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DIRECŢIA DEZVOLTARE 
 

RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2013 
 
I. OBIECTIVUL GENERAL AL DIRECŢIEI DE DEZVOLTARE: 
Iniţierea, implementarea şi monitorizarea de programe şi proiecte în vederea îndeplinirii politicilor  
autorităţilor publice locale, menite să stimuleze dezvoltarea economico-socială a Polului de creştere 
Timişoara.  
 
II. OBIECTIVE SPECIFICE: 

a. Inţierea şi monitorizarea planurilor integrate de dezvoltare. 
b. Elaborarea, gestionarea şi monitorizarea programelor de dezvoltare ale Municipiului 

Timişoara. 
c. Iniţierea, managementul şi monitorizarea proiectelor cu finanţare locală, regională, naţională 

şi internaţională. 
 
III.  STRUCTURA  DIRECŢIEI 
Direcţia Dezvoltare funcţionează în subordinea directă a Primarului Municipiului Timişoara, 
respectiv 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 a 
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. 534/20.10.2013 privind modificarea şi aprobarea Organigramei aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Timişoara. 
 
Structura Direcţiei Dezvoltare este următoarea: 

• Director executiv 
o Serviciul Proiecte cu Finanţare Locală, Regională, Naţională;  

 Birou generare proiecte cu finanţare locală, regională, naţională; 
 Compartiment management proiecte cu finanţare locala, regionala, naţionala; 
 Compartimentul monitorizare proiecte cu finanţare locală, regională, 

naţională; 
o Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională 

 Birou generare proiecte cu finanţare internaţională; 
 Compartiment management proiecte cu finanţare internaţională; 
 Compartimentul monitorizare proiecte cu finanţare internaţionala; 

 
 
 
IV. COMPONENŢA DIRECŢIEI DEZVOLTARE 
Director executiv: Arh. Aurelia Junie. 
Prin organigrama Direcţia Dezvoltare are prevăzut un număr total de 40 de posturi, din care 5 
posturi de conducere, 32 posturi de execuţie funcţionari publici de diferite specialităţi şi 3 post de 
personal contractual, după cum urmează: 
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• Serviciul Proiecte cu Finanţare Locală, Regională şi Naţională: 2 posturi de conducere, 16 
posturi de execuţie, funcţionari publici de diferite specialităţi - Şef Serviciu: Gabriela Bica;  
o Biroul  Generare Proiecte cu Finanţare Locală, Regională si Naţională:  1 post şef birou, 

7 posturi de execuţie, funcţionari publici de diferite specialităţi.  
o Compartiment Management Proiecte cu Finanţare Locală, Regională şi Naţională: 5 

posturi de execuţie funcţionari publici de diferite specialităţi; 
o Compartiment Monitorizare Proiecte cu Finanţare Locală, Regională si Naţională: 4 

posturi execuţie funcţionari publici de diferite specialităţi. 
• Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională: 2 posturi de conducere, 16 posturi de 

execuţie, funcţionari publici de diferite specialităţi şi 3 post personal contractual - Şef 
Serviciu: Magdalena Nicoară;  
o Biroul  Generare Proiecte cu Finanţare Internaţională: 1 post şef birou, 3 posturi de 

execuţie, funcţionari publici de diferite specialităţi şi 2 post personal contractual.  
o Compartiment Management Proiecte cu Finanţare Internaţională: 8 posturi de execuţie 

funcţionari publici de diferite specialităţi şi 1 post personal contractual; 
o Compartiment Monitorizare Proiecte cu Finanţare Internaţională: 5 posturi execuţie 

funcţionari publici de diferite specialităţi. 
Gradul de ocupare al posturilor din cadrul Direcţiei Dezvoltare la 31.12.2013, este de 75%: 

• Număr angajaţi: 28 
• Număr posturi vacante: 12 

 
Gradul de ocupare pe servicii a fost următorul: 
Gradul de ocupare al SPFLRN la 31.12.2013 a fost de 88,89 %, astfel:   

 Număr angajaţi: 16 persoane  
 Posturi vacante: 2, din care 1 post de conducere şi 1 post de execuţie vacant temporar. 

 
Gradul de ocupare al SPFI la 13.12.2013 a fost de 52,38 %, astfel:   

 Număr angajaţi: 11 persoane  
 Posturi vacante: 10 posturi, din care 9 de execuţie şi 1 de conducere – Şef Birou 

Generare Proiecte cu Finanţare Internaţională 
 

V. OBIECTUL  DE ACTIVITATE 
 

A. SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE LOCALĂ, REGIONALĂ SI NAŢIONALĂ 
 OBIECTIVELE GENERALE 
• Inţierea şi monitorizarea planurilor integrate de dezvoltare. 
• Elaborarea, gestionarea si monitorizarea programelor de dezvoltare ale Municipiului 

Timişoara. 
• Iniţierea, managementul si monitorizarea proiectelor cu finanţare locala, regionala, 

naţională. 
 
 

 OBIECTIVE SPECIFICE 
a) Monitorizarea implementării Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere 

Timişoara; 
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b) Întocmirea raportului anual “Starea economica, sociala şi de mediu a Municipiului 
Timişoara”; 

c) Atragerea de investitori în Parcul Industrial “Freidorf”  
- 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. 

e) Implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri ale bugetului local, judeţean şi/sau 
naţional; 

f)  Monitorizarea proiectelor cu finanţare din fonduri ale bugetului local, judeţean şi/sau 
naţional;  

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

locale; 
- iniţiază şi implementează acţiuni vizând promovarea economică locală; 
- acţionează pentru atragerea de investiţii străine; 
- asigură contactul permanent cu departamentele similare din cadrul Guvernului 

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

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

Europeană şi a birourilor din subordine; 
- elaborează pe baza planurilor de investiţii preconizate propuse de 

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

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

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

- verifică documentaţiile elaborate prin grija direcţiilor/compartimentelor din cadrul 
Primăriei Municipiului Timişoara - 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.  

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

- 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 
lucrările de investiţii pe care le promovează. 
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- 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;  

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

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

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

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

- întocmeşte angajamentele de plată  şi propunerile de angajare a unei cheltuieli pentru 
lucrările de investiţii pe care le promovează. 

- întocmeşte ordonanţările  de plată pentru lucrările de investiţii pe care le promovează, şi 
le predă Serviciului Buget spre efectuarea plăţilor. 

- reţine garanţiile de bună execuţie şi le eliberează după finalizarea lucrărilor, pentru 
lucrările de investiţii pe care le promovează. 

- organizează recepţiile intermediare şi recepţie la terminarea lucrărilor, pentru lucrările 
de investiţii pe care le promovează. 

- predă investiţiile finalizate - pentru lucrările de investiţii pe care le promovează - 
direcţiilor operative/compartimentelor PMT spre administrare sau folosinţă, după caz. 

- anunţă I.S.C. şi elaboratorul A.C. - pentru lucrările de investiţii pe care le promovează - 
cu privire la începerea lucrărilor. 

- achită toate comisioanele stabilite prin reglementări legale (I.C., C.S.C., O.A.R., etc.) - 
pentru lucrările de investiţii pe care le promovează - 

- 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; 

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

- 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; 

- 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; 

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

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

- comunică Serviciului de Informatizare şi e-comunicare documentaţiile tehnice şi de 
utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct; 

- comunică Serviciului de Informatizare şi e-comunicare solicitările de dezvoltare de 
sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora; 

- are atribuţii în procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare. 
 

B. SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ 
 OBIECTIVUL GENERAL  
• Iniţierea, managementul şi monitorizarea proiectelor cu finanţare internaţională. 

 OBIECTIVE SPECIFICE  
a) Identificarea programelor internaţionale disponibile şi pregătirea cererilor de finanţare 

şi a documentaţiilor aferente pentru accesarea resurselor financiare alocate; 
b) Implementarea proiectelor cu finanţare internaţională; 
c) Monitorizarea proiectelor cu finanţare internaţională. 

 ATRIBUŢII  
- identifică programe europene adecvate pentru accesarea de fonduri în vederea 

implementării proiectelor locale prioritare; 
- iniţiază, implementează şi monitorizează implementarea de proiecte cu  finanţare din 

bani publici şi fonduri internaţionale, utilizând strategiile managementului de proiect;   
- asigură, prin forţe proprii şi/sau prin contractare documentaţiile necesare în vederea 

întocmirii cererilor de finanţare; 
- monitorizează implementarea proiectelor internaţionale aprobate spre finanţare, în 

colaborare cu celelalte departamente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, după 
caz, asigură şi managementul de proiect; 

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

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

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

an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. SINTEZA ACTIVITĂŢII 
 

A. SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE LOCALĂ, REGIONALĂ, NAŢIONALĂ.  
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a) Obiectiv:  Monitorizarea implementării Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de 
Creştere Timişoara – termen: trimestrial, responsabil Birou Generare Proiecte. 
 
Strategia de dezvoltare locală a fost elaborată în anul 2009, pentru perioada 2009-2015, ca parte 
a Planului Integrat de Dezvoltare (PID) 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, Biroul 
Generare Proiecte cu Finanţare Locală, Regională, Naţională a  derulat următoarele activităţi: 

 colectarea de informaţii privind stadiul proiectelor cuprinse în lista de proiecte 
prioritare şi generale, de la instituţii publice şi de la direcţiile din cadrul Primăriei 
Municipiului Timişoara; 

 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. 
Din total 64 de proiecte identificate, 53 de proiecte au fost considerate prioritare, iar 11 proiecte 
au fost cuprinse ca proiecte de rezervă (urmând a fi finanţate ca urmare a disponibilizîrii de 
fonduri).  
Gradul de realizare al Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara la 
sfârşitul anului 2013 a fost de 39,62% , reprezentând total proiecte finalizate (21) din total 
proiecte prioritare (53).   
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Defalcat pe obiectivele Strategiei Planului Integrat de Dezvoltare, gradul de realizare este 
următorul: 

 Obiectivul 1. Dezvoltarea economică durabilă pe baza industriilor care utilizează înaltă 
tehnologie, a informaticii, telecomunicaţiilor şi serviciilor creative - 46,15%: 
13 proiecte prioritare şi 1 proiect rezervă, din care: 6 proiecte au fost finalizate, 6 
proiecte sunt în implementare şi 1 proiect a fost respins, astfel: 
• Proiecte finalizate: 

1. Sistem agro - logistic regional integrat – Aplicant: Municipiul Timişoara;  
Partener de proiect: Autoguvernarea oraşului Szeged  

2. FRESH - Forwarding Regional Environmental Hierachies / Promovarea 
modelelor de dezvoltare economică sustenabilă la nivel regional – Aplicant: 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 

3. MITKE – Managing the Industrial Territory in the Knowledge Era / 
Managementul teritoriilor industriale în era cunoaşterii – Aplicant: Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Vest 

4. „People" – Aplicant: CJ Timiş 
5. Creative Growth - Dezvoltare creativă – Aplicant: CJ Timiş 
6. Solidar City. Rolul şi implicarea autorităţilor locale în creşterea gradului de 

ocupare a forţei de muncă – Aplicant: Universitatea  Politehnica Timişoara 
• Proiecte în implementare: 

1. Parc tehnologic pentru energie alternativă Timişoara – Aplicant: CJ Timiş 
2. Centru Judeţean Multifuncţional pentru Susţinerea Afacerilor Timişoara 

(CJMSAT) – Aplicant: CJ Timiş 
3. Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa – 

Incubator de afaceri – Aplicant: Municipiul Timişoara;  Partener de proiect: 
Comuna Dumbrăviţa 

4. Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul TI&C – Aplicant: 
Municipiul Timişoara 

5. Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul 
automotive – Aplicant: Municipiul Timişoara 

6. Institutul de Cercetari pentru Energii Regenerabile / ICER-TM – Aplicant: 
Universitatea Politehnica Timişoara 

• Proiecte respinse: 
1. Dudeştii Noi – Comuna Verde – Aplicant: Comuna Dudeştii Noi 

• Proiecte rezervă: 
1. Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic PITT – Aplicant: CJ 

Timiş 
 

 Obiectivul 2. Dezvoltarea unei infrastructuri tehnice integrate, complexe şi flexibile - 
26,67%: 15 proiecte prioritare şi 4 proiecte rezervă, din care: 4 proiecte au fost 
finalizate, 10 proiecte sunt în implementare, 1 proiect este în faza de pregătire, în 
vederea depunerii, astfel: 

• Proiecte finalizate: 
1. Reabilitare str. Văcărescu - pe tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol şi 

B-dul 16 Decembrie 1989 – Aplicant: Municipiul Timişoara 
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2. Sistem de informare facil pentru cetăţeni – panouri informative – Aplicant: 
Municipiul Timişoara 

3. PIMMS TRANSFER - Transfering Actions in Sustainable Mobility for 
European Regions (Transferul de acţiuni în cadrul mobilităţii durabile 
pentru regiunile europene) – Aplicant: Consiliul Local din Londra; Partener 
de proiect: Municipiul Timişoara 

4. PROSESC – Producer Services for European Sustainability and 
Competitiveness/Servicii pentru sustenabilitate şi competitivitate în 
domeniul transportului şi a  industriei automotive – Aplicant: Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Vest 

• Proiecte în implementare: 
1. Modernizare str. Cloşca şi extinere la 4 benzi pe sectorul Blv. Cetăţii – str. 

Ovidiu Balea – Aplicant: Municipiul Timişoara 
2. Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale, pe  str. Ştefan cel 

Mare din municipiul Timişoara – Aplicant: Municipiul Timişoara 
3. Reabilitare str. Văcărescu - pe tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol şi 

Spl. T. Vladimirescu – Aplicant: Municipiul Timişoara 
4. Amenajare complex rutier zona Michelangelo – Aplicant: Municipiul 

Timişoara 
5. Trafic management şi supraveghere video – Aplicant: Municipiul 

Timişoara 
6. Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea 

reţelei de troleibuze Timişoara – Dumbrăviţa) – Aplicant: Municipiul 
Timişoara; Parteneri de proiect: Comuna Dumbravita şi Consiliul Judeţean 
Timiş 

7. Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea 
reţelei de troleibuze Timisoara – Ghiroda) – Aplicant: Municipiul 
Timişoara; Partener de proiect: Comuna Ghiroda 

8. Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul PCT – 
Aplicant: Municipiul Timişoara 

9. Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în 
judeţul Timiş – Aplicant: Aquatim SA; Parteneri de proiect: CJ Timiş şi 
Consiliul Local Timişoara 

10. Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul 
Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind 
emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu 
căldură urbană – Aplicant: Municipiul Timişoara 

• Proiecte în faza de pregătire: 
1. Centru Intermodal Regional de Transport Mărfuri Timişoara - Etapa I - 

Aplicant: CNCFR; Parteneri de proiect: CJ Timiş, Consiliul Local 
Timişoara, Aeroport „Traian Vuia", Primăria Municipiului Timişoara, CCI 
Zrejanin 

• Proiecte rezervă: 
1. Extindere linie cale tramvai Moşniţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea 

liniei de tramvai Timişoara – Albina) – Aplicant: Municipiul Timişoara 
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2. Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale, pe  str. Ioan Slavici, 
str. Polonă din municipiul Timişoara – Aplicant: Municipiul Timişoara 

3. Modul inel IV sector aleea CFR-Calea Lipovei şi racordul inelului IV cu 
str. Demetriade – Aplicant: Municipiul Timişoara 

4. Amenajare Complex rutier zona Michelangelo, etapa II – Aplicant: 
Municipiul Timişoara 

 
 Obiectivul 3. Asigurarea unui mediu social intercultural, coeziv şi stabil, favorabil 

progresului - 35,29%: 17 proiecte prioritare şi 1 proiect rezervă, din care: 6 proiecte au 
fost finalizate, 7 proiecte sunt în implementare, 1 proiect este în faza de evaluare, 1 
proiect a fost inclus pe lista de rezervă, alocarea financiară fiind depăşită şi 2 proiecte 
au fost respinse, asfel: 

• Proiecte finalizate: 
1. Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi 

calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea 
asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat - etapa I – 
Aplicant: ADI VEST (CJ Timiş, CJ Arad, CJ CS, CJ HD) 

2. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului 
spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Dr. Victor Babeş” situat în Timişoara, 
str. Gheorghe ADAM (Spitalul Nou), nr.13, judeţul Timiş – Aplicant: 
Municipiul Timişoara 

3. Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara – „Bastionul 
Theresia” – Aplicant: CJ Timiş; Partener de proiect: Municipiul Timişoara 

4. Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Clinicii de 
Chirurgie Cranio-Maxilo-Facială din cadrul Spitalului Clinic Municipal, 
situat în Timişoara, B-dul. Take Ionescu, nr. 3-5, judeţul Timiş - Aplicant: 
Municipiul Timişoara 

5. Gender 4 Growth - egalitatea între sexe în sprijinul dezvoltării - Aplicant: 
CJ Timiş 

6. BARRABARRIPEN - un model inter-regional de incluziune destinat 
femeilor rome - Aplicant: Municipiul Reşiţa; Partener de proiect: 
Municipiul Timişoara 

• Proiecte în implementare: 
1. 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 – Aplicant: 
Municipiul Timişoara   

2. Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în comuna Dumbrăviţa – Aplicant: 
Municipiul Timişoara; Partener de proiect: Comuna Dumbrăviţa 

3. Reabilitarea si mansardarea Centrului de Zi pentru copii cu dizabilităţi 
Podul Lung – Aplicant: Municipiul Timişoara 

4. Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii Serviciului Protecţia 
Copilului şi Familiei – Aplicant: Municipiul Timişoara 

5. Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea 
criminalităţii în municipiul Timişoara – Aplicant: Municipiul Timişoara 



Cod  FO 26-04,VER 1 
 

10

6. Restaurarea şi refuncţionalizarea castelului Huniade al Muzeului Banatului 
– Aplicant: CJ Timiş 

7. Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate – Aplicant: CJ Timiş 
• Proiecte în faza de evaluare: 

1. Sistem informatic pentru un management efficient – Aplicant: Spitalul 
Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu" Timişoara 

• Proiecte incluse pe lista de rezervă: 
1. Reabilitarea, modernizarea dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaţionale  a Liceului  Teoretic Nikolaus Lenau – Aplicant: Municipiul 
Timişoara  

• Proiecte respinse: 
1. Dezvoltarea Campusului Virtual al Universitatii „Politehnica” din 

Timisoara - Aplicant: Universitatea Politehnica Timişoara 
2. E-Sanatate - o abordare moderna pentru organizarea si gestionarea 

activităţilor Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara – Aplicant: 
Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara 

• Proiecte rezervă: 
1. Reabilitarea şi modernizara locuinţei protejate „DINU" – Aplicant: CJ Timiş 

 
 Obiectivul 4. Realizarea unui habitat ecologic, confortabil şi atractiv – 62,50%: 

8 proiecte prioritare şi 5 proiecte rezervă (1 proiect este în implementare), din care: 5 
proiecte au fost finalizate, 3 proiecte sunt în implementare, astfel: 

• Proiecte finalizate: 
1. Modernizarea Parcului Rozelor – Aplicant: Municipiul Timişoara 
2. Agenţie pentru managementul energiei în judeţul Timiş – Aplicant: CJ 

Timiş 
3. Reabilitare Piaţa Iosefin - Municipiul Timişoara – Aplicant: Municipiul 

Timişoara 
4. „Trăim în bazinul Carpaţi” – dezvoltarea atractivităţii pentru vizitatorii 

Parcului Zoologic Szeged şi Grădinii Zoologice din Timişoara – Aplicant: 
Municipiul Szeged; Partener de proiect: Municipiul Timişoara 

5. Biodiversitatea şi protecţia naturii – o abordare responsabilă a problemelor 
de mediu a două oraşe înfrăţite” - acronom BIOTOWNS 
HURO/0901/128/1.3.4 – Aplicant: Municipiul Szeged; Partener de proiect: 
Municipiul Timişoara 

• Proiecte în implementare: 
1. Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor canalului Bega 

Timişoara – Aplicant: Municipiul Timişoara 
2. Reabilitare spaţii publice din centrul istoric al oraşului Timişoara (Cetate) – 

Aplicant: Municipiul Timişoara 
3. O abordare inclusivă, de la egal la egal, a conurbaţiilor  şi aglomerărilor 

urbane largi, pentru participarea  la „Convenţia  Primarilor" -  acronim 
CONURBANT – Aplicant: Municialitatea Vicenza (IT), în cadrul 
consorţiului format din 15 parteneri; Partener de proiect: Municipiul 
Timişoara 
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• Proiecte rezervă: 
1. Reabilitarea Ansamblului urban interbelic „Corso” al Municipiului 

Timişoara,  parte a patrimoniului cultural naţional – Aplicant: Municipiul 
Timişoara 

2. Reamenajarea şi modernizarea Parcului (Grădinii) Botanic Timişoara – 
Aplicant: Municipiul Timişoara 

3. Modernizarea Parcului Justiţiei – Aplicant: Municipiul Timişoara 
4. Modernizarea Parcului Alpinet – Aplicant: Municipiul Timişoara 
5. Programul „Implementarea şi realizarea proiectelor de investiţii în vederea 

atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice", 
subprogramul „Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică 
Timişoara" – se află în implementare – Aplicant: Municipiul Timişoara 
 

b) Obiectiv: Întocmirea raportului anual “Starea economică, socială şi de mediu a Municipiului 
Timişoara” – termen: 31 martie 2013, responsabil Birou Generare Proiecte. 
 
În primul trimestru al anului 2013, Biroul Generare Proiecte cu Finanţare Locală, Regională şi 
Naţională 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 biroului 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.  
În acest sens, în cadrul Biroului Generare Proiecte cu Finanţare Locală, Regională şi Naţională 
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, tipărirea şi prezentarea pe site-ul primăriei şi în Consiliul Local a 

raportului privind „Starea Economică, Socială şi de Mediu a Municipiului 
Timişoara” ; 

- distribuirea raportului către colaboratori. 
Raportul privind „Starea Economică, Socială şi de Mediu a Municipiului Timişoara” a fost 
finalizat în luna martie 2013 şi poate fi consultat pe site-ul www.primariatm.ro. 

 
c) Obiectiv: Atragerea de investitori în Parcul Industrial “Freidorf” – termen: permanent, 

responsabil Birou Generare Proiecte. 
 

 • Colectarea şi distribuirea de informaţii solicitate de potenţiali investitori. 
În prezent, în Parcul Industrial Freidorf sunt concesionate 19,3 ha de teren, fiind disponibilă o 
suprafaţă de 20,7  ha,  împărţită în 7 parcele. 
Pe parcursul anului 2013 s-a asigurat asistenţă şi consiliere potenţialilor investitori străini în 
vederea promovării oportunităţilor oferite de localizarea investiţiilor în Parcul Industrial. În acest 
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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 Biroului Generare Proiecte cu Finanţare Locală, Regională şi 
Naţională, 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.  
  • Iniţierea de proceduri pentru concesionarea de teren în Parcul Industrial “Freidorf”; 
Ca urmare a acestor acţiuni, firma SC DATA INCORPORATED SRL şi-a manifestat intenţia în 
scris pentru concesionarea unei parcele de teren în suprafaţă de 10.000 mp în Parcul Industrial.  
Prin HCL nr. 221/23.04.2013 a fost aprobată concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unei 
parcele de teren cu suprafaţa solicitată. 
Documentaţia necesară în vederea atribuirii contractului de concesiune  a fost elaborată şi  
transmisă către biroul cu atribuţii în acest sens.  
  • Elaborarea şi editarea de materiale vizând promovarea economică; 
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. 
Activităţi derulate în vederea promovării Muncipiului Timişoara pentru menţinerea şi atragerea 
de noi investiţii:  

- a fost tipărit un nr. 500 de broşuri în limba engleză, broşuri ce cuprind informaţii 
economice şi sociale de interes pentru investitori, precum şi principalele facilităţi locale 
oferite acestora; 

- au fost colectate şi analizate informaţii din diverse domenii (urbanism, fiscalitate, mediu 
de afaceri etc.) care au fost transmise către revista Forbes; în baza acestor informaţii 
Timişoara a fost clasată pe primul loc în Forbes 40 cele mai bune orașe pentru afaceri: 
Timișoara;  

- au fost pregătite şi prezentate materiale de promovare în vederea reprezentării 
Municipiului Timişoara în cadrul a diverse evenimente, seminarii şi întâlniri. 

 
d) Obiectiv: Identificarea programelor locale, regionale şi/sau naţionale şi generarea 

proiectelor/documentaţiilor necesare în vederea accesării resurselor financiare alocate - termen: 
permanent, responsabil Birou Generare Proiecte. 
 
În vederea implementării proiectelor Municipiului Timișoara, în anul 2013 consilierii Biroului 
Generare Proiecte cu Finanțare Locală, Regională și Națională au identificat surse de finanțare 
complementare la bugetul local. În acest sens au fost monitorizate site-urile instituților de 
finanțare naționale/extranaționale, au fost pregătite cereri de finanțare (după caz) și au fost 
solicitate fonduri nerambursabile în cadrul apelurilor de proiecte:   
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1. Administrația Fondului Cultural Național, aria Patrimoniu Cultural Național – 1   proiect 

Proiectul cultural „Tradiţia arhitecturală a municipiului Timişoara – spaţiu multicultural, deschis 
şi integrat spiritualităţii europene”, a fost depus spre finanţare la Administraţia Fondului Cultural 
Naţional, secţiunea patrimoniu cultural naţional în data de 06.02.201. Dosarul a fost înregistrat 
cu nr. 103PCN-I/2013 / 06.02.2013. Proiectul urmărea promovarea şi punerea în valoare a 
dimensiunii europene, multiculturale a moştenirii patrimoniale şi istorice a municipiului 
Timişoara, prin intermediul derulării unor activităţi vizând atât aspectul conceptual-teoretic al 
acestui obiectiv, cât şi cel practic sau material. Ca urmare a implementării proiectului, rezultau: o  
machetă din bronz turnat a sitului urban cartierul Cetatea Timişoara, un forum online, 200 
ghiduri de bune practici şi 500 pliante. 
Durata de implementare: 15 mai - 15 decembrie 2013 
Buget total: 88.805 lei, din care: 

° 16300- finanţare buget local 
° 3000 – finanţare ALZIAR 
° 69505 – finanţare AFCN 

În urma evaluării,  cererea de finanţare a fost considerată conformă şi eligibilă, dar, datorită 
fondurilor insuficiente, proiectul nu a beneficiat de finanţare. 
 

2.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Programul Naţional de  
Dezvoltare Locală. 

Pe lângă fondurile asigurate prin bugetul local, pentru realizarea obiectivelor de investiţii ale 
Municipiului Timişoara, a fost identificată şi oportunitatea utilizării unor fonduri derulate prin 
Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aprobat prin OUG nr. 28/10.04.2013 şi care se va 
pune în practică prin Normele metodologice, aprobate prin Ordinul nr. 1851 din 09.05.2013. 
Prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală se vor finanţa obiective de investiţii, noi sau în 
continuare, de infrastructură, finaţate până în prezent prin HG nr. 577/1997, OG nr. 7/2006, HG 
nr. 530/2010 şi OG nr.40/2006. 
Programul este finanţat prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi 
reglementează, în mod unitar, toate programele naţionale de dezvoltare locală, derulate până în 
prezent. 
Având în vedere faptul că, lista cu solicitările de includere în Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală a obiectivelor de investiţii propuse, trebuie înaintată, prin  Consiliul Judeţean Timiş, 
către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în vederea analizării şi 
aprobării finanţărilor solicitate, Direcţia Dezvoltare a transmis către CJT o listă cu un nr. de 15 
propuneri de proiecte pentru Municipiul Timişoara în următoarele domenii specifice din cadrul 
subprogramului „Regenerare urbană a municipiilor şi oraşelor”:  

- apă/canal(2); 
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- Reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare ca drumuri de interes local şi/sau drumuri din interiorul 
localităţilor(1); 

- Realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podeţe sau punţi pietonale(5); 
- Realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes local, 

respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre(2); 
- Realizare/extindere/reabilitare/modernizare a pieţelor publice, comerciale, târguri, 

oboare(1); 
- Realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive(4). 

 
Proiecte generate în vederea accesării de fonduri UE: 

1. Comisia Europeană, Programul Inteligent Energy Europe – 2 proiecte 
 Proiectul “Sustainable Energy Efficiency Increasing in Residential Buildings in 

Timisoara      Municipality-SEE-Res” a fost depus în parteneriat cu ISPE (Institutul de 
Studii şi Proiectări Energetice) în cadrul programului Mobilising Local Energy 
Investments-Project Development Assistance (MLEI-PDA) [CIP-IEE-PROMO-PDA], 
cererea fiind depusă în data de 08.05.2013. Obiectivul general al proiectului SEE-Res 
este facilitarea accesului la finanţare pentru eficientizarea energetică şi creşterea gradului 
de utilizare a energiilor regenerabile pentru clădirile de locuinţe din Timişoara. În final, 
Primăria Municipiului Timişoara va avea la dispoziţie toate documentele tehnice şi 
financiare necesare pentru iniţierea reabilitării individuale a unui număr de 206 blocuri 
(anvelopare-pereţi, subsol, acoperiş, izolare termică, înlocuire ferestre, instalare panouri 
fotovoltaice) prin Programul Operaţional Regional, investiţia totală estimată fiind de 
37.025.000 euro. Alte obiective specifice importante sunt: informare şi diseminare, 
trening şi creşterea competenţelor autorităţii publice în vederea replicării investiţiei. 
Scopul final al proiectului este de a obţine fonduri pentru reabilitarea energetică a 206 
blocuri de locuinţe în Timişoara, prin Programul Operaţional Regional, sau alte surse de 
finanţare identificate pe perioada implementării proiectului SEE-Res, pe baza 
documentaţiilor şi aplicaţiilor pregătite de ISPE. Grupul ţintă al proiectului este format 
din proprietarii apartamentelor vizate şi care vor beneficia 100% de rezultatele şi 
impactul pozitiv al investiţiilor. Durata proiectului este de 36 luni iar bugetul total al 
proiectului este de 1.783.240 euro. 
Stadiul proiectului:  respins. 

 Proiectul “Promotion of smart and integrated NZEB renovation measures in the 
European renovation market-NeZer” a fost depus în data de 08.05.2013 în cadrul 
programului Promotion/Dissemination Projects: SAVE, ALTENER, STEER and 
INTEGRATED INITIATIVES [CIP-IEE-PROMO-P]. Partenerii oraşului Timişoara 
sunt: IVL Swedish Environmental Research Institute, Suedia (institut de cercetare non-
profit), TECNALIA Research & Innovation, Spania (organizaţie de cercetare tehnică), 
W/E Consultants Suistanable Building, Olanda (societate privată), ISPE-Institutul de 
Studii şi Proiectări Energetice, România (societate privată), oraşul Stockolm, oraşul 
Rotterdam, oraşul Sestao, iar coordonatorul proiectului este VTT Tehnical Research 
Centre of Finland – organizaţie de cercetare aplicată multitehnologică. 
Obiectivul general al proiectului este implementarea de măsuri inovative “Nearly Zero 
Energy Building Renovation (NZEBR)” (renovarea clădirilor în sistem 0 energie) şi 
promovarea utilizării Resurselor Energetice Regenerabile (RES). 
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Obiectivele specifice sunt: facilitarea şi asigurarea aplicării şi integrării NZEBR cât mai 
curând posibil, interpreterea şi explicarea cunoştinţelor existente cu privire la eficienţa 
energetică, ca linie directoare concretă pentru NZEBR, diseminarea rezultatelor, 
constituirea grupurilor naţionale NZEBR. 
Scopul final al proiectului este de a elabora un plan de acţiune al administraţiei locale cu 
privire la reabilitarea blocurilor de locuinţe construite în anii 1970-1990 în sistem 
“energie 0”. 
Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă factorii de decizie şi administraţia locală, actorii 
din industria de construcţii care execută lucrări de renovare (arhitecţi, ingineri, firme de 
construcţii), producătorii de component tehnice şi soluţii pentru NZEBR. 
Durata proiectului este de 36 luni. 
Bugetul total al proiectului este de 1.644.917 euro, fondurile alocate pentru Municipiul 
Timişoara fiind de 21.262 euro.   
Stadiul proiectului:  Proiectul a fost admis şi este în faza de negociere pe buget.  

 
3. Comisia Europeană, Programul Europe Aid – 1 proiect 

 Proiect “Town twinnings in development” - iniţiat de către BGZ Berlin (lider de proiect) 
şi are ca obiectiv general dezvoltarea relaţiilor de cooperare între parteneri din Nordul 
Europei cu parteneri din Sudul Europei, în contextul politicii Uniunii Europene de 
dezvoltare a cooperării.  
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la dezvoltarea gradului de 
conștientizare a cetățenilor UE,  la înțelegerea critică a problemelor de dezvoltare la 
nivel global și  a rolului lor într-o lume globalizată, precum şi la atingerea obiectivelor 
de dezvoltare durabilă.  
Obiectivul specific: de a dezvolta și consolida relațiile de înfrățire a orașelor,  între 
cetăţenii din nordul  global şi cei din sudul  global, încurajând și permiţând actorilor 
locali (municipalități, universități, școli, întreprinderi, ONG-uri și grupuri din diaspora), 
precum și cetățenilor,  să ia măsuri pentru promovarea echitabilităţii la nivel global și 
sprijinirea dezvoltării prin educaţie. 
Municipiul Timişoara se va implica în urmatoarele activităţi: 

- Dezvoltarea instituţională (Cooperarea cu școli / centre de sănătate / biserici / 
IMM-uri din municipiu, cu scopul de a se implica în cadrul parteneriatului, 
Elaborarea unui set de exemple de bune practici cu privire la proiectele de 
înfrățire a orașelor și activități de educație globală, etc), 

- Cooperarea cu organizațiile partenere din sudul global (Trujillo, Peru), 
- Dezvoltarea capacităților și educație globală (Consolidarea comunicării 

personale și schimburilor între Nord (Timișoara) și Sud (Trujillo) în cadrul 
rețelei de parteneriat între orașe,  în special în domeniul dezvoltării locale, Vizita 
reprezentanţilor oraşului înfrăţit Trujillo la partenerii din Timișoara și viceversa, 
pentru a dezvolta împreună idei pentru acțiuni ulterioare, etc), 

- Vizibilitate / Conţtientizarea cetăţenilor (Elaborarea unor materiale de informare, 
publicarea unei broșuri de promovare a înfrățirii între orașe, etc). 

Stadiul proiectului:  Proiectul este în faza de elaborare.  
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4. Comisia Europeană, Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat   

 Parteneriat cu oraşul Lublin pentru dezvoltarea strategiei de cooperare teritorială între 
oraşele membre (identificare şi pregătire proiecte în domeniul mobilităţii, confort urban, 
calitatea vieţii, mediu, recreere). 
Primăria Oraşului Lublin din Polonia a adresat Municipiului Timişoara propunerea de a 
se implica în elaborarea Strategiei de Cooperare Teritorială a Oraşului Lublin. Prin 
această strategie vor fi identificate potenţialele proiecte comune finanţate în perioada de 
programare 2014-2020, în special prin Instrumentul European de Vecinătate şi 
Parteneriat (IEVP),  instrumentul financiar al politicii europene de vecinătate (PEV). 
PEV se aplică ţărilor aflate în imediata vecinătate a UE, pe uscat sau pe mare: Algeria, 
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, Liban, Libia, Moldova, 
Maroc, Autoritatea Palestiniană, Siria, Tunisia şi Ucraina. Parteneri eligibili: ţările 
partenere din cadrul PEV şi Rusia. Sunt eligibile pentru finanţare instituţiile şi entităţile 
descentralizate ale ţărilor şi regiunilor partenere, organismele mixte, organizaţiile 
internaţionale şi regionale, IFI, instituţiile şi agenţiile europene, precum şi actorii 
nestatali. Tipuri de măsuri eligibile pentru finanţare prin IEVP: punerea în aplicare a 
programelor şi proiectelor, asistenţă tehnică şi cooperare administrativă, cum ar fi 
trimiterea de experţi. Aceste măsuri pot fi măsuri de sprijinire a aplicării regulamentului. 
IEVP poate finanţa investiţii sau microproiecte, poate sprijini bugetele gestionate în mod 
transparent, fiabil şi eficient, precum şi implementarea politicilor sectoriale şi 
macroeconomice. IEVP poate sprijini, de asemenea, participarea ţărilor partenere la 
capitalul instituţiilor financiare internaţionale sau al băncilor de dezvoltare regională.  
IEVP poate contribui la fondurile puse la dispoziţia Comunităţii, a statelor membre şi a 
intermediarilor financiari, precum Banca Europeană de Investiţii, organizaţiile 
internaţionale şi regionale şi alţi donatori. Acţiunile pot fi cofinanţate de UE şi alţi 
donatori sau pot fi finanţate de UE şi puse în aplicare de o organizaţie internaţională.  La 
solicitarea Oraşului Lublin, Municipiul Timişoara a completat şi a transmis un 
chestionar ce cuprinde informaţii detaliate despre situaţia socio-economică a oraşului 
nostru precum şi despre problemele identificate care pot fi rezolvate prin cooperare cu 
oraşul Lublin, în următorele domenii: mobilitate, comfort urban, calitatea vieţii, mediu, 
recreere. 

 
ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE: 

1. Activităţi de management/participare în echipele de proiecte cu finanţare nerambursabilă 
europeană: 

 Asigurarea managementului proiectului „Structuri locale de sprijinire a afacerilor în 
comuna Dumbrăviţa – Incubator de Afaceri”, 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. 
Managerul proiectului este dna. Daniela Ghinea, consilier în cadrul Biroului Generare 
Proiecte cu Finanţare Locală, Regională şi Naţională, Direcţia Dezvoltare. Contractul de 
finanţare, în valoare totală de 4.840.672,15 lei, a fost semnat la data de 14.12.2011. 
Obiectivul general al prezentului proiect îl reprezintă realizarea unei structuri locale de 
sprijinire a afacerilor pentru încurajarea iniţiativei antreprenoriale locale ce vizează 
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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.  
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

• Construirea, 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;   

• Asigurarea dotărilor necesare şi a serviciilor de suport pentru firmele incubate, 
care să contribuie la reducerea cheltuielilor indirecte ale acestora, în vederea 
creşterii competitivităţii lor pe piaţă.  

Proiectul este in implementare din decembrie 2011, având o durată iniţială de 
implementare de 16 luni (prelugit în anul 2012, prin act adiţional nr.1, la 23 luni ca 
urmare a revizuirii proiectului tehnic înainte de atribuirea contractului de execuţie). În 
anul 2013 a fost semnat actul adiţional 2 de prelungire a duratei de implementare de la 
23 luni la 26 luni. Lucrările de execuţie au fost demarate în luna decembrie 2012 
(contract de execuţie lucrări nr. 154/07.12.2012). În luna august s-a solicitat revizuirea 
proiectului tehnic (referitor la infrastructura parcării) şi ulterior, în luna decembrie, s-a 
solicitat prelungirea termenului de implementare pentru realizarea lucrărilor 
suplimentare de la 26 luni la 30 luni.  
Au fost demarate procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziţie dotări şi 
echipamente şi pentru achiziţia de lucrări suplimentare de infrastructură parcare, fiind 
semnate un număr de 5 contracte după cum urmează: 
- contract de furnizare echipamente: instalare centrală telefonică şi cablare clădire, fax, 
telefoane, valoare 29.520 lei; 
- contract de furnizare echipmente: server, staţii de lucru, laptop, valoare 32.833,37 lei;  
- contract de furnizare echipamente: sistem multimedia şi instalaţie sonorizare, valoare 
41.756,7 lei;  
- contract de furnizare mobilier: pult recepţie, scaune, birouri, rafturi, etajere, dulapuri, 
valoare 32.400 lei;  
- contract de execuţie lucrări suplimentare de infrastructură parcare, valoare 128.000 lei;  
Activităţi derulate în anul 2013:  

• Organizarea procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea contractelor de 
servicii, furnizare şi lucrări: 
- au fost atribuite 4 contracte de furnizare echipamente şi dotări;  

• Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii, dotare şi echipare a structurii de 
sprijinirea afacerilor (aprox.70%): 
- pregătirea terenului: defrişare, trasare, excavaţii şi nivelare, amenajare acces 

şi spaţii depozitare materiale; 
- organizarea de şantier: lucrări de dislocare a pământului şi nivelare, accese 

curente, amplasarea barăcilor pe şantier, împrejmuire, semnalizare;  
- asigurarea cu utilităţi: realizare branşamente la reţeaua de apă şi canalizare, 

demersuri pentru aviz tehnic de racordare la reţeaua electrică şi cota de gaz;  
- lucrări de terasamente: săpături, încărcare şi transportare pământ, nivelare şi 

compactare; 
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- construcţie infrastructură: săpături pentru fundaţii, armături (realizare, 
fasonare, montare) şi betonare (pregătire, preparare, punere în operă, vibrare-
compactare); 

- construcţie suprastructură: cofrare, armare, turnarea betonului, controlul 
calităţii, realizarea şi montarea elementelor metalice ce compun corpul de 
producţie; 

- lucrări de închideri – pereţi interiori, exteriori, planşee, terasă: cofrare şi 
armare centuri şi planşee, închideri exterioare şi compartimentări interioare la 
corpul administrativ, parter, etaj 1 şi etaj 2; 

- montare tâmplărie interior/exterior; 
- lucrările de instalaţii interioare – apă, canal, electrice, termice, ventilaţie, 

curenţi slabi; 
• Promovarea proiectului:  

- realizare şi montare panou temporar de marcare a investiţiei; 
- editare şi tipărire 800 şi 100 afişe; 
- în implementare din decembrie 2011. În perioada ianuarie – iunie 2013 au 

fost executate lucrări de construcţie în proporţie de aproximativ 25% şi au 
fost întocmite documentele interne în vederea demarării procedurii de 
achiziţie pentru dotările aferente incubatorului de afaceri (mobilier şi 
echipamente de birou).  

 Asistent în cadrul proiectului  „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în comuna 
Dumbrăviţa”, 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. 
În 15 februarie 2013 a fost semnat contractul de finanţare, în valoare totală de 
7.898.468,40 lei, şi a început implementarea proiectului. Perioada iniţială de 
implementare a proiectului este de 27 luni.  
Obiectivul general al prezentului proiect îl reprezintă: 
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 ale proiectului sunt: 

• 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   

Organizarea procedurilor de achiziţie publică: 
În perioada februarie – decembrie 2013 au fost derulate procedurile de achiziţie pentru 
servicii de publicitate,  consultanţă în management, audit şi diriginţie de şantier, de către 
partenerul de proiect, fiind încheiate contractele aferente cu prestatorii, astfel:  

- 1 contract de informare şi publicitate; 
- 1 contract de consultanţă în managementul proiectului 



Cod  FO 26-04,VER 1 
 

19

- 1 contract de diriginţie de şantier 
- 1 contract de audit 

 
 
Execuţia lucrărilor:    

- în luna iunie 2013 a fost revizuit PT din cauza condiţiilor impuse prin 
avizul ISC;  

- in data 12.08.2013 a fost  lansată procedura de atribuire a contractului de 
execuţie lucrări, anulată în septembrie şi reluată în octombrie 2013, la 
sfârşitul anului 2013 ofertele fiind în evaluare;  

Promovarea proiectului:  
- anunţ în presa locală la demararea proiectului (martie 2013); 
- în luna iunie a fost organizată o conferinţă de presă; 

 Asistent în cadrul proiectului  „Speeding every european digital – SEED”. Proiectul  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. 
Bugetul total al proiectului este de 5,12 milioane EURO, iar bugetul Municipiului 
Timişoara este de 153.000 EURO, din care contribuţia Uniunii Europene este de 50%. 
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). 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 cursul anului 2013, în calitate de asistent proiect, a fost acordat suport în desfăşurarea 
următoarelor activităţi: 
- colectarea şi prelucrarea de informaţii pentru realizarea unor sisteme de imagini 

(carusele) care rulează pe panourile de afişaj achiziţionate în cadrul proiectului, 
- achiziţionarea de materiale publicitare (flyere, broşuri, rollup, mape, ecusoane, 

pixuri), 
- achiziţionarea de servicii de traducere autorizată pentru documentele oficiale ale  

proiectului, 
- diseminarea proiectului prin distribuirea de materiale publicitare şi chestionare 

specifice proiectului, 
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- participarea la Madrid, Spania, la primul workshop-ul organizat în cadrul proiectului, 
intitulat „Citizens Awareness”,  care a avut ca scop scop diseminarea rezultatelor 
proiectului şi a transferului de bune practice între parteneri şi conştientiezarea 
cetăţenilor europeni asupra utilizării serviciilor de e-guvernare, în special prin 
combinarea serviciilor transfornatiere de nivel European, naţional, regional şi local, 

- organizarea la Timişoara, în data de 5 Decembrie 2013, a unui Workshop cu 
tematica „SEED – Publicitate interactivă pentru servicii şi informaţii din spaţiul 
public”.  

- pregătitea şi transmiterea rapoartelor de progres şi financiare solicitate de către 
coordonatorul de proiect. 

 
2. Organizare, participare şi reprezentare în cadrul unor grupuri de lucru, conferinţe, 

workshop-uri: 
 Organizarea sesiunii de prezentări susţinută de reprezentanţi ai Băncii Mondiale cu 

privire la analiza implementării Programului Operaţional Regional 2007-2013 - 7 
noiembrie 2013. 

 Organizarea ediţiei a XIII-a ediţie a „Săptămânii Calităţii Timişorene” (11-15 
noiembrie 2013), eveniment organizat împreună cu AGIR - Asociaţia Generală a 
Inginerilor din România - Filiala Timiş. Tema acestui eveniment în anul 2013 a fost 
“Calitate în educaţie”, fiind invitaţi să participe reprezentanţi ai instituţiilor şi 
asociaţiilor care au fost implicate în procesul de îmbunătăţire a calităţii vieţii 
locuitorilor Zonei Timişoara. 

 Organizarea în parteneriat cu Universitatea Politehnică din Timişoara a 
Workshopului “Age friendly city” – Oraş accesibil tuturor locuitorilor – 10 
septembrie 2013.  

 Participare în cadrul grupurilor de lucru pentru validarea analizei socio – economice 
şi a analizei SWOT în vederea elaborării Planului de Dezvoltare Regională Vest 
2014 – 2020 de către ADR Vest; 

 Participare în cadrul comitetului director local pentru elaborarea strategiei de inovare 
judeţeană constituit în contextul proiectului FARRIN sub coordonarea ADETIM;  

 Participare la evenimentul City Invest 2013, organizat de către Institutul de Politici 
Publice Bucureşti, la data de 18 noiembrie 2013, în vederea promovării priorităţilor 
investiţionale ale Municipiului Timişoara, eveniment la care au participat 
reprezentanţii a peste 20 de ambasade ale unor ţări membre ale UE/nonUE, respectiv 
ai SUA, la Bucureşti, precum şi reprezentanţi ai fondurilor de investiţii şi ai băncilor 
din Bucureşti. 

 
3. Rapoarte/ chestionare/informaţii: 

 Sprijin pentru dezvoltarea unui program de investitii pentru reabilitarea zonelor 
istorice:identificare şi descriere idei de proiecte în domeniul regenerării şi reabilitării 
centrelor istorice. 

 Identificare zone defavorizate „pungi de sărăcie” în municipiul Timişoara. 
 

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

 
Obiectiv  îndeplinit prin implementarea următoarelor subobiective: 

1. ELABORAREA, GESTIONAREA ŞI MONITORIZAREA PROGRAMULUI DE 
DEZVOLTARE AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA. 

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA -  PDMT  - a fost 
elaborat cu luarea în considerare a priorităţilor avute în vedere în ultimi ani, după cum urmează : 

 Proiecte cu finanţare din fonduri europene: execuţie de lucrări, dotări, studii şi 
proiecte; 

 Obiective de investiţii, cu  contracte în derulare: execuţie de lucrări, dotări, studii şi 
proiecte; 

 Obiective noi: execuţie de lucrări, dotări, studii şi proiecte;   
Realizarea acestui subobiectiv a  presupus numeroase  activităţi 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 sefii de servicii, pornindu-se de la o varianta iniţială 
propusă de către direcţii, care filtrată prin prisma posibilităţilor financiare şi a priorităţilor  
municipale, a fost concretizată în varianta finală, acceptată  de toti factorii responsabili;  
 
PDMT  precum şi rectificările   acestuia, au fost structurate 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 2013, anexă la Bugetul Local  a fost aprobat de către Consiliul Local al 
Municipiului Timişoara prin HCL nr. 195 din 04.04.2013 privind aprobarea bugetului local al 
Municipiului Timisoara pe anul 2013, în valoare totală de 512.458,84 mii lei ( cu 118.095,24 mii 
lei mai mult faţă de  394.363,60 mii lei  în  2012) defalcat după cum urmează:  

- 417.235,19  mii lei  - Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare  

- 95.223,65  mii lei – Investiţii – pentru obiective  cu finanţare din buget local si alte 
surse. 

 
Pe parcursul anului 2013 au  avut loc  7 rectificări ale Programului de Dezvoltare a Municipiului 
Timişoara.  Valorile aferente obiectivelor de investiţii cuprinse în  PDMT au  fost aprobate de 
către Consiliul Local al Municipiului Timişoara , după cum urmează: 
RECTIFICAREA 1, aprobată prin  HCL nr. 246 din 23.04.2013:  

- 417.235,19  mii lei   - Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare reprezintă  

- 104.123,65  mii lei - Investiţii  cu finanţare din buget local si alte surse 
RECTIFICAREA 2, aprobată prin  HCL nr. 379 din 05.07.2013: 

- 412.523,16  mii lei   - Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare reprezintă  

- 91.862,92  mii lei - Investiţii  cu finanţare din buget local si alte surse din buget local 
si alte surse 

RECTIFICAREA 3, aprobată prin  HCL nr. 450 din 03.09.2013: 
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- 412.523,16  mii lei   - Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare reprezintă  

- 95.219,57  mii lei - Investiţii cu finanţare din buget local si alte surse din buget local 
si alte surse 

RECTIFICAREA 4, aprobată prin  HCL nr. 466 din 24.09.2013: 
- 417.853,16  mii lei   - Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 

postaderare reprezintă  
- 82.164,63 mii lei - Investiţii cu finanţare din buget local si alte surse din buget local 

si alte surse 
RECTIFICAREA 5, aprobată prin  HCL nr. 536 din 22.10.2013: 

- 417.853,16  mii lei   - Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile  
postaderare reprezintă  

- 77.375,95 mii lei - Investiţii cu finanţare din buget local si alte surse din buget local 
si alte surse 

RECTIFICAREA 6, aprobată prin  HCL nr. 593 din 21.11.2013: 
- 416.553,16  mii lei   - Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile  

postaderare reprezintă  
- 73.289,30 mii lei - Investiţii cu finanţare din buget local si alte surse din buget local 

si alte surse 
RECTIFICAREA 7, aprobată prin  HCL nr. 636 din 16.12.2013: 

- 376.553,16  mii lei   - Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare reprezintă  

- 73.289,30 mii lei - Investiţii cu finanţare din buget local si alte surse din buget local 
si alte surse 

 
PRINCIPALELE OBIECTIVE DE INVESTIŢII  ale Municipiului Timişoara propuse de către 
direcţiile şi departamentele Primăriei Municipiului Timişoara, respectiv serviciile şi instituţiile 
publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara (CLMT) şi incluse în 
Listele Programului de dezvoltare al Municipiului Timişoara pentru anul 2013 au fost grupate în: 
studii şi proiecte, lucrări tehnico – edilitare şi  achiziţii de dotări; 
 
STUDIILE ŞI PROIECTELE vizează  în principal următoarele obiective: 

- Studiu de circulaţie la nivelul Polului de Creştere  Timişoara – Direcţia Tehnică. 
- Reorganizarea circulaţiei rutiere pe inelul I de circulaţie – Direcţia Tehnică 
- Racord la reţeaua metropolitană existentă de fibră optică, pentru proiectul “Sistem de 

supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii din municipiul 
Timişoara” – Direcţia Dezvoltare 

- Amenajarea intersecţiei P-ţa Bălcesu – Direcţia Tehnică 
- PUG Municipiul Timişoara,  Sistem infogeografic – Direcţia de Urbanism 
- Reabilitare şi modernizare instituţii de sănătate şi învăţământ cum sunt: Spital Clinic 

Louis Turcanu- extindere Corp B,   UPU Clinicile Noi, Liceul N.Lenau/Oituz Grup 
Şcolar Ungureanu, Liceul G. Moisil – Direcţia de Instituţii şcolare, medicale, 
sportive şi culturale 

- Pasaj Jiul , Pasaj Popa Şapcă şi Pasaj Solventul – Direcţia Tehnică 
- Extindere reţele troleibuz la Dumbrăviţa şi Ghiroda – Direcţia Tehnică. 
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LUCRĂRILE TEHNICO-EDILITARE principalele, constau  în:  
- Modernizări şi  amenajări de parcuri şi scuaruri: Loc de joacă str.  Iorgovanului – 

Direcţia de Mediu  
- Reabilitare clădiri istorice -Lic Lenau – Direcţia Urbanism 
- Extindere grădiniţă PP 26 - Direcţia de Instituţii şcolare, medicale, sportive şi 

culturale. 
- Modernizari şi amenajări stradale în  zonele: Michelangelo, Cloşca, Văcărescu II, 

Muzicescu, Torac, Intersecţie Bălcesu, str. Brazilor, Anul 1948, Pod Uzina de Apă, 
P-ţa Libertăţii, P-ţa Sf. Gheorghe - Direcţia Tehnică 

- Extinderi reţele apă-canal în zonele:  Ciarda Roşie- Urseni şi Calea Buziaşului - 
Direcţia Tehnică 

- Extinderea reţelelor de iluminat public în zona de nord şi în zona de sud a 
municipiului Timişoara - Direcţia Tehnică 

- Reabilitarea unor obiective sociale: Serviciului pentru Protecţia Copilului şi familiei,  
Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi, Centru social de urgenţă pentru persoane 
fără adăpost, , Centru pentru persoane în dificultate - Direcţia Dezvoltare 

- Obiective de dezvoltare: Amenajarea malurilor  canalului  Bega, Reabilitarea 
spaţiilor publice din centrul istoric,  Infrastructură Regională de afaceri şi Inovare în 
Sectorul IT&C, Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul 
Automotiove, Structuri locale pentru sprijinirea  afacerilor în comuna Dumbrăviţa-
Incubator de afaceri - Direcţia Dezvoltare. 

 
DOTĂRILE  principale sunt  următoarele : 

- Mjloace de transport în comun. (leasing pentru autobuze articulate) 
- Echipamente de specialitate pentru institutiile sanitare: Spital L. Ţurcanu, Spitalul 

Clinic Municipal 
- Echipamente de specialitate pentru institutiile de învaţamânt , cultura şi sport aflate 

în domeniul public al municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local: 
Teatrul German, Teatrul Maghiar, Filarmonica, gradinite şi scoli de pe raza 
municipiului 

- Echipamente pentru Poliţia Locală, Direcţia Fiscală, Situaţii de Urgenţă 
 

2. MANAGEMENTUL ŞI MONITORIZAREA PROIECTELOR; GRADUL 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 rectificările  acestuia ce au 
avut loc pe parcursul anului 2013. A fost efectuată verificarea tuturor  documentelor (propunere 
de angajere a unei cheltuieli, angajament bugetar, respectiv ordonanţare) intocmite de către 
directiile/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 fiecare 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. 
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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 respectiv in bugetul proiectului 
in cazul Proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, postaderare. 
Angajaţii Serviciului Proiecte cu Finanţare Locală, Regională şi Naţională au asigurat 
monitorizarea proiectelor cu finanţare de la bugetul local, regional sau naţional, precum şi a unor 
proiectel cu finanţare de la  UE, gestionate de serviciile şi instituţiile publice din subordinea 
CLMT, după cum urmează: 

- Reţea profesională, cadru pentru dezvoltarea competenţelor bazate pe metode de 
învăţare interactive FEDR/ Liceul Teoretic Bartok Bela 

- Dezvoltarea schimburilor educaţionale, sociale şi culturale şi recunoaşterea 
asemănărilor şi diferenţelor dintre tineri Colegiul National C.D.Loga 

- Dezvoltarea schimburilor educaţionale, sociale şi culturale şi recunoaşterea 
asemănărilor şi diferenţelor dintre tineri Liceul Teoretic D.Obradovici 

- Transfer de cunoaştere şi experienţa între centre de radio terapie din aria 
transfrontalieră pentru asigurarea unei terapii moderne 

- Dezvoltarea complementară a terapiilor radiante la Clinica de Oncoterapie USS şi 
Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă 

- Common strategy for the prevention and treatment of child hip pathology in the 
Hungary- România cross-border area 

- Screeningul bolilor metabolice la nou-născut şi diagnosticul molecular al bolilor cu 
transmitere ereditară: realizarea infrastructurii şi colaborarii euro-regionale 

- Virtual Theatre-Ciltural Brige, cu acronimul E-THEATRUM in cadrul Hungary- 
România Cross-Border  Coopertion Programme  

- Reconstrucţia statutului femeii de la discriminare la dezvoltare profesională şi 
egalitate de şanse 

- Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judetul 
Timiş 

Raportat la valoarea aprobată în anul  2013, procentul  de  realizare al obiectivelor de investiţii, 
structurate pe capitole bugetare, a fost următorul: 

 
A. PROIECTE CU FINANTARE DIN  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POST ADERARE  

DENUMIRE CAPITOL 
TOTAL realizari la 

31.12.2013 
% 

0 1 
TOTAL GENERAL I 76,80 
LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 85,54 
LUCRĂRI NOI - B 45,20 
  
Capitolul 65.02  Învăţământ 55,10 
Capitolul 66.02 Sănătate 27,17 
Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 76,90 
Capitolul 68.02 Asigurări şi  Asistenţa  Socială 36,79 
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Capitolul 70.02  Locuinte , servicii si dezvoltare publica 53,86 
Capitolul 74.02 Protecţia mediului 40,16 
Capitolul 81.02 Combustibili si energie 89,98 
Capitolul 84.02  Transporturi  63,44 

B. INVESTIŢII cu finanţare din buget local si alte surse 

DENUMIRE CAPITOL 
TOTAL realizari la 

31.12.2013 
% 

0 1 
TOTAL GENERAL 66,43 
 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 93,77 
 LUCRĂRI NOI - B 48,22 
DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 65,00 
  
Capitolul 51.02 Autorităţi  Executive şi Acţiuni Externe 57,92 
Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 0,00 
Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranţa naţională 58,17 
Capitolul 65.02  Învăţământ 76,28 
Capitolul 66.02 Sănătate 44,81 
Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 61,73 
Capitolul 68.02 Asigurări şi  Asistenţa  Socială 74,67 
Capitolul 70.02  Locuinte , servicii si dezvoltare publica 69,41 
Capitolul 74.02 Protecţia mediului 95,07 
Capitolul 81.02 Combustibili si energie 55,24 
Capitolul 84.02  Transporturi  81,86 

 
Programul de Dezvoltare al Municipiului Timişoara a fost realizat în următoarele procente: 

- PROIECTE CU FINANTARE DIN  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POST ADERARE - 76,80%  

- INVESTIŢII cu finanţare din buget local si alte surse - 66,43% 
În general nerealizarea integrală a PDMT a fost influenţată de următorii factori: 

- termenele rigide  stabilite pentru procedurile de achiziţii publice prin legislaţia în 
vigoare 

- contestaţii  succesive neîntemeiate, depuse de unii agenţi economici 
- lipsa ofertanţilor ce a determinat reluarea unor proceduri de achiziţii publice  

 
3. INITIEREA, PREGATIREA DOCUMENTELOR ŞI A PROCEDURILOR NECESARE 

PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PROMOVATE ÎN 
CADRUL SPFLRN 

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; 
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- 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 prestatoriii, furnizorii respectiv executanţii, concretizată prin discuţii, 
deplasări pe teren, întâlniri de lucru, corespondenţă precum şi  elaborarea unor 
documente  justificative şi acte aditionale 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: incadrarea 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 
S.P.F.L.R.N care le  transmite apoi  la Serviciul Buget pentru inregistrare şi operare 

- întocmirea ordonanţărilor pentru fiecare obiectiv de investiţii, după  emiterea facturii 
de către prestator, furnizor sau executant. Ordonanţările elaborate, respectiv  
verificate de către S.P.F.L.R.N sunt  transmite apoi  la Serviciul Buget pentru 
inregistrare şi operare, impreună 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. 

- anuntarea Inspectoratului în Constructii (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 , insoţite 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 inceperii lucrărilor ,  pe bază de referat justificativ şi ordonanţare de 
plată; 
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° 0,7% din valoarea lucrărilor executate- la ISC -  concomitent cu plata 
facturilor aferente lucrărilor de C+M pe bază de referat justificativ şi 
ordonanţare de plată; 

° 0,5% din valoarea lucrărilor executate – 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 Cladiri Terenuri şi 
Dotari Diverse în vederea inventarierii acestora  şi gestionării în continuare;   

- predarea investiţiei la Direcţia Cladiri Terenuri şi Dotari Diverse  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 se 
comunică de îndată la Direcţia Cladiri Terenuri şi Dotari Diverse  în baza unei adrese 
însoţite de documentele justificative. După recepţia finală, procesul verbal de 
recepţie finală  se transmite la Direcţia Cladiri Terenuri şi Dotari Diverse  . 

 
Activităţile mai sus menţionate au fost derulate pe parcursul anului 2013 conform procedurii de 
proces PP 03, respectiv procedurii operationale PO 03, pe două faze distincte:  

- ELABORARE DE STUDII ŞI PROIECTE  
- EXECUŢIE LUCRĂRI  

 
3.1 Faza elaborare de studii şi proiecte. 

- „Racord la reţeaua metropolitană existentă de fibră optică, pentru proiectul Sistem de 
supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii din municipiul 
Timişoara” – faza SF 

 
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  

 
3.2 Faza execuţie lucrări   

Angajaţii Serviciului Proiecte cu Finanţare Locală, Regională şi Naţională au asigurat 
managementul tehnic în cadrul echipelor care implementează proiecte cu finanţare de la Uniunea 
Europeană şi de la  bugetul local, după cum urmează: 

3.2.1 „Infrastructură Regională de afaceri şi Inovare în Sectorul IT&C”  - presupune 
realizarea unei  clădiri  cu regim  de înălţime S+P+Sp+2E cu o suprafaţă desfăşurată 
de 6.311,75 mp,  destinată unei structuri locale de sprijinire a afacerilor pentru 
încurajarea iniţiativei antreprenoriale locale, într-un domeniu de importanţă 
strategică pentru îndeplinirea viziunii de dezvoltare a Polului de Creştere Timişoara - 
tehnologia informaţiei şi telecomunicaţii – în vederea dezvoltării durabile a mediului 
de afaceri din această zonă. Lucrările  de construcţii au fost începute  în  30 iulie 
2012 şi  vor fi terminate în 30.01.2014.  
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3.2.2  “Structuri locale pentru sprijinirea  afacerilor în comuna Dumbrăviţa-Incubator de 
afaceri” - presupune realizarea unui corp de clădire tip hală în suprafaţă utilă de 
1.146,60 mp pentru locarea a 4 firme de producţie şi,  a unui corp de clădire în regim 
P+2E în suprafaţă utilă de 598,80 mp incluzând spaţii pentru:recepţie, servicii (13 
firme) săli polivalente, birouri ;,all inclusive” birouri aferente firmelor de producţie 
(4 firme) şi birouri pentru societatea de administrare a incubatorului (1 firmă). 
Lucrările  de construcţii montaj au început în  decembrie 2012 şi vor fi terminate în 
luna ianuarie 2014. 

3.2.3  „Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara”. 
 Demararea lucrărilor de construcţii montaj  în octombrie 2013,    a fost  îndelung 
amânată din cauza contestaţiilor depuse de agenţii economici a căror oferte au fost 
respinse de către comisia de evaluare, în cadrul licitaţiei ce a avut loc pentru 
achiziţionarea lucrărilor de execuţie.  
Zona de intervenţie a lucrărilor de reabilitare se află în cartierul Cetate şi    cuprinde 
14 locaţii, după cum urmează: Piaţa Unirii, Piaţa Libertăţii, Piaţa Sfântu Gheorghe, 
Piaţa Ţarcului, str. Serg.C. Muşat, str. V. Alecsandri, str. Lucian Blaga, str. F. 
Mercy, str. F.Griselini, str. Fără Nume, str. Radu Negru, str. E. de Savoya, str. 
General Praporgescu, str. Strada E. Carusso. Finalizarea acestor lucrări a fost 
prevăzută pentru  luna iulie a anului 2015. 

3.2.4 „Reabilitarea , clădire pentru persoane în dificultate” din Timişoara str. Plavoşin nr. 
21  
Obiectivul constă în  lucrări de consolidare,  reabilitare şi  refuncţionalizare a unei 
clădiri vechi în vederea amenajării unui modern  centru de asistenţă socială pentru  
persoane  aflate în dificultate. Lucrările de construcţii montaj au fost demarcate  în 
septembrie 2013 şi vor fi finalizate în semestrul II al anului 2014. 

3.2.5 „Racord la reţeaua metropolitană existentă de fibră optică, pentru proiectul Sistem de 
 supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii din municipiul 
Timişoara”- a fost demarată procedura de achiziţie publică a lucrărilor de construcţii 
montaj. 

 
4. ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE 

Angajaţii Serviciului Proiecte cu Finanţare Locală, Regională şi Naţională au asigurat suport 
tehnic de specialitate în cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor pentru achiziţia publică de 
lucrări de execuţie, prestari de servicii (management, dirigentie de santier, proiectare) respectiv 
de furnizare de echipamente/utilaje/dotari - pentru următoarele obiective de investiţii: 

- Reabilitarea Spaţiilor Publice din Centrul Istoric al Municipiului Timişoara 
- Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate 
- -Reabilitare str. I. Vacarescu, tronson cuprins intre B-dul Regele Carol I si Spl. T. 

Vladimirescu 
 

4.1 HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PROMOVATE în 2013  
HOTĂRÂREA NR. 132 din data: 14/03/2013 privind înaintarea către Guvernul României a 
propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru scoaterea din domeniul privat al Statului 
Român şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a terenului situat în 
parcela cu nr. cadastral A 638/1/1, în suprafaţă de 1,58 ha, şi includerea acestui teren în domeniul 
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public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara, judeţul Timiş, în vederea extinderii Pieţei de Gros în Zona Ovidiu Balea, Timişoara 
HOTĂRÂREA NR. 221 din data: 23/04/2013 privind aprobarea concesionării prin licitaţie 
publică deschisă a unei parcele de teren în suprafaţă de 10.000 mp,  în vederea realizării unei 
unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timişoara 
HOTĂRÂREA NR. 269 din data: 14/05/2013 privind aprobarea procedurii de lucru pentru 
îndeplinirea protocolului de cooperare nr. 665/15.11.2011-23733/26.10.2011 în vederea realizării 
proiectului "Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în 
Municipiul Timişoara", finanţat în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent 
Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul 
major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de 
creştere" 
HOTĂRÂREA NR. 286 din data: 30/05/2013 privind aprobarea Progamului Multianual de 
Dezvoltare 2013-2016 al Municipiului Timişoara 
HOTĂRÂREA NR. 347 din data: 18/06/2013 privind acordul pentru participarea Municipiului 
Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara în cadrul parteneriatului de proiect 
pentru promovarea şi implementarea obiectivului de investiţii "Centru Regional Intermodal de 
Transport Marfă Timisoara-Remetea Mare, judeţul Timiş" 
HOTĂRÂREA NR. 388 din data: 05/07/2013 privind aprobarea Progamului Multianual de 
Dezvoltare 2013-2016 al Municipiului Timişoara - Rectificare 1  
HOTĂRÂREA NR. 420 din data: 30/07/2013 privind desemnarea unui reprezentant al 
Municipiului Timişoara în cadrul Consiliului Director al Asociaţiei Automotivest 
HOTĂRÂREA NR. 554 din data: 31/10/2013 privind acordul Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara de dizolvare a Asocierii în participaţiune privind realizarea şi exploatarea obiectivului 
"Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara", precum şi 
a SC UBIT SRL 
HOTĂRÂREA NR. 607 din data: 10/12/2013 privind înlocuirea unor reprezentanţi ai Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară "Polul de Creştere Timişoara" 
HOTĂRÂREA NR. 608 din data: 10/12/2013 privind aprobarea de către Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara a procedurii de încetare a  Asocierii în participaţiune privind exploatarea 
obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software 
Timişoara" 
 

4.2 DISPOZIŢII ALE PRIMARULUI PROMOVATE  în 2013: 
DISPOZIŢIA nr. 82 din data de 24.01.2013 privind modificarea componenţei comisiei de 
predare-primire a materialelor rezultate din demolarea mijloacelor fixe cu numerele de inventor 
17535 şi 17557 din Piaţa Iosefin în vederea valorificării acestora  
DISPOZIŢIA NR.139 din data:05.02.2013 privind modificarea componenţei Echipei de 
Implementare a Proiectului (E.I.P.) „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna 
Dumbrăviţa - Incubator de afaceri”,  proiect inclus în Lista proiectelor prioritare din Planul 
Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara 
DISPOZIŢIA nr. 159 din data de  08.02.2013 privind modificarea Dispoziţiei 565/22.05.2012 
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 Timisoara 



Cod  FO 26-04,VER 1 
 

30

DISPOZIŢIA nr. 160 din data de  13.02.2013 privind constituirea comisiei de inventariere a 
bunurilor aflate în evidenţele Primăriei Municipiului Timisoara din cadrul Direcţiei Dezvoltare 
prin Serviciul “Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice Timisoara 
DISPOZIŢIA nr. 214 din data de 19.02.2013 privind modificarea componenţei Comisiei 
Tehnico-Economică (CTE) de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru 
lucrările de investiţii şi reparaţii capital(altele decât cele curente) 
DISPOZIŢIA NR.774 din data:26.03.2013 privind pentru modificarea componenţei 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. 903 din data:18.04.2013 privind privind constituirea Echipei de Implementare 
a Proiectului (E.I.P.) „Speeding Every European Digital”   
DISPOZIŢIA NR. 985 din data:14.05.2013  privind numirea d-lui Truţa Sorin ca manager de 
transport care să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport a Primăriei Municipiul 
Timişoara 

 
4.3 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); În acest context a fost asigurat suportul 
tehnic pentru verificarea unui număr de   24 de documentaţii tehnico-economice pentru care au 
fost emise  avizele aferente. 

  
4.4 COLABORARE cu  Direcţia Economică în vederea asigurării de către aceasta a fondurilor 
necesare  şi a surselor de finanţare pe tot parcursul anului, 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.  

 
4.5 COLABORARE permanentă cu toate direcţiile/compartimentele Primăriei Municipiului 
Timişoara şi cu echipele de proiectare  – în vederea elaborării unor documentaţii tehnico- 
economice corecte care să respecte prevederile legislaţiei române de specialitate în vigoare. 

 
4.6 COLABORARE susţinută cu reprezentanţii directiilor /compartimentelor PMT care 
promovează investiţii şi cu reprezentanţii Camerei de Conturi Timişoara pe tot parcursul misiunii 
acesteia în cadrul PMT,  în vederea  punerii la dispoziţie şi prelucrării informaţiilor legate de 
obiectivele de investiţii verificate, existente în baza de date a  SPFLRN.  

 
4.7 ASIGURAREA ACCESULUI autovehicolelor PMT la transportul rutier 
naţional/internaţional în cont propriu de persoane, prin  intreprinderea demersurilor necesare 
pentru îndeplinirea cerinţelor prevăzute de legislaţia în domeniul transporturilor rutier, după cum 
urmează: 

- şcolarizarea persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa rutieră, respectiv 
managerul de transport şi conducătorul auto, în vederea obţinerii certificatului de 
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competenţă profesională a managerului de transport şi a certificatului de calificare 
profesională continuă a conducătorului auto 

- obţinerea certificatul de transport în cont propriu şi copia conformă a certificatului de 
transport în cont propriu pentru microbuzul deţinut în proprietate cu numărul de 
înmatriculare TM-13-HJV, documente emise de autoritatea competentă în domeniu 
necesare derulării activităţii acestui tip de transport 

- obţinerea tuturor documentelor legale care sunt necesare pentru a putea avea acces la 
activitatea de transport rutier naţional/internaţional în cont propriu de persoane a 
Municipiului Timişoara  

 
4.8. Întocmirea de  SITUAŢII, EXTRASE ŞI RAPORTĂRI privind modul de derulare a 
programului de dezvoltare al PMT la solicitarea  următoarelor instituţii: Primarul Municipiului 
Timişoara, Institutul Naţional de Statistică, Instituţia Prefectului Judeţului Timiş, Consiliul 
Judeţean Timiş. 
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B. SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ 

 
a) Obiectiv: 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; 
 
În prima parte a anului 2013, personalul Serviciului a răspuns la solicitările de clarificări din 
partea Organismelor Intermediare/Autorităţilor de Management pentru cererile de finanţare 
depuse în perioada anterioară, a căror evaluare era încă în progres, respectiv: 

1. Proiectul  „Reabilitare str. Văcărescu - pe tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol şi 
Spl. T. Vladimirescu, 

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

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

4. Proiectul  „Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de 
Creştere Timişoara”, 

5. Proiectul „Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate”. 
 

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

 
1. Proiectul „Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara”: 

Managerul proiectului este dna. Aurelia Junie, Directorul Executiv al Direcţiei Dezvoltare din 
cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.  
Contractul de finanţare, în valoare totală de 65.588.077,70 lei, a fost semnat în data de 
29.12.2011 iar prin prin Actul Adiţional nr.1/09.04.2013 la contractul de finanţare s-a aprobat 
prelungirea duratei de implemntare a proiectului la 43 de luni faţă de 39 de luni prevăzută iniţial. 
Zona de intervenţie a proiectului o constituie o parte din cartierul istoric Cetate şi anume: 4 pieţe 
-Piaţa Unirii, Piaţa Libertăţii, Piaţa Sfântu Gheorghe, Piaţa Gen.Traian Doda (fostă Ţarcului) şi 
10 străzi - Sergent Constantin Muşat, Vasile Alecsandri - pe tronsonul înte Piaţa Unirii şi Piaţa 
Libertăţii, Lucian Blaga - pe tronsonul între Piaţa Libertăţii şi Piaţa Huniade, Florimund Mercy, 
Francesco Grisselini, Strada Fără Nume, Radu Negru, Eugeniu de Savoya, General Praporgescu 
şi Enrico Carusso. 
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 vizează: 
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• îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei; 
• îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor şi creşterea gradului de confort; 
• valorificarea patrimoniului arhitectural istoric.  

Până în prezent, au fost încheiate 5 contracte, din care până la sfârşitul anului 2012 s-au încheiat 
3 contracte în valoare de 642.846 lei +TVA, iar în anul 2013 s-au încheiat 2 contracte în valoare 
de 36.048.071,43 lei +TVA. 
Au fost întâmpinate dificultăţi în finalizarea procedurii de achiziţie publice prin licitaţie publică 
deschisă în vederea contractării lucrărilor de execuţie, datorită constestaţiilor ce au trebuit 
soluţionate atât de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cât şi de către Curtea 
de Apel Timişoara. 
Pentru a putea respecta graficul de implementare a proiectului s-a luat în calcul varianta de 
executare a lucrărilor simultan pentru toate cele 14 obiective, pentru a putea recupera perioada de 
întârziere înregistrată până în prezent. Măsura întreprinsă de către beneficiar a fost de a reduce 
perioada de execuţie a lucrărilor pentru a se încadra în durata de implementare a proiectului 
propusă prin actul adiţional nr.1.  
Motivele pentru care achiziţia lucrărilor de execuţie nu a putut fi finalizată conform graficului, au 
fost independente de voinţa şi eforturile echipei de proiect, acestea fiind datorate condiţionărilor 
legislative în domeniul achiziţiilor publice. 
În data de 21.10.2013 a fost semnat contractul de execuţie pe o perioadă de 21 de luni cu SC 
ROMPREST SA, ordinul de începere fiind dat începând cu data de 28.10.2013. 
Lucrările de execuţie au fost demarate în P-ţa Sf. Gheorghe, P-ţa Libertăţii şi pe străzille 
Carusso, Praporgescu, Fără nume şi Mercy. 
Până la finele anului 2013 s-au efectuat lucrări de cercetare arheologică în cele două pieţe  şi 
lucrări de supraveghere arheologică preventivă În vederea asigurării informării locuitorilor şi a 
publicităţii proiectului, au fost montate panouri temporare, şi au fost distribuite materiale de 
informare a cetăţenilor din zona de intervenţie a proiectului cu privire la lucrărilor aflate în curs 
de execuţie. În acelaşi timp a fost urmărită conştientizarea locuitorilor din zona afectată de 
lucrările de construire asupra beneficiilor proiectului şi necesitatea acestuia, pentru înţelegerea 
disconfortului produs de aceste lucrări. 
   

2. Proiectul „Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul TI&C”.  
Managerul proiectului este dl. Gherghe Cristian, consilier în cadrul Serviciului Proiecte cu 
Finanţare Internaţională, Direcţia Dezvoltare.  
Contractul de finanţare, în valoare de 19.159.203,27 lei, a fost semnat în data de 25.07.2011 iar 
perioada iniţială de derulare a proiectului a fost de 24 luni, în urma semnării Actului Adiţional 
nr.1, aceasta fiind prelungită la 31 luni. 
Obiectivul general al prezentului proiect este 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.  
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

• Construirea unui imobil, în municipiul Timişoara - nucleu al Polului de Creştere 
Timişoara – pentru găzduirea unei structuri de sprijinire a afacerilor în domeniul 
IT&C, menită să contribuie la sprijinirea IMM-urilor aflate în faza demarării şi/sau  
consolidării afacerilor lor.   
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• Asigurarea dotărilor necesare şi a serviciilor de suport pentru firmele incubate, care 
să contribuie la reducerea cheltuielilor indirecte ale acestora, în vederea creşterii 
competitivităţii lor pe piaţă.  

• Sprijinirea antreprenorilor prin facilitarea accesului la infrastructura de afaceri la 
preturi sub media pieţei; 

• Atragerea de noi investitori si surse de finanţare pentru dezvoltarea activităţilor 
economice; 

• Generarea de noi locuri de munca (în  administrarea infrastructurii, dar mai ales in 
cadrul firmelor găzduite); 

• Creşterea probabilităţii de succes a firmelor nou înfiinţate în primii ani (perioada 
critică); 

• Crearea unor mecanisme si instrumente de impulsionare a activităţilor de cercetare 
tehnologica inovativa si accelerarea vitezei de implementare a noilor tehnologii prin 
încurajarea relaţiilor de cooperare intre instituţii de educaţie si cercetare si 
întreprinderi; 

• Promovarea afacerilor incubate pe plan naţional si internaţional; 
• Acordarea de asistenta tehnica si instruirea potenţialilor întreprinzători in perioada 

premergătoare incubării. 
Au fost semnate 13 contracte de achiziţie publică subsecvente contractului de finanţare în valoare 
totală de 14.021.218 lei, fără TVA, iar 3 dintre acestea, în valoare totală de 387.504 lei, fără 
TVA  au fost semnate pe parcursul anului 2013.  
Pe parcursul anului 2013 au fost finalizate lucrările de amenajări exterioare, rezistenţă, 
alimentare cu apă, canalizare menajeră, canalizare pluvial, instalaţii electrice iluminat exterior, 
sistematizare pe vertical, acces pietonal şi auto, parcări înierbate, alimentare apă, canalizare 
exterioară şi menajeră. Sunt în curs de execuţie lucrările de arhitectură interioară, tâmplărie şi 
finisaje, instalaţii electrice şi punerea în funcţiune a echipamentelor tehnologice.  
Lucrările se desfăşoară conform graficului de execuţie, fiind realizate în proporţie de aproximativ 
85%.  
În ceea ce priveşte  publicitatea proiectului, în perioada de referinţă au fost realizate şi montate 
un banner stradal şi un banner de interior, materiale de promovare (broşuri şi pliante),  şi a fost 
organizată o conferinţă în mediul universitar în cadrul Universităţii Politehnica din Timişoara. 
Cu privire la principalele dificultăţi întâlnite în cadrul proiectului, acestea sunt împărţite în două 
categorii: 

- Procedurile de achiziţie publică: având în vedere numărul mare de solicitări de 
clarificări, la care proiectantul nu a putut răspunde, procedura de achiziţie publică 
privind atribuirea contractului de execuţie lucrări a fost anulată, fiind necesară 
revizuirea proiectului ethnic. În urma comunicării rezultatului procedurii de achiziţie 
publică au fost depuse două contestaţii, fapt ce a determinat întârzieri ale termenului 
de finalizare a acesteia. 

- Execuţia lucrărilor: datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile nu s-au putut 
efectua lucrări de construcţii de calitate ( turnare elemente structurale din beton, 
confecţionare şi montare confecţii metalice, montare cofraje metalice, etc.), astfel, a 
fost necesară sistarea lucrărilor şi încheierea unui act adiţional privind prelungirea 
perioadei de execuţie a lucrărilor cu trei luni jumătate. Datorită întârzierilor apărute 
la asigurarea obiectivului cu utilităţi – racorduri/branşamente la reţeaua de apă canal, 
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electricitate şi gaz, anumite categorii de lucrări nu au putut fi efectuate la termenul 
prevăzut în graficul de execuţie, astfel a fost necesară întocmirea celui de al doilea 
act adiţional privind prelungirea perioadei de execuţie a lucrărilor cu trei luni. 

 
3. Proiectul “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii Serviciului pentru 

Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara”: 
Managerul proiectului este dl. Gherghe Cristian, consilier în cadrul Serviciului Proiecte cu 
Finanţare Internaţională, Direcţiei Dezvoltare. 
Contractul de finanţare nr. 3033  a fost semnat în data de 11.05.2012  cu o valoare de 
1.545.365,44 lei, iar perioada de implementare a proiectului  este 12.05.2012 – 11.02.2014 (21  
luni). 
Obiectivul general al proiectului este reabilitarea, extinderea şi modernizarea infrastructurii 
sociale a Municipiului Timişoara în vederea creşterii calităţii asistenţei sociale destinate 
prevenirii abandonului şi instituţionalizării copilului prestate de Serviciul pentru Protecţia 
Copilului şi Familiei din cadrul administraţiei publice locale. 

Obiectivele specifice ale proiectului vizează: 
• Creşterea calităţii infrastructurii sociale a Serviciului pentru Protecţia Copilului şi 

Familiei prin reabilitarea şi modernizarea acesteia; 
• Extinderea spaţiilor destinate activităţilor sociale prin construirea mansardei în 

vederea creşterii numărului de beneficiari direcţi; 
• Asigurarea dotărilor necesare şi a serviciilor suport în cadrul infrastructurii sociale 

pentru Protecţia Copilului şi Familiei în vederea asigurării condiţiilor optime de 
funcţionare a acesteia;  

Până  în prezent au fost semnate 6 contracte subsecvente contractului de finanţare în valoare  
totală de 747.275,00  lei fără TVA din care  un contract  respectiv achiziţia  lucrărilor de execuţie 
în valoare de 695.000,00  lei fără TVA a fost semnat în anul 2013,  după cum urmează:  
contractul de execuţie lucrări nr. 43/02.05.2013 încheiat  cu S.C. CIPALSER S.R.L.  Ordinul de 
începere al lucrărilor a fost emis  la data 20.05.2013.  
În luna mai 2013 a fost atribuit contractul de execuţie lucrări, iar in data de 20.05.2013 a fost 
emis ordinul de începere al lucrărilor. Lucrarile se desfasoara conform graficului de executie, în 
acest moment acestea fiind finalizate în proporţie de peste 60%. Pe parcursul anului 2013 au fost 
finalizate lucrările pentru structura mansardei şi învelitoarea de tablă. Au fost realizate 
compartimentările interioare, instalaţiile sanitare, electrice şi termice. Au demarat lucrările 
pentru executarea finisajelor interioare. Sunt finalizate structurile scărilor exterioare şi a liftului. 
Sunt în curs de finalizare procedurile de achiziţie a dotărilor şi echipamentelor de specialitate.  
Au fost încheiate următoarle acte adiţionale la contractul de finanţare: 

• Actul aditional nr.1, semnat  în data de 15.11.2012 prin care perioada de 
implementare s-a prelungit de la 12 luni la 16 luni. Principala problemă întâmpinată 
a fost nefinalizarea în termen a procedurii de achiziţie publică lucrări datorită unei 
contestaţii depuse la CNSC ce a necesitat prelungirea cu 4 luni a perioadei  de 
implementare.  

• Actul aditional nr.2, semnat în data de 02.04.2013  prin care perioada de 
implementare s-a prelungit de la 16 luni la 21 luni. Procedura a fost anulată de două 
ori, datorită documentaţiei  tehnice contractul fiind atribuit abia la a 3-a publicare pe 
SEAP, fapt care a dus la necesitatea prelungirii duratei de implementare cu 5 luni. 
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4. Proiectul “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor canalului Bega”: 

Managerul proiectului este dna. Magdalena Nicoară, Şef al Serviciului Proiecte cu finanţare 
Internaţională din cadrul Direcţiei Dezvoltare. 
Contractul de finanţare a fost semnat în data de 29.06.2012  cu o valoare de 49.207.387,67 lei,   
iar perioada de implementare a proiectului  este 30.06.2012- 29.07.2015 (37 de luni) 
Obiectivul general al proiectului este reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea 
serviciilor publice, inclusiv transportul urban, în municipiul Timişoara, în vederea creşterii 
calităţii vieţii şi asigurării unei dezvoltări regionale durabile. 
Obiectivele specifice sunt: 

• Reabilitarea, modernizarea infrastructurii publice urbane din zona malurilor 
canalului Bega în vederea creşterii calităţii vieţii locuitorilor din municipiul 
Timişoara cu impact asupra dezvoltării în ansamblu a oraşului. 

• Dezvoltarea transportului public urban a municipiului Timişoara prin prisma 
introducerii transportului public naval pe canalul Bega în vederea creşterii mobilităţii 
persoanelor şi eficientizării timpului de călătorie în oraş. 

Principala problemă întâmpinată pe parcursul derulării proiectului a fost nefinalizarea în termen 
a procedurii de achiziţie publică a lucrărilor de execuţie. Aceasta s-a  datorat faptului că 
procedura a fost anulată deoarece au fost depuse  numai oferte inacceptabile şi/sau 
neconforme.După reluarea procedurii, aceasta a fost contestată, fiind înregistrate alte întârzieri în 
derularea acesteia. Astfel, perioada totală de desfăşurare a procedurii de achiziţie a fost de 
aproximativ 12 luni, din 11.09.2012 până în 06.09.2013. 
Până  în prezent, au fost semnate 4 contracte subsecvente contractului de finanţare în valoare  
totală de 25.631.871 lei fără TVA din care  un numar de 2 contracte respectiv pentru achiziţia 
serviciilor de audit financiar 15/29.01.2013 incheiat cu S.C AGENŢIA DE AUDIT 
FINANCIAR- AFIL S.R.L  şi de execuţie a lucrărilor  nr.158/06.09.2013 încheiat  cu S.C. 
TEHNODOMUS S.A -Lider si  S.C Universul Verde S..R.L- Executant, în valoare totală de 
25.445.151 lei fără TVA au fost semnate în anul 2013. 
Ordinul de începere al lucrărilor  a fost emis  la data de 17.09.2013  iar  lucrărilor  au fost 
demarate  la data de 18.09.2013. 
Lucrări se desfăşoară conform graficului de execuţie, fiind realizate în proporţie de aproximativ 
11%. Astfel, pe parcursul anului 2013 au fost realizate: demolări terasamente, amenajare spaţii 
verzi, iluminat public, alei pietonale, piste de biciclete, lucrările pentru evacuarea mobilierului 
urban şi lucrările de construcţii puncte fixe de acostare vaporetto. 
Cu privire la publicitatea proiectului, în luna octombrie 2013 au fost montate 4 panouri 
temporare în următoarele locaţii: Podul Decebal, Podul Mihai Viteazu, Podul Traian, pasarela 
Gelu.  

 
5. Proiectul „Reabilitare strada Iancu Văcărescu - tronsonul cuprins între B-Dul Regele 

Carol şi Splaiul Tudor Vladimirescu” 
Managerul proiectului este dna. Aurelia Junie, Directorul Executiv al Direcţiei Dezvoltare din 
cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.  
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În data de 29.01.2013 a fost semnat contractul de finanţare nerambursabilă nr. 3613 în valoare 
totală de 8.281.564,16 lei iar obiectivul general proiectului este 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. Obiectivele 
specifice sunt:  

• Reorganizarea şi modernizarea infrastructurii spaţiului public situat între B-dul 
Regele Carol şi Spl. T. Vladimirescu, pe strada Iancu Văcărescu, arteră de legătură 
între importante zone industriale, comerciale şi rezidenţiale ale Municipiului 
Timişoara, în vederea îmbunătăţirii confortului urban şi a creşterii mobilităţii 
populaţiei şi a bunurilor. 

• Decongestionarea şi fluidizarea circulaţiei auto, velo şi pietonale pe strada Iancu 
Văcărescu, tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi Spl. T. Vladimirescu, şi 
rezolvarea traficului în cele două intersecţii (Str. I. Văcărescu cu B-dul Regele Carol 
I şi Str. I. Văcărescu cu Spl. T. Vladimirescu). 

În urma semnării contractului de finanţare au fost finalizate procedurile pentru achiziţia 
serviciilor de publicitate, audit financiar, dirigenţie de şantier, precum şi pentru achiziţia 
lucrărilor de execuţie, echiparea şi dotarea cu mobilier urban. Astfel, au fost semnate 4 contracte 
subsecvente celui de finanţare, în valoare totală de 4.336.765,02 lei fără TVA. 
Contractul pentru executarea lucrărilor a fost semnat în data de 21.05.2013 cu SC BAU 
CENTER VEST SRL, în valoare de 4.298.880,02 lei, fără TVA,  iar în data de 29.05.2013 a fost 
dat ordinul de începere a acestora.  Lucrările se desfăşoară conform graficului de execuţie, fiind 
executate în proporţie de aproximativ 75%. Astfel, pe parcursul anului 2013 au fost finalizate 
lucrările pentru amenajarea canalizării menajere şi pentru telecomunicaţii, reţeaua de alimentare 
cu apă, reţeaua de termoficare, structura rutieră şi instalaţia de iluminat public. În acelaşi timp a 
fost pozată reţeaua de apă pentru instalaţia de spălat strada. Până la sfârşitul anului 2013, au fost 
demarate lucrările de compactări teren pentru construcţia fundaţiei drumului, lucrările de 
execuţie a bordurilor şi pavajelor. A fost executată săpătura pentru fântâna arteziană.  
Cu referire la publicitatea proiectului, în data de 28.02.2013 a fost organizată conferinţa de presă 
la începutul proiectului, iar cu aceasta ocazie a fost distribuită participanţilor la eveniment o 
informare privitoare la proiect. În data de 26.04.2013 a fost publicat primul anunţ de presă în 
Ziarul Ziua de Vest. 
Pe parcursul derulării lucrărilor de desfacere structură rutieră în vederea realizarii infrastructurii 
tehnico-edilitare proiectate, inclusiv realizarea altor construcţii diverse, au apărut situaţii 
imprevizibile a căror rezolvare a necesitat adaptări ale soluţiilor tehnice prevazute în proiectul 
tehnic la situaţia constatată în teren. Apariţia acestor situaţii imprevizibile au produs stopări 
repetate pe anumite perioade ale unor categorii de lucrări,  ceea  ce implicit a determinat 
întârzirea lucrărilor faţă de graficul de execuţie, ducând pe cale de consecinta la necesitatea 
prelungirii periodei de implementare a proiectului cu 4 luni, faţa de perioada aprobată iniţial, 
respectiv până la 29.04.2014.  

 
6. Proiectul ,,Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de 

Creştere Timişoara’’ 
Managerul proiectului este dna. Andreea Bălan, consilier în cadrul Serviciului Proiecte cu 
Finanţare Internaţională, Direcţia Dezvoltare. Contractul de finanţare, în valoare totală de 
7.489.225,70 lei, a fost semnat în data de 29.01.2013.  
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Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem rutier intermodal prin utilizarea 
mijloacelor de transport în comun şi a mijloacelor ecologice în detrimentul autovehiculelor 
personale, având ca şi scop principal reducerea gradului de poluare şi îmbunătăţirea mobilităţii 
urbane în Polul de Creştere Timişoara.  
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

• Realizarea unei reţele de 25 staţii de închiriere de biciclete în regim self-service şi 
dezvoltarea unei reţele coerente de piste şi trasee destinate bicicliştilor, pe teritoriul 
Municipiului Timişoara. 

• Construcţia în Municipiul Timişoara  a 11 staţii transport public în comun. 
• Implementarea în Polul de Creştere Timişoara a unei campanii de promovare a 

bicicletei ca mijloc de transport. 
A fost încheiat un număr de 3 contracte subsecvente celui de finanţare, toate în 2013, în valoare 
totală de 97.409,75 lei +TVA.  
În data de 06.06.2013 a avut loc conferinţa de lansare a proiectului. De asemenea au fost 
realizate toate materialele de informare şi publicitate aferente mapei de prezentare cu ocazia 
lansării proiectului (mape, pixuri, badget-uri, foi A4 – informare privind proiectul). 
Datorită întârzierilor în finalizarea  procedurii de achiziţie publică a contractului de lucrări de 
execuţie, în data de 14.08.2013 s-a încheiat actul adiţional nr.1 la contractul de finanţare nr. 
3617/29.01.2013 având ca obiect prelungirea duratei de implementare cu 6 luni:  de la 12  luni  la 
18 luni. 

 
7. Proiectul „Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei si prevenirea 

criminalităţii în municipiul Timişoara”: 
Managerul proiectului este dna. Adina Popovici, consilier în cadrul Serviciului Proiecte cu 
Finanţare Internaţională, Direcţia Dezvoltare. Contractul de finanţare, în valoare totală de 
3.999.719,84 lei, a fost semnat în data de 15.02.2013. Au fost semnate 2 acte adiţionale, unul 
pentru modificarea unor specificaţii tehnice ale echipamentelor IT iar celalalt pentru prelungirea 
perioadei de implementare a proiectului, de la 15 la 21 luni.   
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.  
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

• realizarea reţelei de supraveghere prin instalarea de mijloace video de supraveghere 
în spaţii publice cu risc criminogen, în vederea reducerii fenomenului şi a ratei 
criminalităţii stradale în Municipiul Timişoara - nucleu al Polului de Creştere 
Timişoara. 

• crearea şi dotarea unui dispecerat central de monitorizare în cadrul Poliţiei Locale 
pentru urmărirea în timp real a imaginilor captate de camerele video, în vederea 
creşterii gradului de operativitate în intervenţie şi identificare ulterioară. 

Au fost semnate 4 contracte de achiziţie publică subsecvente celui de finanţare, în valoare totală 
de 35.394 lei fără TVA, toate în cursul anului 2013.  
În luna aprilie 2013 a fost semnat contractul privind serviciile de promovare şi publicitate , iar în 
data de 28.02.2013 a fost organizată, în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, conferinţa de 
presă privind lansarea proiectului. 
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În data de 14.05.2013 a fost aprobată Hotărârea Consiliului Local nr. 269/14.05.2013 privind 
aprobarea procedurii de lucru pentru îndeplinirea protocolului de cooperare nr. 665/15.11.2011-
23733/26.10.2011 în vederea realizării proiectului, iar în data de 07.06.2013 a fost semnată 
procedura de lucru între Municipiul Timişoara şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS). 
Principalele probleme survenite în cadrul implementării proiectului au ţinut în principal de 
procedura de achiziţie a lucrărilor, demarată în cursul lunii octombrie a anului 2013. Astfel, în 
urma unei contestaţii, procedura a fost anulată, datorită necesităţii revizuirii fişelor tehnice. După 
reluarea acesteia,  documentaţia a fost respinsă in 3 rânduri de ANRMAP. În luna decembrie a 
anului 2013, aceasta a fost refăcută în conformitate cu instrucţiunile ANRMAP, iar în acest 
moment procedura de achiziţie publică este în desfăşurare.   

 
8. Proiectul “Reabilitarea centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi ,,Podul Lung’’ 

Timişoara” 
Managerul proiectului este dna. Magdalena Nicoară, Şef al Serviciului Proiecte cu finanţare 
Internaţională din cadrul Direcţiei Dezvoltare. Contractul de finanţare, în valoare totală de 
5.162.561,08 lei, a fost semnat în data de 29.05.2012, iar perioada de implementare iniţială a fost 
de 15 luni.  
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. 
Obiectivele specifice vizează: 

• Creşterea calităţii infrastructurii sociale a Serviciului Centrul de zi pentru Copii cu 
dizabilităţi Podul Lung Timişoara, situată în str. Cornelia Sălceanu nr.17,   prin 
reabilitarea acesteia; 

• Asigurarea dotărilor necesare şi a serviciilor suport în cadrul infrastructurii sociale  a 
Serviciului Centrul de zi pentru Copii cu dizabilităţi Podul Lung Timişoara, destinate 
copiilor cu dizabilităţi şi familiilor acestora, în vederea asigurării condiţiilor optime 
de funcţionare a acesteia. 

A fost semnat un număr de 8 contracte de achiziţie subsecvente contractului de finanţare, în 
valoare totală de 2.950.611,07 lei +TVA, din care, în 2013 a fost încheiat un contract în valoare 
de  118.450 lei + TVA.  
În data de 01.02.2013 au fost demarate lucrările în baza ordinului de începere, iar în prezent 
lucrările sunt in derulare, fiind realizate in proporţie de 85%.  
Astfel  au fost realizate urmatoarele lucrari: consolidarea structurii de rezistenţă, montarea 
tâmplăriei exterioara şi interioară; instalaţii interioare termice, electrice şi sanitare, reabilitarea 
faţadei prin anvelopare, hidroizolaţie terase, finisaje interioare, extindere - casa lift, rampa 
persoane dizabilităţi, amenajarea exterioară. 
Au fost demarate procedurile de achiziţie pentru contractarea dotărilor de specialitate (mobilier; 
echipamente informatice; echipamente video si de proiecţie; TV LCD cu suport perete; dotări 
medicale, pe loturi; dotări bucătărie, pe loturi; aparate de telefonie; dotări si echipamente pentru 
curăţenie, pe loturi; dotări si echipamente audio pentru terapie; materiale de birotica pentru 
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cabinetele de terapie; dotări pentru terapie in vederea stimulării copiilor; dotări pentru sala de 
club; fotocopiator). 
A fost încheiat contractul de achiziţie publică pentru furnizare mobilier. Totodată a fost atribuit si 
contractul privind achiziţia de echipamente informatice.   
Au fost încheiate următoarele acte adiţionale: 
Act adiţional   nr.1 la  contractul de finanţare  semnat  în data de 16.10.2012  prin care  s-a 
prelungit perioada de implementare cu 3 luni (motivele invocate:   necuprinderera sumelor 
necesare in bugetul local deoarece noul Consiliu local era in curs de constituire) de la 12 luni la 
15 luni 
Act adiţional nr.2 la contractul de finanţare semnat in data de 03.07.2013 având ca obiect 
prelungirea duratei de implementare cu 6 luni (motivele invocate: insolenţa constructorului si 
perioada de iarna) de la 15  luni  la 21 luni. 
În data de 28.11.2013 s-a depus la ADR Vest notificare privind solicitare act adiţional nr.3 la 
contractul de finanţare având ca obiect prelungirea duratei de implementare cu 3 luni (motivele 
invocate: executarea de lucrări şi pe timp friguros; durata necesară rambursării cheltuielilor şi 
atingerea condiţiilor impuse pentru  efectuarea auditului intermediar). 

 
9. Proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Cantinei de Ajutor 

Social Timişoara pentru dezvoltarea unui centru social de urgenţă pentru persoane fără 
adăpost” 

Managerul proiectului este dl. Gabriel Popa, consilier în cadrul Serviciului Proiecte cu Finanţare 
Internaţională, Direcţia Dezvoltare. Contractul de finanţare, în valoare de data de 3.994.333,55 
lei, a fost semnat în data de 01.04.2013.  
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 ale proiectului sunt: 

• 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. 

Au fost încheiate 4 contracte de achiziţie public, toate în anul 2013, în valoare totală de 
1.643.545 lei fără TVA.  
În luna mai 2013 au fost demarate procedurile de achiziţie publică pentru atribuirea contractelor 
de servicii de publicitate, audit, dirigenţie de şantier si lucrări. Au fost încheiate procedurile 
pentru atribuirea contractelor pentru serviciile de audit financiar, dirigenţie de şantier, publicitate 
si execuţie lucrări. 
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A fost publicat un comunicat de presa privind începerea implementării proiectului pe site-ul şi in 
Monitorul Primăriei, precum si in cotidianul regional  Ziua De Vest. 
În luna octombrie 2013 a fost semnat contractul de execuţie a lucrărilor de construire cu SC 
BIJU SRL,  iar în data de 30.10.2013 au fost demarate lucrările în baza ordinului de începere.  
Până la finele anului 2013 au fost realizate lucrări de consolidare perimetrală corp 3. 

 
10.  Proiectul “Speeding Every European Digit – SEED”. 

„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. Managerul proiectului din partea Municipiului Timişoara este Gabriel 
Popa, consilier în cadrul Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională, Direcţia Dezvoltare. 
Bugetul total al proiectului este de 5,12 milioane EURO, iar bugetul Municipiului Timişoara este 
de 153.000 EURO, din care contribuţia Uniunii Europene este de 50%. Proiectul se desfăşoară 
între 01.01.2012 şi 30.06.2014.  
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). 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. 
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. 
În cadrul proiectului a fost semnat un număr de 4 contracte de achiziţie publică, în valoare totală 
de 28.659 lei fără TVA, toate în cursul anului 2013.  În acelaşi an,  au avut loc următoarele 
activităţi: 

- constituirea echipei de proiect, 
- semnarea acordului de parteneriat,  
- colectarea si prelucrarea de informatii pentru realizarea unor sistemelor de imagini 

(carusele) care vor rula pe panourile de afişaj specifice proiectului, 
- optimizarea soluţiei tehnice şi adaptarea acesteia în funcţie de specificul surselor de 

informaţii, 
- achizionarea şi instalarea echipamentelor necesare pentru funcţionarea soluţiei 

tehnice furnizate în cadrul proiectului: 3 display-uri tip TV, 4 miniandroide şi un 
laptop,  

- participarea la Madrid, Spania, la primul workshop-ul organizat în cadrul proiectului, 
intitulat „Citizens Awareness”,  care a avut ca scop scop diseminarea rezultatelor 
proiectului şi a transferului de bune practice între parteneri şi conştientiezarea 
cetăţenilor europeni asupra utilizării serviciilor de e-guvernare, în special prin 
combinarea serviciilor transfornatiere de nivel European, naţional, regional şi local, 

- organizarea la Timişoara, în data de 5 Decembrie 2013, a unui Workshop cu 
tematica „SEED – Publicitate interactivă pentru servicii şi informaţii din spaţiul 
public”.  
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11. Proiectul „Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate”: 
Managerul proiectului este dna. Adriana Deaconu, consilier în cadrul Serviciului Proiecte cu 
Finanţare Internaţională, Direcţia Dezvoltare. În data de 15.02.2013 a fost semnat Contractul de 
finanţare nr. 3655, în valoare totală de 2.995.213,20 lei, iar în data de 10.01.2014 a fost semnat 
Actul adiţional nr. 1 privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni, 
respectiv de la 12 la 18 luni. 
Obiectivul general al proiectului este 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. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

• Îmbunătăţirea serviciilor sociale din Timişoara prin crearea în cadrul Direcţiei de 
Asistenţă Socială Comunitară Timişoara a unui Centru Social de Zi pentru persoane 
aflate în dificultate - prin reabilitarea şi finalizarea unei clădiri deteriorate aflate pe 
str. Ioan Plavoşin nr.21 şi dotarea acesteia cu aparatură, echipamente şi utilaje 
specifice funcţionării unui centru social la standarde europene;   

• Crearea unui nou serviciu social oferit pentru categoriile sociale aflate în pericol de 
excluziune socială, respectiv pentru persoanele aflate în dificultate (persoane 
vârstnice cu semipareză, accident cerebral vascular, boala Parkinson, persoane 
diagnosticate cu boala Alzheimer incipient şi mediu, familiile aparţinătoare ale 
persoanelor cu dizabilităţi), beneficiare ale infrastructurii sociale dezvoltate în cadrul 
Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara prin reabilitarea şi finalizarea 
unei clădiri deteriorate din str. Ioan Plavoşin nr.21. 

A fost încheiat un număr de 8 contracte de achiziţie publică subsecvente contractului de   
finanţare, în valoare totală de 1.477.821 lei  fără TVA, din care, în cursul anului 2013 au fost 
semnate 12, în valoare totală de 1.440.9621 lei, fără TVA. 
În data de 06.09.2013 a fost încheiat contractul de execuţie lucrări nr. nr.157cu SC 
EUROWINDOW SRL iar ordinul de începere a lucrărilor a fost dat începând cu 11.09.2013. 
Principalele probleme întâmpinate în decursul implementării proiectului au fost: 

- Pe parcursul execuţiei lucrărilor, luând în considerare adresa constructorului 
nr.202/27.09.2013, adresa dirigintelui de şantier nr.22/02.10.2013, adresa proiectantului 
nr. SC 2013-28203/02.10.2013, precum şi în urma şedinţei de comandament din data de 
02.10.2013 în care s-au analizat sesizările constructorului referitoare la obiectivul de 
investiţie, s-a constatat că acestea se susţin în mare parte, din cauza neconcordanţelor 
apărute între realitatea din teren şi proiectul tehnic (partea scrisă şi desenată), fapt ce a 
condus la apariţia atât a unor lucrări suplimentare, cât şi a unor lucrări diverse şi 
neprevăzute.  

Dată fiind natura problemelor constatate care îl împiedicau pe constructor să avanseze cu 
lucrările, conform graficului de execuţie, în data de 04.10.2013, Beneficiarul a emis Ordinul de 
sistare a lucrărilor nr. SC 2013 -28486. 
În vederea rezolvării problemelor apărute, pe perioada de sistare a lucrărilor, proiectantul a 
revizuit proiectul tehnic şi cantităţile de lucrări aferente lucrărilor. 
Drept urmare, luând în considerare problemele mai sus menţionate, precum şi prevederile din 
Instrucţiunea AM POR nr. 92, III – Revizuirea proiectului tehnic fără rezilierea contractului de 
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lucrări şi încheierea unui act adiţional la contractul de lucrări/contract de lucrări suplimentare, 
punctul 15 lit.b), Beneficiarul a depus la ADR Vest în data de 29.10.2013, NOTIFICAREA cu 
nr. de înregistrare SC 2013-30778/29.10.2013  prin care a solicitat aprobarea revizuirii 
proiectului tehnic în cadrul proiectului „REABILITARE CLĂDIRE PENTRU PERSOANE ÎN 
DIFICULTATE”, cod SMIS 40138.    
După predarea documentaţiei tehnice revizuite de către proiectant, Beneficiarul a dat ordin de 
reluare a lucrărilor, doar pentru cele din categoria lucrărilor diverse şi neprevăzute şi conexe 
acestora a căror valoare a fost prevăzută în contractul de execuţie lucrări nr.157 încheiat cu SC 
EUROWINDOW SRL. 
Prin urmare, până în prezent au fost executate lucrări în proporţie de 12,9%, structurate astfel: 

- amenajarea terenului 
- amenajarea terenului – demolări 
- lucrări de construcţii şi instalaţii: 9,44% 
- rezistenţă: 43,52% 
- organizare de şantier: 50,28% 
- diverse şi neprevăzute: 67,69%. 

 
12. Proiectul „Centru Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în sectorul 

Automotive”: 
Managerul proiectului este dna. Magdalena Nicoară, Şef al Serviciului Proiecte cu Finanţare 
Internaţională din cadrul Direcţiei Dezvoltare. 
Contractul de finanţare a fost semnat în data de 22.08.2012  cu o valoare de 12.625.307,35 lei,   
iar perioada de implementare a proiectului  este 23.08.2012-22.11.2014  (27 de luni). 
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. 
Obiective specifice sunt:  

• Construcţia unei clădiri şi a amenajărilor necesare funcţionării Centrului regional de 
competenţe şi dezvoltare a furnizorilor din sectorul automotive. 

• Dotarea centrului cu echipamente de specialitate de ultimă generaţie folosite în 
industria automotive şi crearea unor servicii de utilizare colaborativă de către 
întreprinderi a echipamentelor achiziţionate prin intermediul proiectului. 

• Dotarea centrului cu echipamente şi mobilier în vederea desfăşurării în condiţii 
optime şi moderne a activităţilor de training şi formare, respectiv consultanţă şi 
asistenţă. 

• Valorificarea potenţialului academic al unui astfel de centru prin organizarea unei 
platforme de training, asistenţă şi formare în domeniul construcţii de 
maşini/automotive în vederea creşterii competenţelor furnizorilor regionali din 
domeniul construcţii de maşini/automotive. 

În data de 16.01.2013 a fost semnat Actul adiţional nr. 1 la contractul de finanţare prin care s-a 
prelungit durata de implementare a proiectului cu 3 luni, iar în data de 06.09.2013 a fost semnat 
Actul adiţional nr. 2 la contractul de finanţare  prin care perioada de implementare a fost 
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prelungita cu 6 luni, de la 21 luni  la 27 luni. Primul act adiţional a fost încheiat datorită faptului 
că în bugetul local nu au fost prevăzute fondurile necesare derulării proiectului, iar cel de-al 
doilea a fost necesar datorită perioadei îndelungate de desfăşurare a procedurii de achiziţie 
publica a lucrărilor de construire.    
Până  în prezent au fost semnate 8 contracte subsecvente contractului de finanţare în valoare  
totală de 5.137.611,31 lei fără TVA din care  un numar de 2 contracte respectiv achiziţia  
lucrărilor de execuţie şi echipamente de telefonie, în valoare totală de 4.943.575 lei fără TVA au 
fost semnate în anul 2013,  după cum urmează:  contractul de execuţie lucrări nr.115/29.07.2013 
încheiat  cu S.C. CONSTRUCTIM  S.A  şi contractul de furnizare echipamente telefonice 
nr.86/16.07.2013 încheiat cu  SC ASK TIM SRL. Ordinul de începere a fost emis  la data de 
02.09.2013  iar  lucrările  au fost demarate  la data de 03.09.2013. 
Lucrarile se desfăşoară conform graficului de execuţie fiind realizate în proporţie de aproximativ 
30%. Pe parcursul anului 2013 a fost realizată structura metalică a halelor şi au fost finalizate 
lucrările de împrejmuire. A fost amenajat drumul de acces, fiind montate bordurile şi pavate 
trotuarele.  
În cadrul activităţii de informare şi publicitate au fost tipărite parţial materiale informative şi de 
promovare a proiectului şi au fost postate informări cu privire la stadiul de implementare al 
proiectului. În luna ianuarie 2013 a avut loc conferinţa de lansare a proiectului, în care au fost 
prezentate scopul şi obiectivele proiectului, planul de implementare, precum şi rezultatele 
aşteptate.   

 
13. Proiectul „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de 

excelenţă în diagnosticul antenatal al malformaţiilor fetale în aria Timişoara – Vârşeţ”  
Managerul proiectului este dna. Adriana Deaconu, consilier în cadrul Serviciului Proiecte cu 
Finanţare Internaţională, Direcţia Dezvoltare.  
Proiectul fost depus 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., iar contractul de finanţare, în valoare totală de 2.021.055,65 EURO a fost semnat în 
data de 02.04.2013. Bugetul Municipiului Timişoara, în calitate de Lider de Proiect, este de 
1.429.866,73 EURO.  
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 ale acestuia sunt următoarele: 

• 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 abilităţilor 
personalului medical implicat, 

• Creşterea nivelului de educaţie pentru sănătate al populaţiei. 
Poptrivit regulilor programului de finanţare IPA România-Serbia, toate procedurile de achiziţie 
desfăşurate în cadrul proiectelor cofinanţare prin acest program se desfăşoară în conformitate cu  
Ghidul Practic al Uniunii Europene – PRAG.  
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Au fost semnate 3 contracte de achiziţie publică, subsecvente celui de finanţare, în valoare totală 
de 39.545,98 lei, toate în cursul anului 2013. Au fost livrate şi recepţionate produsele de birotică 
achiziţionate în cadrul proiectului, a fost stabilită structura website-ului şi este în curs de 
realizare Proiectul Tehnic necesar demarării procedurii de achiziţie a lucrărilor de construire.  
În acelaşi timp, au fost demarate şi sunt aproape de finalizare procedurile de achiziţie pentru 
serviciile de publicitate şi traducere, urmând semnarea contractelor. 
În cursul anului 2013  a fost lansată procedura de achiziţie a dotărilor de specialitate şi a 
mobilierului necesar realizării centrului medical pentru diagnosticul antenatal al malformaţiilor 
fetale din cadrul Spitalului de Urgenţă din Timişoara, prin publicare anunţului de intenţie pe site-
ul TED-Tenders Electronic Daily, în conformitate cu Ghidul Practic al Uniunii Europene – 
PRAG.  

 
 
 

c) Obiectiv: Monitorizarea proiectelor cu finanţare internaţională – termen: pe toata durata de 
valabilitate a contractului de finanţare, responsabil: Compartiment monitorizare proiecte cu 
finanţare internaţională. 
 
Pe lângă iniţierea şi implementarea de  proiecte, Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională  
monitorizează toate proiectele cu finanţare internaţională, indiferent de direcţia care le 
gestionează.  
Monitorizarea este un proces continuu care se desfăşoară sub coordonarea directă a Directorului 
Direcţiei Dezvoltare, conform programului de monitorizare întocmit pentru fiecare proiect în 
parte. Echipa/responsabilii de monitorizare au fost nominalizaţi prin Dispoziţii ale Primarului 
Municipiului Timişoara pentru toate proiectele implementate în cadrul Primăriei Municipiului 
Timişoara. 
Lunar sunt făcute Fişe de monitorizare şi Rapoarte de monitorizare vizate de Directorul Direcţiei 
Dezvoltare, iar în urma constatărilor se întocmeşte un Referat cu propuneri aprobat de către 
Primarul Municipiului Timişoara. Aceste documente se comunică managerului de proiect pentru 
conformare.  
Astfel, în perioada de referinţă, a fost derulată procedura de monitorizare a următoarelor 
proiecte: 

1. ,,Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa – Incubator de 
afaceri’’  – responsabil monitorizare: Alina Mara. 
 

2. „Infrastructura regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C” – responsabil 
monitorizare: Dana Laţa. 

 

3. ,,Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecţia 
Copilului şi Familiei’’ – responsabil monitorizare: Bogdana Olaru.  
 

4. ,,Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara’’ – 
responsabil monitorizare: Gabriel Popa. 
 

5. ,,Reabilitare spaţii publice din centrul istoric al oraşului  Timişoara (Cetate)’’ – 
responsabil monitorizare: Bogdana Olaru. 
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6. ,,Reabilitarea Infrastructurii Publice Urbane a Malurilor Canalului Bega’’ – 
responsabil monitorizare: Alina Mara.  

 

7. ,,Centru regional de competente si dezvoltare a furnizorilor in sectorul automotive’’ 
– responsabil monitorizare:  Bogdana Olaru. 

 

8. ,,Reabilitare stradă Iancu Văcărescu – tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol şi 
spl. Tudor Vladimirescu’’ – responsabil monitorizare: Cristian Gherghe. 

 

9. ,,Modernizarea Staţiilor de Transport Public Intermodal la nivelul polului de creştere 
Timişoara” – responsabil monitorizare: Cristian Gherghe. 

 

10. ,,Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate’’ – responsabil monitorizare: 
Gabriel Popa. 

 
11. ,,Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în 

municipiul Timişoara’’ – responsabil monitorizare: Dana Laţa. 
 

12. „Reabilitare strada Iancu Văcărescu – tronsonul cuprins intre b-dul. Regele Carol si 
b-dul 16 Decembrie 1989” – responsabil monitorizare: Gabriel Popa. 

 

13. „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Cantinei de Ajutor Social 
Timisoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fără 
adăpost” – responsabil monitorizare: Adina Popovici. 

 

14. ,,Amenajare complex rutier zona Michelangelo’’ – responsabil monitorizare: Adina 
Popovici şi Adina Şuiu. 

 

15. ,,Modernizare str. Cloşca şi extindere la 4 benzi pe sectorul Bv. Cetăţii – Str. Ovidiu 
Balea’’ – responsabil monitorizare: Cristian Gherghe. 

 

16. „Sistem de informare şi comunicare facil pentru cetăţeni – panouri informative” – 
responsabil monitorizare: Adina Popovici.  

 

17. ,,O abordare inclusa de la egal la egal , a conurbatiilor si aglomerarii urbane largi, 
pentru participare la Conventia Primarilor – CONURBANT’’ – responsabil 
monitorizare: Gabriel Popa. 

 

18. ,,Trafic management şi supraveghere video’’ – responsabil monitorizare: Dana Laţa. 
 

19. ,,Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe  str. Ştefan cel Mare din 
municipiul Timişoara’’ – responsabil monitorizare: Adina Şuiu. 

 

20. ,,Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei 
de troleibuze Timişoara – Dumbrăviţa)’’ – responsabil monitorizare: Roxana Popa. 

 

21. „Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională şi a Comunităţii’’ – 
responsabil monitorizare: Andreea Bălan. 

 
DISPOZIŢII ALE PRIMARULUI PROMOVATE în 2013: 
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DISPOZIŢIA nr. 50 din data 15.01.2013    privind modificarea componenţei echipei de 
implementare (E.I.P. ) a proiectului  „Reabilitarea Spaţiilor Publice din Centrul Istoric al 
Municipiului Timişoara” Cod SMIS 31507, 
DISPOZIŢIA nr.  51.  din data 15.01.2013. privind modificarea componenţei echipei de 
implementare (E.I.P. ) a proiectului  „Reabilitarea modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
cantinei de ajutor social Timişoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenţă pentru 
Persoane fără Adăpost” Cod SMIS 39400, 
DISPOZIŢIA NR. 155 din 07.02.2013 privind modificarea componentei  echipei de 
implementare si de monitorizare a proiectului „Reabilitare stradă Iancu Văcărescu – tronsonul 
cuprins între b-dul Regele Carol şi spl. Tudor  Vladimirescu”, 
DISPOZIŢIA NR. 665 din 05.03.2013 privind  modificarea echipei de implementare a 
proiectului (E.I.P.)„Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate”,  
DISPOZIŢIA NR. 666  din 05.03.2013  privind implementarea proiectului “BARRABARRIPEN 
- un model interregional de incluziune destinat femeilor rome”, 
DISPOZIŢIA NR. 814  din 29.03.2013  privind  modificarea  unităţii  de management a  
proiectului „Modernizarea Staţiilor de Transport Public Intermodal la nivelul Polului de Creştere 
Timişoara”, 
DISPOZIŢIA NR. 813 din 29.03.2013  privind modificarea componentei  echipei de 
implementare si de monitorizare a proiectului „Reabilitare stradă Iancu Văcărescu – tronsonul 
cuprins între b-dul Regele Carol şi spl. Tudor  Vladimirescu”, 
DISPOZIŢIA NR. 901 din 17.04.2013 privind  modificarea  unităţii  de management a  
proiectului  „Modernizarea Staţiilor de Transport Public Intermodal la nivelul Polului de Creştere 
Timişoara”, 
DISPOZIŢIA nr. 957 din 30.04.2013 privind desemnarea d-lui Pascu Constantin in funcţia de 
coordonator în materie de sănătate şi securitate în muncă pentru proiectul „Reabilitare stradă 
Iancu Văcărescu – tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol şi spl. Tudor  Vladimirescu”, 
DISPOZIŢIA nr. 984 din 14.05.2013 privind desemnarea d-lui Gama Pauliean   in funcţia de 
coordonator în materie de sănătate şi securitate în muncă pentru proiectul „Infrastructură 
regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C”, 
DISPOZIŢIA nr. 50 din 15.01.2013 privind modificarea componenţei echipei de implementare 
(E.I.P. ) a proiectului  „Reabilitarea Spaţiilor Publice din Centrul Istoric al Municipiului 
Timişoara” Cod SMIS 31507, 
DISPOZIŢIA nr.  51. din 15.01.2013. privind modificarea componenţei echipei de implementare 
(E.I.P. ) a proiectului  „Reabilitarea modernizarea, dezvoltarea şi echiparea cantinei de ajutor 
social Timişoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenţă pentru Persoane fără 
Adăpost” Cod SMIS 39400, 
DISPOZIŢIA nr. 155 din 07.02.2013 privind modificarea componentei  echipei de implementare 
si de monitorizare a proiectului „Reabilitare stradă Iancu Văcărescu – tronsonul cuprins între b-
dul Regele Carol şi spl. Tudor  Vladimirescu”, 
 DISPOZIŢIA nr. 665 din 05.03.2013 privind  modificarea echipei de implementare a proiectului 
(E.I.P.)„Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate”,  
 DISPOZIŢIA nr. 666 din data:05.03.2013 privind implementarea proiectului 
“BARRABARRIPEN - un model interregional de incluziune destinat femeilor rome”, 
 DISPOZIŢIA nr. 814 din 29.03.2013  privind  modificarea  unităţii  de management a  
proiectului „Modernizarea Staţiilor de Transport Public Intermodal la nivelul Polului de Creştere 
Timişoara”, 



Cod  FO 26-04,VER 1 
 

48

DISPOZIŢIA nr. 813 din data 29.03.2013  privind modificarea componentei  echipei de 
implementare si de monitorizare a proiectului „Reabilitare stradă Iancu Văcărescu – tronsonul 
cuprins între b-dul Regele Carol şi spl. Tudor  Vladimirescu”, 
DISPOZIŢIA nr. 901 din 17.04.2013 privind  modificarea  unităţii  de management a  proiectului  
„Modernizarea Staţiilor de Transport Public Intermodal la nivelul Polului de Creştere 
Timişoara”, 
DISPOZIŢIA nr. 957 din 30.04.2013 privind desemnarea d-lui Pascu Constantin in funcţia de 
coordonator în materie de sănătate şi securitate în muncă pentru proiectul „Reabilitare stradă 
Iancu Văcărescu – tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol şi spl. Tudor  Vladimirescu”, 
 DISPOZIŢIA nr. 984 din data 14.05.2013 privind desemnarea d-lui Gama Pauliean   in funcţia 
de coordonator în materie de sănătate şi securitate în muncă pentru proiectul „Infrastructură 
regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C”, 
DISPOZIŢIA nr. 1165/20.06.2013 privind  modificarea echipei de implementare (E.I.P. ) a 
proiectului „Reabilitarea modernizarea, dezvoltarea şi echiparea cantinei de ajutor social 
Timişoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost” Cod 
SMIS 39400, 
DISPOZIŢIA  nr. 1205/02.07.2013 privind desemnarea d-nei Lacrămioara Condea în funcţia de 
responsabil cu elaborarea, derularea campaniei de comunicare cu privire la derularea proiectelor 
aflate în implementare,  
 DISPOZIŢIA nr. 1370 din 13.08.2013 privind  modificarea componenţei unităţii de 
management a proiectului (U.I.P. )  „Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul 
IT&C”,  
 DISPOZIŢIA 1371/13.08.2013 privind privind desemnarea persoanei responsabilă  cu  
monitorizarea implementarii  proiectului  „Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea 
Regională şi a Comunităţii”, 
 DISPOZIŢIA 1509/23.09.2013 privind desemnarea d-lui Gama Pauliean   in funcţia de 
coordonator în materie de sănătate şi securitate în muncă pentru proiectul „Centru regional de 
competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive” cod SMIS 39375, 
DISPOZIŢIA 1508/23.09.2013 privind desemnarea d-lui Gama Pauliean   in funcţia de 
coordonator în materie de sănătate şi  securitate în muncă pentru proiectul „Reabilitarea 
infrastructurii publice urbane a malurilor canalului Bega” cod SMIS 31814, 
DISPOZIŢIA nr.1526 din 03.10.2013 privind extinderea echipei de implementare a proiectului 
(E.I.P.) „Reabilitarea Spaţiilor Publice din Centrul Istoric al Municipiului Timişoara” Cod SMIS 
31507, 
DISPOZIŢIA nr. 1563 din 11.10.2013 privind desemnarea doamnei  Viziteu Gabriela  in funcţia 
de coordonator în materie de sănătate şi securitate în muncă pentru proiectul „Reabilitare clădire 
pentru persoane în dificultate” cod SMIS 40778, 
 DISPOZIŢIA nr. 1564 din 11.10.2013 privind extinderea Echipei de Implementare a Proiectului 
„Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru 
îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale în aria Timişoara -Vrsac”, 
 DISPOZIŢIA nr. 1645 din 08.11.2013 privind  modificarea componenţei Echipei de 
Implementare a Proiectului „REABILITAREA  INFRASTRUCTURII  PUBLICE URBANE A 
MALURILOR CANALULUI BEGA”, cod  SMIS 31814, 
DISPOZIŢIA NR. 1803 din 05.12.2013 privind  extinderea Echipei de Implementare a 
Proiectului „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă 
pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale în aria Timişoara -Vrsac”, 
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DISPOZIŢIA NR. 1800  din 04.12.2013 privind cooptarea d-lui Pascu Constantin în funcţia de 
coordonator în materie de sănătate şi securitate în muncă în cadrul echipei de implementare a 
proiectului (E.I.P. ) „Reabilitarea Spaţiilor Publice din Centrul Istoric al Municipiului 
Timişoara”,  Cod SMIS 31507, 
DISPOZIŢIA NR. 1834 din 11.12.2013  privind  înlocuirea persoanei responsabilă cu  
monitorizarea implementarii proiectului „Extindere reţea troleibuz Dumbraviţa (Accesibilizarea 
zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara –Dumbrăviţa)”, 
DISPOZIŢIA NR. 1833 din 11.12.2013 privind înlocuirea persoanei responsabilă cu  
monitorizarea implementarii  proiectului „Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea 
zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara –Ghiroda)”. 
 
 
 

 
VII. OBIECTIVE  MAJORE PROPUSE PENTRU ANUL 2014 ŞI PERIOADA URMĂTOARE 

 
A. SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE LOCALĂ, REGIONALĂ SI NAŢIONALĂ 

 Monitorizarea implementării Planului Integrat de Dezvoltare a Polului de Creştere 
Timişoara; 

 Atragerea de noi investiţii în Municipiul Timişoara; 
 Generarea  şi derularea  de noi proiecte cu finanţare locală, regională şi naţională în 

vederea  dezvoltării  durabile  armonioase a municipiului Timişoara;  
 Elaborarea programelor de dezvoltare anuale  în vederea  continuării  obiectivelor de 

investiţii începute în anii anteriori şi promovării  unor lucrări noi care să contribuie la 
dezvoltarea durabilă a municipiului Timişoara; 

 Gestionarea eficientă a bazei de date;  
 Implementarea  obiectivelor demarate şi iniţierea unor obiective noi în funcţie de 

priorităţile municipale şi resursele bugetare aferente; 
 Asigurarea  - prin secretariatul CTE – a  suportului tehnic pentru realizarea unor 

documentaţii tehnico economice în conformitate cu legislaţia în domeniu în vigoare. 
 

B. SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ 
 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; 

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

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

 
Principalele proiecte contractate care vor fi continuate pe parcursul anului 2014: 
1. „Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara” 

- Perioadă: 29.12.2011 – 29.07.2015  
- Surse de finanţare: Surse de finanţare: FEDR prin POR, buget de stat şi buget local 
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2. „Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul TI&C” 
- Perioadă: 25.07.2011 – 25.02.2014 
- Surse de finanţare: FEDR prin POR, buget de stat şi buget local 

3. “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecţia 
Copilului şi Familiei Timişoara” 

- Perioadă: 11.05.2012 – 11.02.2014  
- Surse de finanţare: FEDR prin POR, buget de stat şi buget local 

4. “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor canalului Bega” 
- Perioada: 30.06.2012 – 29.07.2015 
- Surse de finanţare: 30.06.2012 – 29.07.2015 

5. ,,Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere 
Timişoara’’ 

- Perioada: 30.01.2013 – 30.01.2014 
- Surse de finanţare: FEDR prin POR, buget de stat şi buget local 

6. „Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei si prevenirea criminalităţii în municipiul 
Timişoara” 

- Perioada: 15.02.2013 – 15.05.2014 
- Surse de finanţare: FEDR prin POR, buget de stat şi buget local 

7. „Reabilitarea centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi Podul Lung Timişoara” 
- Perioada: 30.05.2012 – 30.08.2013 
- Surse de finanţare: FEDR prin POR, buget de stat şi buget local 

8. „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Cantinei de Ajutor Social Timişoara 
pentru dezvoltarea unui centru social de urgenţă pentru persoane fără adăpost” 

- Perioada: 02.04.2013 – 02.10.2014 
- Surse de finanţare: FEDR prin POR, buget de stat şi buget local 

9. “Speeding Every European Digit – SEED” 
- Perioada: 01.01.2012 – 30.06.2014 
- Surse de finanţare: Programului Cadru pentru Competitivitate şi Inovare 2007-2013, 

buget local 
10. „Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate” 

- 15.02.2013 – 15.02.2014 
- Surse de finanţare: FEDR prin POR, buget de stat şi buget local 

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

- Perioada: 22.08.2012 – 22.05.2014 
- Surse de finanţare: FEDR prin POR, buget de stat şi buget local 

12. „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă în 
diagnosticul antenatal al malformaţiilor fetale în aria Timişoara – Vârşeţ” 

- Perioada: 02.04.2013 – 02.09.2014 
- Surse de finanţare: Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – 

Serbia, buget de stat, buget local.  
13. Proiectul ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului 

Clinic de Obstetrică şi Ginecologie ”Dr. Dumitru Popescu” Timişoara”, care în prezent se 
află în faza de evaluare. După semnarea contractului de fianţare, proiectul va intra în 
implementare. 
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Abrevieri: 
FEDR: Fondul European de Dezvoltare Regională 
POR: Programul Operaţional Regional 
IPA: instrumente ale Uniunii Europene de pre-aderare 
SPFLRN: Serviciul Proiecte cu Finanţare Locală, Regională, Naţională 
SPFI: Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională 

 


