentru iniţiativa companiilor germane din Timişoara de a 
aplica la Timişoara un proiect pilot de formare profesională a tinerilor. 

• NANCY / FRANŢA  
În perioada 1 - 29 august 2012, 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. 

• ZRENIANIN / SERBIA 
În cursul anului 2012, cu oraşul Zrenianin au avut loc schimburi în domeniile administrativ şi 
cultural. În perioada 20-21 decembrie 2012, a fost prezentă în Timişoara o delegaţie oficială din 
oraşul Zrenianin din care au făcut parte d-na Zlatana Ankic, membru al Consiliului Executiv al 
oraşului Zrenianin şi dl. David Novak, consilier local, pentru a participa la manifestările organizate 
cu ocazia lansării oficiale a candidaturii Municipiului Timişoara la titlul de Capitală Europeană a 
Culturii în 2021. Delegaţia a avut întâlniri şi cu reprezentanţii Uniunii Sârbilor din Timişoara cu 
reprezentanţii căreia au fost purtate discuţii privind posibilităţile de colaborare. 
 

 Iniţierea, gestionarea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare internaţională ale Municipiului 
Timişoara cu reţele de oraşe 
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În cadrul Primăriei Municipiului Timişoara au fost desfăşurate diverse activităţi, care decurg din 
calitatea de membru a Municipiul Timişoara în EUROCITIES – reţeaua principalelor oraşe 
europene, dintre care menţionăm:  

- transmiterea către direcţiile/serviciile/birourile din cadrul instituţiei  de  informaţii privind 
calendarul principalelor evenimente şi activităţi ale Eurocities; 

- 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”.   
De asemenea, în cursul al doilea semestru al anului 2012, Direcţia Mediu din cadrul Primăriei a 
făcut demersuri pentru participarea Municipiului Timişoara la Proiectul CASCADE coordonat de 
Eurocities „Cities exchanging on local energy leadership - Peer-to-peer exchanges between 
European cities on successful implementation of sustainable energy policies”, finanţat prin 
Programul european Intelligent Energy Europe. 
„ALLIANCE OF IOSZEF CITIES” - „ALIANŢA ORAŞELOR CARE AU ÎN COMPONENŢĂ 
UN CARTIER IOSEFIN”/ VIENA / AUSTRIA 
În data de 26 octombrie 2012, s-a aflat în vizită în Timişoara o delegaţie din Viena, din care au făcut 
parte d-na Veronika Mickel, Preşedinta cartierului Josefstadt din Viena şi dl. Lukas Vosicky, 
reprezentantul Societăţii Austro-Române din Viena, pentru a participa la vernisajul Expoziţiei 
organizate sub patronajul Ambasadei Austriei În România cu ocazia Zilei Naţionale a Austriei. 
Delegaţia s-a întâlnit cu dl. Primar Nicolae Robu cu care a avut discuţii privind dezvoltarea 
cooperării dintre Timişoara şi cartierul Iosefstadt în special în domeniul cultural şi cu privire la 
renovarea centrului istoric al Timişoarei. Reprezentanţii oraşului Viena şi-a exprimat de asemenea 
sprijinul pentru candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană şi disponibilitatea 
de a acorda consultanţă pentru realizarea de programe europene.                                                                       
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Relaţiile cu cartierul Iosefstadt din Viena datează din anul 2005, an în care Municipiul Timişoara a 
aderat la „Alliance of Ioszef Cities” - „Alianţa oraşelor care au în componenţă un cartier Iosefin”, 
alianţă din care fac parte atât Timişoara cât şi Viena. Alianţa este o asociere a oraşelor care au în 
componenţă un cartier Iosefin: Budapesta, Viena, Timişoara şi Praga. Alianţa are ca scop 
colaborarea între oraşele şi cartierele semnatare prin: schimburi de experienţă între instituţii, 
organizaţii civile şi cetăţeni, schimburi culturale, realizarea de proiecte cu finanţare europeană în 
parteneriat etc.  
 

 Relaţiile cu consulatele şi ambasadele 
În cursul anului 2012, au avut loc diverse schimburi cu mai multe ambasade şi cu consulatele 
generale şi onorifice din Timişoara. 
AMBASADA REPUBLICII FEDERALE GERMANIA ÎN ROMÂNIA 
CONSULATUL REPUBLICII FEDERALE GERMANIA LA TIMIŞOARA 
În data de 25 septembrie 2012 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu E.S. dl. Andreas von 
Mettenheim, Ambasadorul Republicii Federale Germania în România, dl. Klaus Christian Olasz, 
Consulul Republicii Federale Germania la Timişoara şi reprezentanţi ai Ambasadei. Discuţiile 
bilaterale au vizat dezvoltarea cooperării în domeniile economic şi cultural şi dezvoltarea relaţiilor 
cu Germania în diferite domenii de activitate. Ambasada şi-a oferit sprijinul pentru candidatura 
Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană. S-a discutat de asemenea despre iniţiativa 
companiilor germane din Timişoara de a dezvolta învăţământul vocaţional, iniativă susţinută de 
Primărie. 
În al doilea semestru al anului 2012, 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 11 iulie 2012 a delegaţiei oficiale germane din Landul Bavaria conduse de dr. 
Ulrike Wolf, directorul Direcţiei pentru Economie Externă din cadrul Ministerului de Stat Bavarez 
pentru Economie, Infrastructură, Transport şi Tehnologie şi prof. dr. Anton Kathrein, vicepreşedinte 
al Camerei de Comerţ şi Industrie Munchen şi Bavaria Superioară şi vicepreşedinte al Uniunii 
Economice Bavareze;  
- vizita din data de 18 iulie 2012 a delegaţiei germane conduse de dl. Albrecht Hornbach, Consul 
Onorific General al României în landul Renania – Palatinat; 
- vizita din data de 25 septembrie 2012 a delegaţiei conduse de E.S. dl. Andreas von Mettenheim, 
Ambasadorul Republicii Federale Germania în România. 
CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII SERBIA LA TIMIŞOARA  
În data de 23 iulie 2012, dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu dl. Lazar Manojlović, Consulul 
General al Republicii Serbia la Timişoara cu care a avut discuţii cu privire la cooperarea în plan 
politic, posibilităţile de cooperare şi dezvoltare a cooperării culturale şi economice dintre 
Municipiul Timişoara şi Serbia şi disponibilitatea de a sprijini companiile interesate din Timişoara 
şi Serbia de a dezvolta afaceri prin organizarea de misiuni economice reciproce. În cadrul întâlnirii 
au fost aduse în discuţie şi cooperarea cu oraşul înfrăţit Novi Sad şi cu alte oraşe din Serbia cu care 
se doreşte dezvoltarea cooperării în viitor, precum şi posibilităţile de cooperare dintre Serbia şi 
România prin folosirea fondurilor programului european de cooperare transfrontalieră IPA şi 
avantajele oferite de cooperarea în cadrul unor proiecte comune. 
AMBASADA REPUBLICII CEHE ÎN ROMÂNIA 
CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII CEHE LA TIMIŞOARA  
În al doilea semestru al anului 2012 a continuat colaborarea cu Ambasada Republicii Cehe în 
România şi Consulatul Onorific al Republicii Cehe la Timişoara, Primăria Municipiului Timişoara 
sprijinind organizarea „Zilei Cehe la Timişoara” şi amplasarea plăcuţei de identificare a „Aleii 
Cehe” în Parcul din Piaţa Crucii.  
În acest scop, în data de 19 septembrie 2012, dl. Ştefan Moţec, Consulul Onorific al Republicii 
Cehe la Timişoara, s-a întâlnit cu dl. Viceprimar Dan Diaconu pentru discuţii cu privire la 
organizarea „Zilei Cehe la Timişoara” şi amplasarea plăcuţei de identificare a „Aleii Cehe” în 
Parcul din Piaţa Crucii.  
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În data de 27 octombrie 2012, dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu E.S. dl. Jiří Šitler, 
Ambasadorul Republicii Cehe în România, cu d-na Consul Sabina Cingrosova şi cu dl. Ştefan 
Moţec, Consulul Onorific al Republicii Cehe la Timişoara. În cadrul întâlnirii s-au discutat 
posibilităţile de cooperare între Timişoara şi Cehia în domeniile economic, cultural şi universitar. În 
aceeaşi zi, după-amiaza, dl. Primar alături de Ecelenţa Sa au dezvelit plăcuţa care marchează Aleea 
Cehă din Piaţa Crucii Timişoara.  
AMBASADA REPUBLICII FRANCEZE ÎN ROMÂNIA 
CONSULATUL ONORIC AL REPUBLICII FRANCEZE LA TIMIŞOARA 
Colaborarea cu Ambasada Republicii Franceze şi cu Consulatul Onoric al Republicii Franceze la 
Timişoara a continuat şi în al doilea semestru al anului 2012. 
În data de 27 septembrie 2012, E.S. dl. Philippe Gustin, Ambasadorul Republicii Franceze în 
România, însoţit de dl. Dan Bedros, Consulul onorific al Republicii Franceze la Timişoara, dl. 
Philippe Garcia, directorul misiunii economice Ubifrance, dl. Stanislas Pierret, consilier cu 
probleme de cooperare şi afaceri culturale în cadrul Ambasadei şi director al Institutului Francez din 
România şi dl. Thierry Sète, directorul Institutului Francez din Timişoara, a efectuat o vizită la 
Timişoara pentru a se întâlni reprezentanţii autorităţilor locale. Discuţiile bilaterale cu dl. Primar 
Nicolae Robu au vizat dezvoltarea relaţiilor economice şi culturale dintre Timişoara şi Franţa şi 
oportunităţile şi facilităţile pentru noi investiţii în Timişoara, precum şi problema retrocedării 
sediului Institutul Francez din Timişoara şi sprijinul Primăriei pentru găsirea unui nou sediu. 
CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII MOLDOVA LA TIMISOARA  
În data de 17 iulie 2012, dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu dl. Silviu Sofronie, Consulul 
Onorific al Republicii Moldova la Timişoara, cu care a avut discuţii privind dezvoltarea relaţiilor 
culturale şi economice dintre Municipiul Timişoara şi Republica Moldova, instituţionalizarea 
legăturilor culturale existente şi iniţierea unor noi colaborări. Consulatul şi-a exprimat sprijinul 
pentru candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană şi facilitarea discuţiilor 
pentru încheierea unui acord de înfrăţire cu un oraş din Republica Moldova. A fost de asemenea 
adusă în discuţie şi posibilitatea ca o stradă din Municipiul Timişoara să fie denumită „Republica 
Moldova”. 
În data de 16 noiembrie 2012, dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu dl. Silviu Sofronie, Consulul 
Onorific al Republicii Moldova la Timişoara, cu care a avut discuţii privind posibilităţile de 
cooperare bilaterală în domeniul economic şi posibilităţile de dezvoltare a unor relaţii de cooperare 
cu oraşe din Republica Moldova şi din state din ţările baltice, Bielarus şi Ucraina. 
AMBASADA REPUBLICII TUNISIA ÎN ROMÂNIA 
CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII TUNISIA LA TIMIŞOARA 
Colaborarea cu Ambasada Republicii Tunisia în România şi cu Consulatul Onorific al Republicii 
Tunisia la Timişoara a continuat şi în al doilea semestru al anului 2012.  
În luna iulie 2012, la invitaţia Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, „Trupa Naţională de 
Folclor” din Tunisia a participat la cea de-a 23-a ediţie a Festivalului Inimilor, care a avut loc în 
perioada 4-8 iulie 2012. 
În data de 11 noiembrie 2012, E.S. D-na Ambasador Mahbouba Chebbi Guiga, împreună cu 
reprezentanţi ai Ambasadei şi însoţită de Consulul Onorific al Republicii Tunisia la Timişoara, a 
efectuat o vizită la Timişoara pentru discuţii cu reprezentanţii autorităţilor locale privind 
posibilităţile de dezvoltare a cooperării la nivel regional cu Timişoara prin schimburi culturale şi 
economice, promovarea reciprocă a turismului, situaţia studenţilor tunisieni din Timişoara şi 
sprijinul Primăriei pentru găsirea unui spaţiu pentru Asociaţia studenţilor tunisieni din Timişoara. 
AMBASADA AL REGATULUI ŢĂRILOR DE JOS ÎN ROMÂNIA 
CONSULATUL REGATULUI ŢĂRILOR DE JOS LA TIMIŞOARA 
În data de 24 octombrie 2012 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu E.S. dl. Johannes Hendrik 
Mattheus van Bonzel, Ambasadorul Regatului Ţărilor de Jos în România, reprezentanţi ai 
Ambasadei şi dl. Marius Popa, Consulul Onorific al Regatului Ţărilor de Jos la Timişoara, cu care a 
avut discuţii  cu privire la relaţiile de cooperare dintre Municipiul Timişoara şi Olanda în domeniul 
economic şi posibilităţile de investiţii. 
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AMBASADA REPUBLICII POLONE ÎN ROMÂNIA 
În data de 12 noiembrie 2012 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu E.S. dl. Marek Szczygieł, 
Ambasadorul Republicii Polone în România şi reprezentanţi ai Ambasadei cu care a avut discuţii cu 
privire la posibilităţile de coooperare din domeniile cultural, economic şi universitar. În cadrul 
întâlnirii a fost făcută de asemenea propunerea de a stabili relaţii de cooperare cu oraşul Lublin din 
Polonia. În prezenţa Excelenţei Sale şi a domnului Primar a fost vernisată Expoziţia de fotografie 
„Zbor deasupra Poloniei” a artistul polonez Kacper Kowalski. 
AMBASADA REPUBLICII COREEA ÎN ROMÂNIA 
În data de 9 noiembrie 2012 dl. Viceprimar Dan Diaconu s-a întâlnit cu E.S. dl. Im Han-Taek, 
Ambasadorul Republicii Coreea în România, care a fost însoţit de o delegaţie de reprezentanţi ai 
Corului oraşului Busan din Coreea de Sud, prezenţi în Timişoara cu la concertul-eveniment al 
Filarmonicii Banatul, organizat cu prilejul înfiinţării Asociaţiei Culturale România-Korea. La 
întâlnire au mai participat dl. Eugen Dogariu, Prefectul Judeţului Timiş şi dl. Marian Constantin 
Vasile, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Timiş. Discuţiile purtate au vizat cooperarea în 
domeniul cultural şi economic şi a fost făcută propunerea de înfrăţire între Timişoara şi oraşul 
Busan. 
AMBASADA STATULUI PALESTINA ÎN ROMÂNIA 
În data de 5 octombrie 2012 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu E.S. dl. Ahmad Aquel, 
Ambasadorul Statului Palestina în  România. Excelenţa Sa a fost însoţită de reprezentanţi ai 
comunităţii palestiniene din Timişoara. În cadrul întâlnirii s-au discutat posibilităţile de cooperare 
dintre Municipiul Timişoara şi Palestina şi dezvoltarea cooperării în domeniul agriculturii, 
universitar, cultural şi al turismului, precum şi posibilităţilor de cooperare cu oraşul Jenin din 
Palestina. 
AMBASADELE STATELOR LATINO-AMERICANE ÎN ROMÂNIA 
În data de 25 octombrie 2012 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu reprezentanţii mai multor 
misiuni diplomatice latino-americane din România aflaţi în vizită la Timişoara: E.S. dl. Claudio 
Pérez Paladino, Ambasadorul Argentinei, E.S. d-na María Eliana Cuevas Bernales, Ambasadorul 
Republicii Chile, E.S. d-na Maria Cristina de la Garza Sandoval, Ambasadorul Mexicului, E.S. dl. 
Pedro Martin Mo Amaro, Ambasadorul Uruguayului, d-na Zulay Coromoto Prieto de Rodriguez, 
însărcinat cu afaceri a.i. al Venezuelei şi dl. Rufino Delgado Montenegro, Consulul Onorific al 
Republicii Peru la Timişoara. La întâlnire au participat şi dl. Titu Bojin, Preşedintele Consiliului 
Judeţean Timiş şi dl. Marian Constantin Vasile, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Timiş. În 
cadrul întâlnirii au fost discutate posibilităţile de cooperare bilaterală în domeniile economic, 
cultural, universitar şi agricol. 
 

 Asigurarea relaţiilor de cooperare cu alte autorităţi publice 
Au fost întocmite următoarele rapoarte şi situaţii: 
- „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 acţiunilor propuse de către municipiul Timişoara în cadrul Planului judeţean de 
acţiuni de informare şi comunicare pe tematică europeană”, pe trimestrul 3 şi 4 al anului 2012, 
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; 
- „Stadiul realizării măsurilor şi activităţilor propuse de către municipiul Timişoara în cadrul 
Planului judeţean de măsuri de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe”, pe 
trimestrul 3 şi 4 al anului 2012, solicitat trimestrial de către Instituţia Prefectului-Judeţul Timiş; 
- „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”, pe trimestrul 3 şi 4 al anului 2012, solicitat trimestrial de către Instituţia 
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Prefectului- Judeţul Timiş; culegerea datelor de la toate compartimentele instituţiei, prelucrarea lor 
şi elaborarea materialului cuprinzând sarcinile asumate de Primăria Municipiului Timişoara; 
- „Forme de cooperare, înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării”, solicitate anual de către 
Instituţia Prefectului-Judeţul Timiş. 
 

 Asigurarea relaţiilor de cooperare cu alte autorităţi publice 
Au fost întocmite următoarele rapoarte şi situaţii: 
- „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 acţiunilor propuse de către municipiul Timişoara în cadrul Planului judeţean de 
acţiuni de informare şi comunicare pe tematică europeană”, pe trimestrul 3 şi 4 al anului 2012, 
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; 
- „Stadiul realizării măsurilor şi activităţilor propuse de către municipiul Timişoara în cadrul 
Planului judeţean de măsuri de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe”, pe 
trimestrul 3 şi 4 al anului 2012, solicitat trimestrial de către Instituţia Prefectului-Judeţul Timiş; 
- „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”, pe trimestrul 3 şi 4 al anului 2012, 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; 
- „Forme de cooperare, înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării”, solicitate anual de către 
Instituţia Prefectului-Judeţul Timiş. 
 

 Asigurarea activităţii de protocol 
a) Delegaţii străine 

S-au făcut pregătiri şi a fost organizată primirea a 34 de delegaţii străine, care au vizitat Primăria 
Municipiului Timişoara, după cum urmează: 
Nr. 
Crt. Delegaţii Perioada 

1. 

Delegaţie din Landul Bavaria din Germania, condusă de d-na dr. 
Ulrike Wolf, directorul Direcţiei pentru Economie Externă din 
cadrul Ministerului de Stat Bavarez pentru Economie, 
Infrastructură, Transport şi Tehnologie şi dl. prof. dr. Anton 
Kathrein, vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie 
Munchen şi Bavaria Superioară şi vicepreşedinte al Uniunii 
Economice Bavareze, pentru discuţii privind posibilităţile de 
cooperare în domeniile universitar, economic şi al învăţământului. 11.07.2012 

2. 

Delegaţie a Consulatului Onorific al Republicii Moldova la 
Timişoara, dl. Silviu Sofronie, Consul onorific, pentru discuţii 
privind oportunităţile de colaborare dintre Timişoara şi Republica 
Moldova. 17.07.2012 

3. 

Delegaţie din Germania, condusă de dl. Albrecht Hornbach, 
Consulul onorific general al României în landul Renania-Palatinat, 
pentru discuţii privind posibilităţile de cooperare în domeniul 
economic şi al dezvoltării urbane. 18.07.2012 

4. 
Delegaţie a Consulatului General al Republicii Serbia la Timişoara, 
dl. Lazar Manojlović, Consul general, pentru discuţii privind 23.07.2012 
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posibilităţile de cooperare în domeniile economic şi cultural. 

5. 

Delegaţie oficială din oraşul înfrăţit Cernăuţi din Ucraina, dl. Petro 
Rotar, viceprimar şi dl. Vasyl Liakhovych, vicepreşedinte al 
Camerei de Comerţ şi Industrie din Cernăuţi,   
pentru a participa la manifestările organizate cu ocazia „Zilei 
Timişoarei”. 

02.05.     
– 05.08.2012 

6. 

Delegaţie oficială din oraşul înfrăţit Novi Sad din Serbia, dl. Rade 
Bajić şi dl. Radomir Dabetić, membri ai consiliului local şi 
responsabili cu transporturile şi educaţia, pentru a participa la 
manifestările organizate cu ocazia „Zilei Timişoarei”. 

03.05.     
– 05.08.2012 

7. 

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

03.05.     
– 05.08.2012 

8. 

Delegaţie din Germania, reprezentanţi ai Grupului Bombardier, 
condusă de dl. Hans-Peter Engel, director vânzări, pentru 
prezentarea ofertei de vânzare a unor mijloace de transport în 
comun. 22.08.2012 

9. 

Delegaţie din Germania, reprezentanţii KfW – Banca Germană 
pentru Dezvoltare, pentru discuţii cu privire la proiectul de 
reabilitare a clădirilor istorice din Timişoara, proiect desfăşurat de 
către Municipiul Timişoara în colaborare cu KfW. 30.08.2012 

10. 

Delegaţie din Italia, reprezentanţi ai Asociaţiei Unindustria din 
Bologna şi oameni de afaceri reprezentând zece societăţi 
comerciale din Bologna, condusă de d-na Morena Fiorentini, 
responsabila Departamentului pentru Afaceri Internaţionale din 
cadrul asociaţiei Unindustria Bologna, însoţită de dl. Stefano 
Mistretta, Consulul General al Republicii Italiene la Timişoara, 
pentru discutarea unor aspecte legate de procedura de licitaţii 
pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. 11.09.2012 

11. 

Delegaţie din Norvegia, reprezentanţi ai companiei Q-Free, 
condusă de dl. Morten Andersson, vicepreşedintele  ATMS - 
Sisteme Avansate de Management al Traficului din cadrul 
companiei Q-Free, pentru discuţii privind posibilitatea de 
dezvoltare a colaborării în domeniul managementului traficului, 
transportului public şi administrării parcărilor. 18.09.2012 

12. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania, studenţi şi 
profesori din cadrul Universităţii de Ştiinţe Aplicate din Karlsruhe, 
însoţiti de studenţi şi profesori ai Universităţii Politehnice din 
Timişoara, pentru a prezenta schimburile dintre cele două 
universităţi şi proiectul ProKaTim, proiect finanţat de Fundaţia 
Baden-Württemberg Stiftung în cadrul căruia universităţile sunt 
partenere. 24.09.2012 

 
 
 
 
 

13. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Federale Germania în România, 
condusă de E.S. dl. Ambasador Andreas von Mettenheim, însoţită 
de dl. Klaus Christian Olasz, Consulul Republicii Federale 
Germania la Timişoara,  pentru discuţii privind cooperarea 
bilaterală în domeniile economic şi cultural.  

 
 
 
 
 
25.09.2012 

14. 

Delegaţie din Franţa, reprezentanţi ai mai multor ONG-uri din 
departamentul Île-de-France din Franţa, pentru discuţii privind 
problematica integrării romilor care se află pe teritoriul comunelor 26.09.2012 
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pariziene. 

15. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Franceze în România, conduse 
de E.S. dl. Ambasador Philippe Gustin, din care au făscur parte dl. 
Philippe Garcia, directorul misiunii economice Ubifrance, dl. 
Stanislas Pierret, consilier cu probleme de cooperare şi afaceri 
culturale în cadrul Ambasadei şi director al Institutului Francez din 
România şi dl. Thierry Sète, directorul Institutului Francez din 
Timişoara, însoţită de dl. Dan Bedros, Consulul onorific al 
Republicii Franceze la Timişoara, pentru discuţii privind 
cooperarea bilaterală în domeniile economic şi cultural.  27.09.2012 

16. 

Delegaţie germană, condusă de dl. Peter Hochmuth, preşedintele 
Clubului Economic German Banat din Timişoara, însoţită dl. Klaus 
Chriatian Olasz, Consulul Republicii Federale Germania la 
Timişoara, pentru discuţii privind posibilităţile de cooperare dintre 
Municipiul Timişoara şi Clubul Economic German şi dezvoltarea 
relaţiilor. 27.09.2012 

17. 

Delegaţie a Ambasadei Statului Palestina în Romania, condusă de 
E.S. dl. Ambasador Ahmad Aquel, însoţit de reprezentanţi ai 
comunităţii palestiniene din Timişoara, pentru discuţii privind 
cooperarea bilaterală în domeniile cultural, universitar, agriculturii, 
turismului, precum şi posibilităţile de cooperare cu oraşul Jenin din 
Palestina. 05.10.2013 

18. 

Delegaţie din  Provincia Fermo din Italia, condusă de Donatella 
Rossi Brunori, director adjunct al Institutului Tehnic Comercial 
„Enrico Matei” din Amandola, şi reprezentanţi ai Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Timiş, în cadrul unui proiect Comenius în care 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş este partener, pentru discuţii 
privind posibilităţile de colaborare în domeniul educaţiei. 09.10.2013 

19. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Faenza din Italia, dl. Francesco Pasi, 
reprezentantul Primăriei Faenza în cadrul consiliului de 
administraţie al Asociaţiei Casa Faenza şi dl. Vittorio Maggi, 
reprezentantul Asociaţiei de prietenie Faenza-Timişoara în cadrul 
consiliului de administraţie al Asociaţiei Casa Faenza, însoţiţi de d-
na Loredana Creţu, directorul Asociaţiei Casa Faenza din 
Timişoara, pentru discuţii privind activitatea Asociaţiei „Casa 
Faenza” şi posibilităţile de colaborare. 12.10.2012 

 
 
 
 

20. 

Delegaţie din Libia, reprezentanţi ai penitenciarelor din Libia, în 
cadrul unui proiect internaţional coordonat de Institutul 
Intercultural din Timişoara, însoţită de reprezentanţii 
Penitenciarului Timişoara şi Institutului Intercultural din 
Timişoara, pentru discuţii privind posibilităţile de cooperare. 

 
 
 
 
18.10.2012 

21. 

Delegaţie a Consulatului Onorific al Republicii Cehe la Timişoara, 
dl. Ştefan Moţec, Consulul Onorific, pentru discuţii privind 
organizarea „Zilei Cehe la Timişoara” şi amplasarea plăcuţei de 
identificare a „Aleii Cehe” în Parcul din Piaţa Crucii.  19.10.2012 

22. 

Delegaţie a Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos în România, 
condusă de E.S. dl. Ambasador Johannes Hendrik Mattheus van 
Bonzel, însoţită de dl. Marius Popa, Consulul Onorific al Regatului 
Ţărilor de Jos la Timişoara, pentru discuţii privind cooperarea 
bilaterală în domeniul economic. 22.10.2012 

23. Delegaţii ale mai multor misiuni diplomatice latino-americane din 25.10.2012 
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România: E.S. dl. Claudio Pérez Paladino, Ambasadorul 
Argentinei, E.S. d-na María Eliana Cuevas Bernales, Ambasadorul 
Republicii Chile, E.S. d-na Maria Cristina de la Garza Sandoval, 
Ambasadorul Mexicului, E.S. dl. Pedro Martin Mo Amaro, 
Ambasadorul Uruguayului, d-na Zulay Coromoto Prieto de 
Rodriguez, însărcinat cu afaceri a.i. al Venezuelei şi dl. Rufino 
Delgado Montenegro, Consulul Onorific al Republicii Peru la 
Timişoara, pentru discuţii privind cooperarea bilaterală în 
domeniile economic, cultural, universitar şi agricol. 

24. 

Delegaţie din Germania, condusă de dl. Hep Monatzeder, Primarul 
oraşului Munchen, şi dl. Georg Riedl, primarul oraşului 
Pfarrkirchen şi membru în consiliul director al Asociaţiei oraşelor 
din Bavaria, însoţită de dl. Ilie Vlaicu, Directorul SC Aquatim SA, 
cu ocazia aniversării a 100 de ani de la punerea în funcţiune a 
Staţiei de Epurare a Apei din Timişoara, pentru discuţii privind 
colaborarea în domeniul mediului. 25.10.2012 

25. 

Delegaţie din oraşul Viena din Austria, d-na Veronika Mickel, 
Preşedinta cartierului Josefstadt din Viena şi dl. Lukas Vosicky, 
reprezentantul Societăţii Austro-Române din Viena, pentru discuţii 
privind posibilităţile de cooperare în domeniile cultural, renovării 
urbane, programelor europene.                                                              26.10.2012 

   26. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Cehe în România, E.S. dl. 
Ambasador Jiří Šitler şi d-na Consul Sabina Cingrosova, însoţiţi de 
dl. Ştefan Moţec, Consulul Onorific al Republicii Cehe la 
Timişoara, pentru discuţii privind cooperarea bilaterală în 
domeniile economic, cultural şi universitar şi pentru a participa la 
dezvelirea plăcuţei de identificare a Aleii Cehe din Parcul din Piaţa 
Crucii din Timişoara. 27.10.2012 

 
 
 
 
 
 
 

27. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Coreea în România, condusă de 
E.S. dl. Ambasador Im Han-Taek, însoţit de o delegaţie de 
reprezentanţi ai Corului oraşului Busan din Coreea de Sud, cu 
ocazia concertul-eveniment al Filarmonicii Banatul, organizat cu 
prilejul înfiinţării Asociaţiei Culturale România-Korea, pentru 
discuţii privind cooperarea bilaterală în domeniile economic şi 
cultural, precum şi posibilităţile de cooperare cu oraşul Busan.  

 
 
 
 
 
 
 
09.11.2012 

28. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Polone în România,  condusă de 
E.S. dl. Ambasador Marek Szczygieł, pentru discuţii privind 
cooperarea bilaterală în domeniile economic şi cultural, precum şi 
posibilităţile de cooperare cu oraşul Lublin şi pentru a participa la 
vernisajul Expoziţiei de fotografie „Zbor deasupra Poloniei” a 
artistul polonez Kacper Kowalski. 12.11.2012 

29. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Tunisiene la Bucureşti, condusă 
de E.S. d-na Ambasador Mahbouba Chebbi Guiga, însoţită de dl. 
Sevastiean Armaşu, Consulul Onorific al Republicii Tunisiene la 
Timişoara şi reprezentantul Ligii Tunisienilor din România, pentru 
discuţii privind cooperarea bilaterală în domeniile universitar şi 
economic. 

 
 
 
 
 
16.11.2012 

30. 

Delegaţie a Consulatului Onorific al Republicii Moldova la 
Timişoara, dl. Silviu Sofronie, Consul onorific, privind cooperarea 
bilaterală în domeniul economic şi posibilităţile de dezvoltare a 16.11.2012 
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unor relaţii de cooperare cu oraşe din Republica Moldova şi din 
state din ţările baltice, Bielarus şi Ucraina. 

31. 

Delegaţie de reprezentanţi ai European Business Club, asociaţia 
oamenilor de afaceri străini din Timişoara, însoţiţi de dl. Klaus 
Christian Olasz, Consul al Republicii Federale Germania la 
Timişoara, dl. Stefano Mistretta, Consul general al Republicii 
Italiene la Timişoara şi dl. Dan Bedros, Consul onorific al 
Republicii Franceze la Timişoara şi co-preşedinte al EBC, pentru 
discuţii privind posibilităţile de cooperare cu autorităţile locale. 27.11.2012

32. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Rueil – Malmaison din Franţa, dl. 
Jean-Michel Angelloz Nicoud, consilier municipal şi d-na Isabelle 
Chevalier, director Relaţii Internaţionale, cu ocazia lansării oficiale 
a candidaturii Municipiului Timişoara la titlul de Capitală 
Europeană a Culturii în 2021 şi pentru discuţii privind posibilităţile 
de cooperare şi aniversarea a 20 de ani de la înfrăţire în 2013. 18-21.12.2012 

33. 

Delegaţie a Ambasadei Slovenei în România, condusă de E.S. D-na 
Ambasador Šturm Kocjan, pentru a participa la evenimentul 
ocazionat de lansarea oficială a candidaturii Municipiului 
Timişoara la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021 şi 
discuţii privind cooperarea bilaterală în domeniile cultural şi 
economic. 20.12.2012 

 
 
 
 
 

34. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Novi Sad din Serbia, dl. Miodrag 
Milosevic,  Director adjunct Cabinet Primar, şi dl. Vanja 
Vucenovic, asistent al Primarului, pentru a participa la evenimentul 
ocazionat de lansarea oficială a candidaturii Municipiului 
Timişoara la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021. 

 
 
 
 
 
20-21.12.2012 

   35. 

Delegaţie din oraşul Zrenjanin din Serbia, d-na Zlatana Ankic, 
membru al Consiliului Executiv al oraşului Zrenianin şi dl. David 
Novak, consilier local, pentru a participa la evenimentul ocazionat 
de lansarea oficială a candidaturii Municipiului Timişoara la titlul 
de Capitală Europeană a Culturii în 2021. 20-21.12.2012 

 
b) Deplasări în străinătate  

Au fost pregătite deplasările în străinătate pentru un număr de 3 delegaţii, după cum urmează: 
Nr. 
crt. 

Deplasare Perioada 

 
 

 
 

1. 

Deplasare în Olanda, dl. viceprimar Dan Diaconu, pentru a participa la o 
vizită de studiu în oraşele Rotterdam, Eindhoven şi Utrecht în cadrul 
programului DISC – Dutch initiative for sustainable cities (Iniţiativă 
olandeză pentru oraşe durabile), în care Municipiul Timişoara a fost 
partener. 

 
 
 
07-10.10.2012 

 
 
 
 

2. 

Deplasare la Bruxelles în Belgia, dl. viceprimar Dan Diaconu, pentru a 
participa la Întâlnirea la nivel înalt a reprezentanţilor Cluburilor 
Primarilor din statele europene semnatari ai Conveţiei Primarilor, 
organizat de Reţeaua Convenţiei Primarilor în cadrul Zilelor Europene ale 
Porţilor Deschise.  

 
 
 
10-12.10.2012 

 
 

 
 

Deplasare în oraşul înfrăţit Mulhouse din Franţa, dl. Ovidiu Simonetti, 
consilier în cadrul Biroului Cooperare Internă şi Internaţională, Direcţia 
Dezvoltare, împreună cu un grup de 6 tineri reprezentanţi ai Consiliului 
Local al Tinerilor Timişoara şi ai Fundaţiei Independente pentru Tineret 
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3. 

Timiş, pentru a participa la un seminar organizat în cadrul proiectul 
intitulat „4 jours pour échanger, débattre et proposer / 4 zile pentru a 
schimba, a dezbate şi a face propuneri”, finanţat prin programul Youth. 

 
 
04-11.11.2012 

 
c) Deplasări în ţară  

Au fost pregătite deplasările în ţară pentru un număr de 2 delegaţii, după cum urmează: 
Nr. 
crt. 

Deplasări Perioada 

 
 
 
 
 

 
1. 

Deplasare la Craiova, d-na Aurelia Junie, director executiv Direcţia 
Dezvoltare şi d-na Daniela Ghinea, consilier în cadrul Serviciului 
Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană, Direcţia Dezvoltare, pentru a 
participa la o întâlnire de lucru privind Planurile Integrate de Dezvoltare 
pentru perioada de programare 2007-2013, precum şi Polii metropolitani în 
perioada de programare 2014-2020, organizată de Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia. 

 
 
 
 
10-
12.10.2012 

 
 
 
 
 

2. 

Deplasare la Braşov, dl. Cristian Gherghe, consilier în cadrul Serviciului 
Proiecte cu Finanţare Internaţională, Direcţia Dezvoltare, pentru a participa 
la cea de a V-a ediţie a Forumului Administraţiei Româneşti cu tema 
„Administraţia locală, de la abilitate politică la inteligenţă managerială”. 

 
 
 
08-
10.11.2012 

 
DISPOZIŢII ŞI HOTARÂRI INIŢIATE:  
- DISPOZIŢIA NR. 799/10.07.2012 privind constituirea comisiei de evaluare şi inventariere a 
bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a 
funcţiei; 
- DISPOZIŢIA NR. 831/19.07.2012 privind declararea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul 
unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei; 
- HOTĂRÂREA NR. 45/24.07.2012 privind aprobarea achitării taxei de membru cu drepturi 
depline al Asociaţiei Eurocities pentru anul 2012; 
- HOTĂRÂREA NR. 135/29.09.2012 privind alocarea sumei de 35.000 de lei din bugetul local în 
vederea organizării unor evenimente cu oraşul Rueil – Malmaison din Franţa. 
 

 Alte activităţi 
- organizarea de seminarii, conferinţe şi evenimente; 
- redactarea corespondenţei primarului pentru străinătate; 
- traducerea de documente legate de activităţile specifice sau proiectele derulate (scrisori, acorduri, 
contracte, diverse documentaţii);   
 - redactarea de corespondenţă cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate în scopul 
derulării activităţilor specifice; 
 - pregătirea mapelor de prezentare a municipiului Timişoara cu  prilejul vizitelor efectuate de către 
delegaţiile străine; 
- organizarea activităţilor specifice de protocol. 

• Seminarii, conferinţe şi evenimente organizate 
În data de 27 noiembrie 2012, la Primăria Municipiului Timişoara a fost organizată o întâlnire a 
reprezentanţilor European Business Club (EBC), asociaţia oamenilor de afaceri străini din 
Timişoara cu reprezentanţii autorităţilor locale: dl. Primar Nicolae Robu, dl. Eugen Dogariu, 
Prefectul Judeţului Timiş, dl. Titu Bojin, Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş şi dl. Marian 
Constantin Vasile, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Timiş. La întâlnire au mai participat dl. 
Klaus Christian Olasz, Consul al Republicii Federale Germania la Timişoara, dl. Stefano Mistretta, 
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Consul general al Republicii Italiene la Timişoara şi dl. Dan Bedros, Consul onorific al Republicii 
Franceze la Timişoara şi co-preşedinte al EBC. Discuţiile purtate au vizat posibilităţile de cooperare 
cu autorităţile locale, stimularea dialogului între agenţii economici şi autorităţile locale şi 
identificarea oportunităţilor de participare a companiilor străine din Timişoara la planurile 
investiţionale actuale şi viitoare ale municipalităţii. 
 

6.2.6. COMPARTIMENT INFOCENTRU TURISTIC 
Principalele activităţi derulate de Compartiment Infocentru Turistic au fost: 
 

 Informarea turiştilor privind atracţiile municipiului prin informaţii turistice oferite  turiştilor 
în cadrul infocentrului turistic, precum şi online. 

În semestrul 2 al anului 2012 Compartimentul Infocentru Turistic a fost vizitat de peste 8500 de 
vizitatori,  atât turişti, cât şi timişoreni, cel mai mare aflux de vizitatori fiind în lunile iulie, august.  
Aceştia au primit informaţii privind atracţiile turistice din Timişoara şi din împrejurimi, informaţii 
privind evenimentele culturale, diverse servicii turistice, precum cazare, masa, transport sau ghidaje 
turistice. 
De asemenea au fost actualizate datele de pe site-ul www.timisoara-info.ro şi au fost făcute 
demersurile necesare pentru încheierea unui nou contract pentru întreţinerea şi dezvoltarea website-
ului Infocentrului Turistic www.timisoara-info.ro 
Pe întregul an s-a constatat o creştere cu aproximativ 2000 de turişti faţă de anul 2011, în special în 
lunile aprilie, mai şi septembrie, octombrie, datorată în special vizitatorilor din Serbia. 
 

 Elaborarea şi distribuirea gratuită de materiale de informare şi promovare turistică 
În semestrul 2 al anului 2012 a fost realizată o nouă ediţie pentru pliantele: „Timişoara – Harta şi 
atracţiile turistice” – format 36x48 cm . Au fost tipărite 6000 buc. pliante, în limbile română, 
germană, engleză şi  maghiară.  
Acestea precum şi alte materiale de promovare se distribuie gratuit vizitatorilor Infocentrului 
Turistic şi în cadrul unor expoziţii, târguri, festivaluri, workshop-uri, seminarii şi conferinţe 
desfăşurate în ţară şi străinătate. De asemenea infocentrul a sprijinit cu materiale de promovare şi cu 
traduceri activitatea Biroului de Cooperare Internă şi Internaţională din cadrul primăriei. 
În luna noiembrie au fost recepţionate un număr de 25.000 de exemplare de hărţi ale Timişoarei, 
ediţia a 3-a, realizate de firma Schubert & Franzke, ce se vor distribui gratuit de către infocentru. 
 

 Cooperarea cu infocentre similare din ţară şi străinătate 
De asemenea pe parcursul anului 2012 Infocentrul Turistic a primit materiale promoţionale de la 
alte infocentre turistice din ţară şi ONG-uri, materiale care sunt distribuite gratuit pentru informarea 
turiştilor români asupra potenţialului turistic a mai multor zone din România.   
Infocentrul Turistic a participat şi la alte acţiuni ale Primăriei Municipiului Timişoara, sprijinind cu 
materiale de promovare şi cu traduceri activitatea Biroului de Cooperare Internă şi Internaţională. 
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. 
Timişoara este membră a asociaţiei din anul 2009. 
 

 Organizarea de expoziţii, participarea la seminarii, proiecte şi programe vizând promovarea 
turismului 

Expoziţii organizate la Infocentrul Turistic Timişoara în semestrul 2 al anului 2012: 
- 05.06.2012 – 08.09.2012 „Nocturne”, expoziţie foto - Marcel Neag 
- 13.09.2012 – 25.10.2012 „Locuri - impresii”, pictură – Cristina Dumitrescu 
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- 25.10.2012 – 06.11.2012  „Instantanee timişorene”, expoziţie foto Sergiu Morariu şi Mihai 
Zegrea 

- 06.11.2012 – 16.11.2012 „Trofee ale echipei Rugby Club Municipal Timişoara”, expoziţie 
foto şi cupa câştigată, Rugby Club Municipal Timişoara fiind Campioană Naţională în 2012 
şi câştigătoarea Cupei României în 2011 

- 16.11.2012 – 10.12.2012 „Fotografii din spectacole de teatru”, expoziţie foto Călin Piescu 
- 12.12.2012 – ian. 2013 „Expoziţia de icoane”, pictură pe sticlă, expoziţie a studenţilor din 

cadrul Facultăţii de Arte, Secţia Restaurare  
 

 Promovarea turistică a Timişoarei în ţară şi în străinătate prin participarea la diverse 
evenimente şi târguri de turism. 

În perioada 7-9 septembrie 2012 s-a desfăşurat în Timişoara a cincea 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 
recreare, agrement, sport sau divertisment.  
Infocentrul Turistic a fost prezent la manifestări, unde a distribuit materiale de promovare ale 
oraşului 
În data de 14-16 decembrie 2012 s-a desfăşurat la Drobeta Turnu Severin târgul de turism „Drobeta 
Turnu Severin – destinaţie turistică naţională”, finanţat în cadrul unui proiect derulat prin Programul 
Operaţional Regional, care a reunit reprezentanţi ai primăriilor reşedinţă de judeţ din România. La 
târg a participat şi Infocentrul Turistic Timişoara. În cadrul standului pus la dispoziţie de către 
organizatori au fost distribuite materiale de promovare, acţiune menită să atragă noi turişti din zona 
judeţului Mehedinţi spre Timişoara, de asemenea, acţiunea a facilitat schimbul de experienţă între 
infocentre turistice din diverse zone ale ţării. 
 

 Atragerea de fonduri pentru realizarea unor măsuri vizând promovarea turismului prin  
scrierea de cereri de finanţare pentru proiecte cu finanţare internaţională 

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”  depus în semestrul I 
cererea de finanţare a fost evaluată din punctual de vedere al conformităţii administrative şi 
eligibilităţii şi în prezent se află în a doua etapă de verificare, evaluarea tehnică şi financiară. 
 
7. OBIECTIVE ALE DIRECŢIEI DEZVOLTARE PRECONIZATE PENTRU ANUL 2013 

 
Începând cu luna ianuarie a anului 2013 aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 
Timişoara a fost reorganizat. Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara va 
avea un număr total de 40 de posturi, din care 5 posturi de conducere, 34 posturi de execuţie 
funcţionari publici de diferite specialităţi şi 1 post de personal contractual, in următoarea structura:  
 
Director executiv: Arh. Aurelia Junie. 

• Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională: 2 posturi de conducere, 18 posturi de 
execuţie, funcţionari publici de diferite specialităţi şi 1 post personal contractual - Şef 
Serviciu: Magdalena Nicoară;  

o Biroul  generare proiecte cu finanţare internaţionala: 1 post sef birou, 5 posturi de 
execuţie, funcţionari publici de diferite specialităţi.  
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- Compartiment management proiecte cu finanţare internaţională: 8 posturi de 
execuţie funcţionari publici de diferite specialităţi si 1 post personal 
contractual; 

- Compartiment monitorizare proiecte cu finanţare internaţionala: 5 posturi 
execuţie funcţionari publici de diferite specialităţi. 

• Serviciul Proiecte cu Finanţare Locala, Regionala, Naţionala: 2 posturi de conducere si 16 
posturi de execuţie, funcţionari publici de diferite specialităţi - Şef Serviciu: Gabriela Bica;  

o Birou generare proiecte cu finanţare locala, regionala, naţionala: 1 sef de birou si 7 
posturi de execuţie funcţionari publici de diferite specialităţi; 

- Compartiment management proiecte cu finanţare locala, regionala, naţionala: 
5 posturi execuţie funcţionari publici de diferite specialităţi; 

- Compartimentul monitorizare proiecte cu finanţare locala, regionala, 
naţionala: 4 posturi execuţie funcţionari publici de diferite specialităţi 

 
OBIECTIVUL GENERAL AL DIRECŢIEI DE DEZVOLTARE PENTRU ANUL 2013: 

 
Implementarea de programe şi proiecte în scopul îndeplinirii politicilor  autorităţilor publice locale 
menite să stimuleze dezvoltarea economico-socială a Municipiului Timişoara.  
 
OBIECTIVE SPECIFICE PENTRU ANUL 2013: 

a. Monitorizarea implementării Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere 
Timişoara – termen: trimestrial, responsabil; Biroul generare proiecte cu finanţare locală, 
regională, naţională; 

b. Întocmirea raportului anual “Starea economica, sociala şi de mediu a Municipiului 
Timişoara” – termen: 31 martie 2013, responsabil: Birou generare proiecte cu finanţare 
locală, regională, naţională; 

c. Atragerea de investitori în Parcul Industrial “Freidorf” – termen: permanent, responsabil: 
Birou generare proiecte cu finanţare locală, regională, naţională 

- Colectarea şi distribuirea de informaţii solicitate de potenţiali investitori; 
- Iniţierea de proceduri pentru concesionarea de teren în Parcul Industrial “Freidorf”; 
- Elaborarea si editarea de materiale vizând promovarea economica;  

d. Identificarea programelor locale, regionale şi/sau naţionale şi generarea 
proiectelor/documentaţiilor necesare în vederea accesării resurselor financiare alocate - 
termen: permanent, responsabil: Birou generare proiecte cu finanţare locală, regională, 
naţională; 

e. Implementarea şi monitorizarea proiectelor cu finanţare din fonduri ale bugetului local, 
judeţean şi/sau naţional – termen: pe toată durata de implementare a proiectelor, responsabil 
Compartiment management proiecte cu finanţare locală, regională, naţională şi 
Compartiment monitorizare proiecte cu finanţare locală, regională, naţională ;  

f. Identificarea programelor internaţionale disponibile şi pregătirea cererilor de finanţare şi a 
documentaţiilor aferente pentru accesarea resurselor financiare alocate - termen: permanent, 
responsabil: Birou generare proiecte cu finanţare internaţională; 

g. Implementarea proiectelor cu finanţare europeană – termen: pe toata durata de implementare 
a proiectelor, responsabil: Compartiment management proiecte cu finanţare internaţională 

h. Monitorizarea proiectelor cu finanţare internaţională – termen: pe toata durata de valabilitate 
a contractului de finanţare, responsabil: Compartiment monitorizare proiecte cu finanţare 
internaţională. 

 
 
 

 
 



ANEXA RAPORT DD  
 

PROIECTE  COFINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE INIŢIATE ŞI/SAU SUSŢINUTE DE  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 

 
0 1 2 3 4 5 6 
Nr. 
crt Obiectul Denumire program Data start  

proiect 

Data 
finalizarii 
proiectului 

Stadiul actual al proiectului

Valoare  
totala cu 
T.V.A 

(mii lei) 
PROIECTE  FINALIZATE 

1 Reabilitare strada Iancu 
Văcărescu – tronsonul cuprins 
intre bv. Regele Carol si bv. 
16 Decembrie 1989” 

POR 2007-2013,       
Axa prioritara 1  "Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraselor-poli 
urbani de crestere" Domeniul major  
de interventie 1.1        
 Sub-domeniul: Poli de crestere 

07.05.2011 07.07.2012 

Finalizat 5.963,431 

2 Modernizarea Parcului 
Rozelor din Municipiul 
Timişoara 

POR 2007-2013,      
 Axa prioritara 1  "Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraselor-poli 
urbani de crestere"           
 Domeniul major  de interventie 1.1   
 Sub-domeniul: Poli de crestere 

07.05.2011 07.04.2012 

Finalizat 5.634,132 

3. 

Sistem de informare facil 
pentru cetăţeni - Panouri 
informative 

POR 2007-2013,      
 Axa prioritara 1  "Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraselor-poli 
urbani de crestere"           
 Domeniul major  de interventie 1.1   
 Sub-domeniul: Poli de crestere 

26.07.2011 26.12.2012 Finalizat 4.522,86 

4 

Reabilitarea,  
modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea ambulatoriului 
spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase „Dr. Victor 
Babeş”   

POR 2007-2013, 
Axa 3 Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale 08.09.2010 08.01.2012 Finalizat 3.790,040 
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crt Obiectul Denumire program Data start  

proiect 
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finalizarii 
proiectului 

Stadiul actual al proiectului
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totala cu 
T.V.A 

(mii lei) 

5 

Biodiversitatea si protectia 
naturii - o abordare 
responsabila a problemelor de 
mediu a doua orase infratite - 
BIOTOWNS 

Program de Cooperare 
Transfrotaliera Ungaria-Romania 
2007-2013 27.04.2011 27.02.2012 Finalizat 180,000 

6 

Transfering Actions in 
Sustainable Mobility for 
European Regions - "PIMMS 
Transfer" 

Programul de cooperare teritorială 
INTERREG IVC 2008 2011 Finalizat 472,250 

7 

BARRABARRIPEN - un 
model interregional de 
incluziune destinat femeilor 
rome 

POS DRU 

22.10.2010 2012 Finalizat 1.123,832 

8 
Moştenirea culturală în viaţa 
de zi cu zi în zonele de 
frontieră  

IPA Romania - Serbia 
2011 2012 Finalizat 30,00 

9 

Formarea continuă a cadrelor 
didactice printr-un model 
inovativ de tip"blended 
learning"  

POS DRU 

2010 2012  Finalizat 254,00 

PROIECTE IN IMPLEMENTARE 

10 

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

POR 2007-2013,   
     Axa prioritara 1  "Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraselor-poli 
urbani de crestere"            
 Domeniul major  de interventie 1.1   
   Sub-domeniul: Poli de crestere 

14.12.2011 14.11.2013  În implementare 4.840,672 
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finalizarii 
proiectului 
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11 

Infrastructura regionala de 
afaceri si inovare in sectorul 
IT&C 

POR 2007-2013,    
    Axa prioritara 1  "Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraselor-poli 
urbani de crestere"           
  Domeniul major  de interventie 1.1  
  Sub-domeniul: Poli de crestere 

25.07.2011 25.02.2014  În implementare 19.159,203 

12 

Modernizare str.Closca si 
extindere la 4 benzi  pe 
sectorul Bv.Cetatii - 
Str.Ovidiu Balea 

POR 2007-2013,      
  Axa prioritara 1  "Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraselor-poli 
urbani de crestere"           
  Domeniul major  de interventie 1.1  
  Sub-domeniul: Poli de crestere 

26.08.2011 26.10.2013  În implementare 13.976,39 

13 

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

POR 2007-2013,    
    Axa prioritara 1  "Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraselor-poli 
urbani de crestere"          
   Domeniul major  de interventie 1.1 
  Sub-domeniul: Poli de crestere 

29.12.2011 29.03.2015  În implementare 65.588,18 

14 

Amenajare complex rutier  
zona Michelangelo 

POR 2007-2013,   
     Axa prioritara 1  "Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraselor-poli 
urbani de crestere"           
  Domeniul major  de interventie 1.1  
   Sub-domeniul: Poli de crestere 

30.12.2011 29.03.2014 În implementare 69.022,74 

15 

Reabilitarea infrastructurii 
publice urbane a malurilor 
canalului Bega Timişoara 

POR 2007-2013,      
  Axa prioritara 1  "Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraselor-poli 
urbani de crestere"            
 Domeniul major  de interventie 1.1   
  Sub-domeniul: Poli de crestere 

29.06.2012 30.07.2015  În implementare 49.207,388 
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16 

Centrul regional de 
competente si dezvoltare a 
furnizorilor in sectorul 
automotive 

POR 2007-2013,    
    Axa prioritara 1  "Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraselor-poli 
urbani de crestere"         
   Domeniul major  de interventie 1.1 
   Sub-domeniul: Poli de crestere 

22.08.2012 22.12.2014  În implementare 12.625,31 

17 

Reabilitarea Centrului de Zi 
pentru copii cu dizabilităţi 
Podul Lung Timisoara 

POR 2007-2013,    
Axa prioritara 1  "Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraselor-poli 
urbani de crestere"          
Domeniul major  de interventie 1.1  
   Sub-domeniul: Poli de crestere 

30.05.2012 30.08.2013  În implementare 5.162,561 

18 

Reabilitarea, modernizarea şi 
echiparea infrastructurii 
Serviciului Protecţia Copilului 
şi Familiei 

POR 2007-2013,  
Axa prioritara 1  "Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraselor-poli 
urbani de crestere"           
Domeniul major  de interventie 1.1  
Sub-domeniul: Poli de crestere 

12.05.2012 12.05.2013  În implementare 1.545,365 

19 

Sistem Agro - Logistic 
Regional Integrat 

Program de Cooperare 
Transfrotaliera Ungaria-Romania 
2007-2013 27.06.2011 31.01.2013 În implementare  1.092.717    

20 

O abordare inclusa de la egal 
la egal , a conurbatiilor si 
aglomerarii urbane largi, 
pentru participare la 
Conventia Primarilor - 
CONURBANT 

Program de Cooperare 
Transfrotaliera Ungaria-Romania 
2007-2013 09.05.2011 09.05.2014  În implementare  180,000 
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21 

Screeningul bolilor 
metabolice la nou-născut şi 
diagnosticul molecular al 
bolilor cu trasmitere ereditară: 
realizarea infrastructurii  şi 
colaborării euro-regionale 
(SCREENGEN) 

Program de Cooperare 
Transfrotaliera Ungaria-Romania 
2007-2014 

2011 2013  În implementare  3.411,486 

22 
Cooperare transfrontalieră în 
tratamentul infertilităţii 
feminine 

Programul de Cooperare 
Transfrontaliera Ungaria-Romania 
2007-2013 

2012 2013  În implementare  868,56 

23 
Firma de exerciţiu - o şansă 
pentru cariera ta  

POS DRU 
2012 2013  În implementare 825,00 

24 

Reconstructia statutului 
femeii de la discriminare la 
dezvoltare profesionala si 
egalitate de sanse 

POS DRU 

01.12.2010 30.11.2013 În implementare 56,65 

25 

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 - HCL 
347/29.09.2009 

Programul Operational Sectorial 
"Mediu" 

22.11.2010 22.12.2013 În implementare 316.444,137 

26 

Extinderea şi modernizarea 
sistemului de alimentare cu 
apă şi canalizare în judeţul 
Timiş 
Pentru Municipiul Timişoara 
116.500,000 

Programul Operational Sectorial 
"Mediu" 

2011 2014 În implementare 499.258,20 
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27 

Trafic management şi 
supraveghere video 

POR 2007-2013,   
Axa prioritara 1  "Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraselor-poli 
urbani de crestere"          
Domeniul major  de interventie 1.1  
  Sub-domeniul: Poli de crestere 

 
 
 

2013  

 
 
 

 2014 

 
Se aşteaptă semnarea 
contractului de finanţare 

43.762,36 

28 

Reabilitate linie de tramvai şi 
modernizare trame stradale pe 
Str. Ştefan cel Mare în 
municipiul Timişoara – 
Traseu 1 – tronsonul cuprins 
între Str. Şt.O.Iosif şi 
intersecţia cu Str. 1 
Decembrie 

POR 2007-2013,       Axa 
prioritara 1  "Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraselor-poli 
urbani de crestere"            
Domeniul major  de interventie 1.1  
Sub-domeniul: Poli de crestere 

2013  2014  Se aşteaptă semnarea 
contractului de finanţare 24.695,62 

29 

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

POR 2007-2013,   
 Axa prioritara 1  "Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraselor-poli 
urbani de crestere"           
Domeniul major  de interventie 1.1  
 Sub-domeniul: Poli de crestere 

2013  2014  
 
Se aşteaptă semnarea 
contractului de finanţare 

17.228,69 

30 

Sistem de supraveghere 
pentru creşterea siguranţei şi 
prevenirea criminalităţii în 
municipiul Timişoara 

POR 2007-2013,     
Axa prioritara 1  "Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraselor-poli 
urbani de crestere"           
Domeniul major  de interventie 1.1  
  Sub-domeniul: Poli de crestere 

2013  2015  
 
Se aşteaptă semnarea 
contractului de finanţare 

3.999,72 

31 

Reabilitare str. Văcărescu-pe 
tronson cuprins intre b-dul 
Regele Carol si 
Spl.Tu.Vladimirescu 

POR 2007-2013,     
Axa prioritara 1  "Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraselor-poli 
urbani de crestere"           
Domeniul major  de interventie 1.1  
 Sub-domeniul: Poli de crestere 

2013  2014  
 
Se aşteaptă semnarea 
contractului de finanţare 

8.281,564 
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32 

Centru de zi pentru îngrijirea 
copiilor în comuna 
Dumbrăviţa 

POR 2007-2013,    
 Axa prioritara 1  "Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraselor-poli 
urbani de crestere"          
Domeniul major  de interventie 1.1  
    Sub-domeniul: Poli de crestere 

2013  2015  

Evaluare administrativa- 
proiect declarat conform 
administrativ si 
eligibil;Evaluare tehnico-
financiara-proiect acceptat 
pentru etapa de contractare;
Vizita la fata locului-raport 
de vizita la fata locului. 
Urmeaza aprobarea 
AMPOR-Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului  

7.898,468 

33 

Reabilitare cladire pentru 
persoane in dificultate 
(str.Plavosin) 

POR 2007-2013,    
Axa prioritara 1  "Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraselor-poli 
urbani de crestere"          
Domeniul major  de interventie 1.1  
    Sub-domeniul: Poli de crestere 2013  2014  

Evaluare administrativa- 
proiect declarat conform 
administrativ si 
eligibil;Evaluare tehnico-
financiara-proiect acceptat 
pentru etapa de contractare;
Vizita la fata locului-raport 
de vizita la fata locului. 
Urmeaza aprobarea 
AMPOR-MDRT 

2.995,21 

34 

Modernizarea statiilor de 
transport public intermodal la 
nivel PCT 

POR 2007-2013,   
 Axa prioritara 1  "Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraselor-poli 
urbani de crestere"           
Domeniul major  de interventie 1.1  
 Sub-domeniul: Poli de crestere 2013   2014 

Evaluare administrativa- 
proiect declarat conform 
administrativ si 
eligibil;Evaluare tehnico-
financiara-proiect acceptat 
pentru etapa de contractare;
Vizita la fata locului- proiect 
aprobat AMPOR-MDRT. 
Se asteapta semnarea 
contractului de finantare. 

7.489,23 
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35 

Reabilitarea/modernizarea, 
dezvoltarea si echiparea 
Cantinei de Ajutor Social 
pentru dezvoltarea unui 
Centru Social de Urgenta 
pentru Persoane fara adapost, 
situat in Timisoara, str. 
Telegrafului nr.8 

POR 2007-2013,  
      Axa prioritara 1  "Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraselor-poli 
urbani de crestere"          
   Domeniul major  de interventie 
1.1     
    Sub-domeniul: Poli de crestere 2013  2014  

Evaluare administrativa- 
proiect declarat conform 
administrativ si eligibil; 
Evaluare tehnico-
financiara-raport de 
evaluare tehnica si 
financiara aprobat de 
MDRT; 
Urmeaza aprobarea 
AMPOR-Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului  

3.994,330 

36 

Crearea şi Dotarea Centrului 
Naţional de Informare şi 
Promovare Turistică 
Timişoara 

POR 2007-2013, 
Axa 5 Dezvoltarea durabila si 
promovarea turismului 2013  2014  În  evaluare  330,238 

37 

Dezvoltarea unui sistem 
regional transfrontalier de 
centre medicale de excelenta 
in diagnosticul antenatal al 
malformatiilor fetale in aria 
Timisoara - Varset 

Programul IPA de Cooperare 
Transfrontaliera Romania -Serbia 

2013  2014  

Proiectul a fost selectat 
pentru a fi finantat, urmând 
semnarea contractului de 
finanţare  

6.150,000 

38 

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

Programul IPA de Cooperare 
Transfrontaliera Romania -Serbia 

2013  2014  

Proiect a fost  selectat 
pentru a fi finantat, urmand 
semnarea contractului de 
finantare 

323,188 

39 

Extindere reţea troleibuz 
Ghiroda (Accesibilizarea 
zonei prin extinderea reţelei 
de troleibuze Timişoara – 
Ghiroda 

POR 2007-2013,      
  Axa prioritara 1  "Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraselor-poli 
urbani de crestere"             
Domeniul major  de interventie 1.1  
Sub-domeniul: Poli de crestere 

2013  2015  

Proiectul a fost respins si se 
va redepune dupa preluarea 
in administrarea   
Municipiului Timisoara a 
sectorului DN 6 km 
060+550 - 552+600 

24.625,90 
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40 

Amenajare complex rutier 
Michelangelo – etapa II 

POR 2007-2013,     
   Axa prioritara 1  "Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraselor-poli 
urbani de crestere"          
   Domeniul major  de interventie 
1.1        
 Sub-domeniul: Poli de crestere 

ND  ND  

Proiectul a fost  acceptat 
pentru contractare, dar 
datorita faptului ca alocarea  
financiara regionala pentru 
domeniul major de 
interventie  a fost depasita, 
iar Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului  a 
decis mentinerea cererii  de 
finantare pe lista de rezerva 

37.421,12 

41 

Modernizarea Parcului  
Justitiei 

POR 2007-2013,  
Axa prioritara 1  "Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraselor-poli 
urbani de crestere"           
Domeniul major  de interventie 1.1  
Sub-domeniul: Poli de crestere 

ND  ND  

Datorita faptului ca 
alocarea  financiara 
regionala pentru domeniul 
major de interventie  a fost 
depasita  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului  a decis 
mentinerea cererii  de 
finantare pe lista de rezerva 

2.101,290 

42 

Modernizarea  Parcului 
Alipinet 

POR 2007-2013,       Axa 
prioritara 1  "Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraselor-poli 
urbani de crestere"            
Domeniul major  de interventie 1.1  
Sub-domeniul: Poli de crestere ND  ND  

Datorita faptului ca 
alocarea  financiara 
regionala pentru domeniul 
major de interventie  a fost 
depasita  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului  a decis 
mentinerea cererii  de 
finantare pe lista de rezerva 

1.930,570 
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43 

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

POR 2007-2013, 
Axa 3 Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale”, 

ND  ND  

Datorita faptului ca 
alocarea  financiara 
regionala pentru domeniul 
major de interventie  a fost 
depasita  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului  a decis 
mentinerea cererii  de 
finantare pe lista de rezerva 

11.305,110 

44 

Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea  si  echiparea  
infrastructurii educaţionale a 
Colegiului NaţionaI C. D. 
Loga Timişoara 

POR 2007-2013, 
Axa 3 Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale” 
si 
KfW+Buget local 

 ND 
 
 
 

2013 

ND 
 
 
 

2013  

Proiectul este in analiza 
KfW 

11.261,520 

45 

Reabilitarea, modernizarea 
dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale  a 
Liceului  Teoretic Nikolaus 
Lenau-obiect 1 

POR 2007-2013, 
Axa 3 Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale” 
si 
KfW, 

ND 
 
 
 

2013 

ND 
 
 
 

2013 

 

11.502,980 

46 

Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale  a 
Liceului  Teoretic J.L. 
Calderon Timişoara   

POR 2007-2013, 
Axa 3 Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale” 
si 
KfW, 

ND  
 
 
 

2013 

ND 
 
 
 

2013  

Proiectul este in analiza 
KfW 

11.947,796 

47 
Centru intermodal regional de 
transport mărfuri Timişoara 

POSTransport 
 ND  ND 

Proiect pregatit pentru 
depunere 324.694,79 

 


