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DIRECŢIA DEZVOLTARE 
 

RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2014 
 

 
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. 581/090.12.2014 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; 
Din care:  
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 posturi personal contractual - Şef Serviciu: 
Magdalena Nicoară;  
Din care: 
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 31.12.2014, este de 65%: 

 Număr angajaţi: 26 

 Număr posturi vacante: 14 
 
Gradul de ocupare pe servicii a fost următorul: 
Gradul de ocupare al SPFLRN la 31.12.2014 a fost de 83,33 %, astfel:   

 Număr angajaţi: 15 persoane  
 Posturi vacante: 3, din care 1 post de conducere şi 2 posturi de execuţie. 

 
Gradul de ocupare al SPFI la 31.12.2014 a fost de 47,62 %, astfel:   

 Număr angajaţi: 10 persoane  
 Posturi vacante: 11 posturi, din care 10 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. 
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 OBIECTIVE SPECIFICE 
a) Monitorizarea implementării Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere 

Timişoara; 
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 acţiuni/proiecte/programe vizând dezvoltarea locală; 
- iniţiază şi menţine parteneriate publice şi public/private în vederea stimulării dezvoltării 

locale; 
- acţionează pentru atragerea de investiţii străine; 
- 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.  

- 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. 
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- 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; 

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

- 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; 

- 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 pentru investiţiile promovate de către 
Direcţia Dezvoltare; 

- întocmeşte documentele necesare pentru plata cheluielilor aferente lucrărilor de investiţii 
pe care le promovează: angajamente de plată, propuneri de angajare a unei cheltuieli şi 
ordonanţări de plată 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 spre gestionare Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse investiţiile finalizate 
pentru lucrările iniţiate de către Direcţia Dezvoltare; 

- are atribuţii în procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare; 
- 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 Hotărâri ale Consiliului Local şi Dispoziţii 

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

îndeplinirii atribuţiilor specifice ale Serviciului.  
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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  
- iniţiază, implementează şi monitorizează implementarea de proiecte cu  finanţare din 

bani publici şi fonduri internaţionale, utilizând strategiile managementului de proiect;   
- identifică programe europene adecvate pentru accesarea de fonduri în vederea 

implementării proiectelor locale prioritare; 
- asigură, prin forţe proprii şi/sau prin contractare documentaţiile necesare iclusiv 

completarea cererilor de finanţare, în vederea accesării fondurilor internaţionale; 
- asigură managementul de proiect pentru proiectele aprobate spre finanţare; 
- urmăreşte gestionarea corectă a resursele financiare aferente programelor/proiectelor 

coordonate; 
- are atribuţii în procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare; 
- monitorizează implementarea proiectelor internaţionale aprobate spre finanţare, în 

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

- 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. 
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VI. SINTEZA ACTIVITĂŢII 
 

A. SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE LOCALĂ, REGIONALĂ, NAŢIONALĂ.  
 

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 şi reavizat prin 
Decizia CMC nr. 14/31.03.2011, respectiv 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 anul 2014. Astfel, personalul Biroului Generare Proiecte din cadrul 
Serviciului Proiecte cu Finanţare Locală, Regională şi Naţională 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 disponibilizării de 
fonduri).  
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Gradul de realizare al Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara la sfârşitul 
anului 2014 a fost de 56,61%, reprezentând total proiecte finalizate (30) din total proiecte 
prioritare (53).   
Dacă luăm în calcul numărul contractelor de finanţare semnate, gradul de realizare al planului 
Integrat de Dezvoltare este de 88,68%.  
Gradul de realizare calculate pe beneficiari ai proiectelor (în funcţie de numărul contractelor de 
finanţare semnate) este de:  
 Municipiul Timişoara: 34 contracte semnate din 34 proiecte prioritare – grad de realizare: 

100%; 9 proiecte sunt incluse pe lista de rezervă. 
 Consiliul Judeţean Timiş: 7 contracte semnate din 8 proiecte prioritare – grad de realizare: 

87,50%; 2 proiecte incluse pe lista de rezervă. 
 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest: 3 contracte semnate din 3 proiecte prioritare – 

grad de realizare: 100%.  
 Universitatea Politehnica Timişoara: 2 contracte semnate din 3 proiecte prioritare – grad 

de realizare 66,67%. 
 Aquatim: 1 proiect prioritar, cu contract semnat – grad de realizare: 100%. 
 Dudeştii Noi: 1 proiect prioritar, respins – grad de realizare: 0%. 
 CNCFR: 1 proiect prioritar, nedemarat – grad de realizare: 0%. 
 Spitalul de Copii Louis Ţurcanu: 1 proiect prioritar, respins – grad de realizare: 0%. 
 Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara: 1 proiect prioritar, respins – grad de 

realizare: 0%. 
 

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 – 61,54%: 
13 proiecte prioritare şi 1 proiect rezervă, din care: 8 proiecte au fost finalizate, pentru 3 
proiecte au fost semnate contractele de finanţare, 1 proiect în procedură de reziliere 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 Timişoar 
7. Institutul de Cercetari pentru Energii Regenerabile / ICER-TM – Aplicant: 

Universitatea Politehnica Timişoara  
8. Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa – 

Incubator de afaceri – Aplicant: Municipiul Timişoara;  Partener de proiect: 
Comuna Dumbrăviţa 
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 Proiecte pentru care au fost semnate contracte de finanţare: 
1. Parc tehnologic pentru energie alternativă Timişoara – Aplicant: CJ Timiş 
2. Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul TI&C – Aplicant: 

Municipiul Timişoara 
3. Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul 

automotive – Aplicant: Municipiul Timişoara 
4. Centru Judeţean Multifuncţional pentru Susţinerea Afacerilor Timişoara   

         (CJMSAT) – Aplicant: CJ Timiş – contract reziliat. 

 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 – 
40,00%: 15 proiecte prioritare şi 4 proiecte rezervă, din care: 6 proiecte au fost 
finalizate, pentru 8 proiecte au fost semnate contractele de finanţare, 1 proiect este în 
faza de pregătire, în vederea depunerii, astfel: 

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

Ovidiu Balea – Aplicant: Municipiul Timişoara 
2. Reabilitare str. Văcărescu - pe tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol şi  

Spl. T. Vladimirescu – Aplicant: Municipiul Timişoara 
3. str. Văcărescu - pe tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol şi  B-dul 16 

Decembrie 1989 – Aplicant: Municipiul Timişoara 
4. Sistem de informare facil pentru cetăţeni – panouri informative – Aplicant: 

Municipiul Timişoara 
5. 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 

6. 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 pentru care au fost semnate contracte de finanţare: 
1. Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale, pe  str. Ştefan cel 

Mare din municipiul Timişoara – Aplicant: Municipiul Timişoara 
2. Amenajare complex rutier zona Michelangelo – Aplicant: Municipiul 

Timişoara 
3. Trafic management şi supraveghere video – Aplicant: Municipiul Timişoara 
4. 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 
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5. Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea 
reţelei de troleibuze Timisoara – Ghiroda) – Aplicant: Municipiul 
Timişoara; Partener de proiect: Comuna Ghiroda 

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

7. 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 

8. 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. Amenajare Complex rutier zona Michelangelo, etapa II – Aplicant: 

Municipiul Timişoara 
2. Extindere linie cale tramvai Moşniţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea 

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

str. Polonă din municipiul Timişoara – Aplicant: Municipiul Timişoara 
4. Modul inel IV sector aleea CFR-Calea Lipovei şi racordul inelului IV cu str. 

Demetriade – Aplicant: Municipiul Timişoara 
 

 Obiectivul 3. Asigurarea unui mediu social intercultural, coeziv şi stabil, favorabil 
progresului – 52,95%: 17 proiecte prioritare şi 1 proiect rezervă, din care: 9 proiecte au 
fost finalizate, pentru 5 proiecte au fost semnate contractele de finanţare, 1 proiect este 
în faza de evaluare şi 2 proiecte au fost respinse, asfel: 

 Proiecte finalizate: 
1. Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii Serviciului Protecţia 

Copilului şi Familiei – Aplicant: Municipiul Timişoara 
2. 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) 

3. 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 

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

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

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

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

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

9. Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate – Aplicant: Municipiul 
Timişoara 

 Proiecte pentru care au fost semnate contracte de finanţare: 
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. Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea 
criminalităţii în municipiul Timişoara – Aplicant: Municipiul Timişoara 

4. Reabilitarea, modernizarea dezvoltarea şi echiparea infrastructurii  
 educaţionale  a Liceului  Teoretic Nikolaus Lenau – Aplicant: Municipiul 

Timişoara  
5. Restaurarea şi refuncţionalizarea castelului Huniade al Muzeului Banatului 

– Aplicant: CJ Timiş – contract în curs de reziliere. 

 Proiecte în faza de evaluare: 
1. Sistem informatic pentru un management eficient – Aplicant: Spitalul Clinic 

de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu" 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 – 75,00%: 

8 proiecte prioritare şi 5 proiecte rezervă, din care: 6 proiecte au fost finalizate şi pentru 
2 proiecte au fost semnate contractele de finanţare, 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 
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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 

6. 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 

 Proiecte pentru care au fost semnate contracte de finanţare: 
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 

 Proiecte rezervă: 
1. Modernizarea Parcului Alpinet – Aplicant: Municipiul Timişoara 
2. Modernizarea Parcului Justiţiei – Aplicant: Municipiul Timişoara 
3. Reabilitarea Ansamblului urban interbelic „Corso” al Municipiului 

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

4. Reamenajarea şi modernizarea Parcului (Grădinii) Botanic Timişoara – 
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 

 
Începând cu al doilea semestru al anului 2014, în cadrul Biroului Generare Proiecte cu Finanţare 
Locală, Regională şi Naţională s-a demarat procesul de elaborare a Planului Integrat de 
Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara pentru perioada 2014-2020. 
Etapele parcurse până la finele anului 2014 au fost:  

1. Elaborarea auditului teritorial şi administrativ al Polului de Creştere Timişoara, pe baza 
datelor puse la dispoziţie de direcţiile de specialitate din cadrul primăriilor din Polul de Creştere 
(Municipiul Timişoara şi 14 comune), de instituţiile de interes public de la nivel local/regional 
(Agenţia pentru Protecţia Mediului, Inspectoratul Şcolar Judeţean, DGFP, Aquatim, Colterm, 
Enel, Retim, RATT etc.), de instituţii de învăţământ universitar, statistică, consiliul judeţean etc. 
Au fost analizate domeniile: demografie, resurse umane şi forţă de muncă, infrastructură tehnico-
edilitară (apă, canal, energie electrică, termică, gaze naturale), infrastructura de transport (rutier, 
feroviar, aerian, naval), transport public, mediul de afaceri, infrastructura de învăţământ, 
infrastructuri de sănătatate şi asistenţă socială, turism şi patrimoniu cultural, mediul natural, 
protecţia mediului şi efcienţa energetică, administraţia etc.  

2. Analiza SWOT. Având la bază concluziile auditului teritorial şi administrativ, au fost 
studiate concomitent caracteristicile interne şi influenţele mediului extern, ţinând cont atât de 
factorii pozitivi, cât şi de cei negativi. 
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3. Stabilirea strategiei de dezvoltare. Au fost dezvoltate variante strategice de dezvoltare 
durabilă şi a fost selectată varianta optimă. Au fost identificate viziunea şi direcţiile principale de 
dezvoltare, urmând ca în anul 2015 să fie formulate variante de dezvoltare strategică şi 
identificate priorităţile de acţiune, o dată cu identificarea resurselor financiare pentru atingerea 
acestora 

4. Identificarea programelor şi proiectelor de dezvoltare. Au fost colectate idei de proiecte de 
dezvoltare locală, precum şi proiecte  proprii în care administraţia publică locală poate acorda 
sprijin (vizând diverse surse de finanţare  din următoarea   perioadă de finanţare 2014-2020), prin 
consultare cu societăţile din subordinea consiliului local (RATT, S.C.Aquatim S.A, S.C.Colterm 
S.A, S.C.Pieţe, S.C Retim Ecologic Service S.A, S.C Horticultura S.A), direcţiile din cadrul  
primăriilor Polului de creştere – 15 primării, Consiliul Judeţean,  instituţiile de învăţământ 
superior (universităţi), clusterele din domeniul IT, automotive, turism, cluburi ale oamenilor de 
afaceri, ong-uri, consulate, instituţii publice,  spitale etc.  
Ca urmare a  primirii fişelor de proiect a  fost  întocmită lista cu propunerile de proiecte (215) 
pentru  perioada de finanţare 2014-2020, urmând stabilirea criteriilor pentru selectarea proiectelor 
prioritare.        

 
b) Obiectiv: Întocmirea raportului anual “Starea economică, socială şi de mediu a Municipiului 
Timişoara” – termen: 31 martie 2014, responsabil Birou Generare Proiecte. 
 
În primul trimestru al anului 2014, 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 2014 şi poate fi consultat pe site-ul www.primariatm.ro. 

 
c) Obiectiv: Atragerea de investitori în Parcul Industrial “Freidorf”     

 
-  Colectarea şi distribuirea de informaţii solicitate de potenţiali investitori. 

În vederea stimulării dezvoltării economice locale - în conformitate cu Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara nr. 220/1999 - a fost constituit Parcul Industrial Freidorf 
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Timişoara. Terenul aferent acestuia este situat în zona de sud-vest a Municipiului Timişoara, în 
intravilanul localităţii şi are o suprafaţa totală de 63ha şi 3600 mp, având ca proprietar Municipiul 
Timişoara. 
În prezent, în Parcul Industrial Freidorf sunt concesionate 19,3 ha de teren, iar pentru 2 ha a fost 
demarată procedura de concesionare prin licitaţie publică deschisă. 
Pe parcursul anului 2014 s-a asigurat asistenţă şi consiliere potenţialilor investitori străini în 
vederea promovării oportunităţilor oferite de localizarea investiţiilor în Parcul Industrial. În acest 
sens, au fost transmise (prin e-mail, telefon, corespondenţă scrisă) toate tipurile de informaţii 
generale privind mediul de afaceri local (oportunităţi, facilităţi, forţă de muncă disponibilă, 
costuri de producţie estimate, şomaj, alte informaţii solicitate), au fost organizate întâlniri şi 
prezentări, au fost facilitate întâlniri cu reprezentanţii altor instituţii, iar, la cererea investitorilor, 
s-a asigurat sprijin pentru obţinerea diverselor informaţii, autorizaţii sau avize eliberate de 
direcţii/servicii din cadrul primăriei sau de companiile din subordine. Astfel, au avut loc întâlniri 
cu numeroşi oameni de afaceri, români sau de altă naţionalitate, cărora li s-au furnizat informaţii 
utile dezvoltării unor afaceri în Timişoara, şi în special în cadrul Parcului Industrial Freidorf. 
Astfel, împreună cu reprezentanţii 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  
pentru concesionarea unei parcele de teren în suprafaţă de 10.000 mp în Parcul Industrial. 
Prin HCL nr. 20/28.01.2014 a fost aprobată concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unei 
parcele de teren cu suprafaţa solicitată. În urma licitaţiei s-a încheiat contractul de concesiune nr. 
1/L/28.04.2014 cu SC DATA INCORPORATED SRL. 
Firma SC DATA INCORPORATED SRL şi-a manifestat intenţia  pentru concesionarea unei 
parcele de teren în suprafaţă de 10.000 mp în Parcul Industrial şi in anul 2013, dar atunci nu a mai 
participat la licitaţia organizată pentru concesionare. 
În luna aprilie SC Contitech România SRL şi-a  exprimat interesul pentru concesionarea unei 
suprafeţe  de teren de aproximativ 20.000 mp în Parcul Industrial Freidorf din Municipiul 
Timişoara în vederea realizării unei unităţi industriale şi de servicii de logistică.   
Prin HCL nr. 383/01.08.2014 a fost aprobată concesionarea  unei suprafeţe de teren  de 20.000 
mp, în vederea realizării unei unităţi industriale şi de servicii de logistică în Parcul Industrial 
Freidorf, Timişoara. Documentaţia necesară în vederea atribuirii contractului de concesiune a fost 
elaborată şi transmisă către biroul cu atribuţii în acest sens. 

 
d) Obiectiv: Identificarea programelor locale, regionale şi/sau naţionale şi generarea 
proiectelor/documentaţiilor necesare în vederea accesării resurselor financiare alocate - termen: 
permanent, Birou Generare Proiecte cu Finanţare Locală, Regională şi Naţională 
 
În vederea implementării proiectelor Municipiului Timișoara, în anul 2014 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:   
 

 Proiecte generate în vederea accesării de fonduri naţionale – 2 proiecte iniţiate: 
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Administrația Fondului Cultural Național, aria Patrimoniu Cultural Național – 2  proiecte: 
1. Titlu proiect: „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 12.03.2014. Dosarul a fost înregistrat cu nr. 72PCN-I/2014/ 
03.03.2014.  
Durata de implementare a proiectului: 6 luni 
Obiectiv general: promovarea sitului urban cartierul “Cetatea Timişoara” – parte integrantă a 
patrimoniului cultural naţional. 
Obiective specifice: asigurarea vizibilităţii şi promovarea structurii urbanistice a sitului urban 
protejat cartierul “Cetatea Timişoara” prin realizarea unei machete din bronz şi amplasarea 
acesteia în una din cele mai circulate zone ale oraşului; sensibilizarea cetăţenilor asupra 
importanţei conservării şi protejării patrimoniului cultural arhitectural al oraşului – element de 
reper al identităţii sale - prin organizarea de evenimente de comunicare şi informare. 
Stadiu: În urma evaluării, cererea de finanţare a fost considerată conformă şi eligibilă,  dar, 
datorită fondurilor insuficiente, proiectul nu a beneficiat de finanţare. 
2. Titlu proiect: „CultForum”, depus spre finanţare la Administraţia Fondului Cultural     
Naţional, secţiunea patrimoniu cultural naţional în data de 12.03.2014. Dosarul a fost înregistrat 
cu nr. 335PCN-I/2014 / 12.03.2014  
Durata de implementare a proiectului: 6 luni 
Obiectiv general: dezvoltarea unui parteneriat strategic pentru protejarea şi promovarea 
patrimoniului cultural, prin crearea şi impulsionarea unei reţele de specialişti în domeniu 
Obiective specifice: crearea unui forum de informare, comunicare, dialog şi acţiune în domeniul 
protejării monumentelor istorice clasificate; elaborarea unui concept comun privind intervenţiile 
corecte asupra imobilelor de patrimoniu (ghid de bune practici);  promovarea valorilor culturale 
timişorene, ca exemplu de bună practică în privinţa prezervării corecte a patrimoniului cultural 
arhitectural. 
Stadiu: În urma evaluării, cererea de finanţare a fost considerată conformă şi eligibilă,  dar, 
datorită fondurilor insuficiente, proiectul nu a beneficiat de finanţare. 

 
 Proiecte generate în vederea accesării de fonduri UE – 2 proiecte iniţiate: 

1. Comisia Europeană, Programul Horizon 2020 - Energy Efficiency – Market Uptake: 1 
proiect 
Titlu proiect: „ BOOMDeR (Boosting the market for deep renovation)”, iniţiat de către 
TECNALIA Inspiring Business (lider de proiect), depus spre finanţare în data de 05 iunie 2014. 
Durata de implementare a proiectului: 36 de luni 
Obiectiv general: elaborarea unui studiu ce va contribui la dezvoltarea pieţei de renovări 
profunde a clădirilor, pentru mărirea eficienţei energetice  
Obiectiv specific: promovarea renovărilor profunde între marii proprietari de clădiri prin 
realizarea unui studiu-pilot. 
Stadiul proiectului: respins 
2. Comisia Europeană, Programul EuropeAid – 1 proiect 
Titlu proiect: „ EYD2015 & Fair Towns: Strengthening North-South town twinning and the role 
of European citizens as ambassadors for global fairness”, iniţiat de către BGZ Berlin 
International Cooperation Agency (lider de proiect), depus spre finanţare în luna mai 2014. 
Durata de implementare a proiectului: 36 de luni 
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Obiectivul general 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 este 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. 
Stadiul proiectului: proiect aflat pe lista de aşteptare 
 

e) Obiectiv: Implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri ale bugetului local, judeţean 
şi/sau naţională – Biroul Generare Proiecte cu Finanţare Locală, Regională şi Naţională 
 

 Implementarea proiectelor finanţate din fonduri locale – 1 proiect în implementare: 
„ Deviere canale Desecare Parc Industrial Freidorf”: 
Suprafaţa liberă a Parcului Industrial Freidorf  este traversată de canale de desecare care fac parte 
din amenajarea hidroameliorativă complexă Şag – Topolovăţ UD Utvin, canale care au un traseu 
neregulat, ceea ce  afectează  parcelarea terenului  conform Planului Urbanistic de Detaliu, 
aprobat prin HCL nr. 332/2005 şi reduc suprafaţa utilă a parcului.  
Pentru parcelarea terenului conform reglementărilor urbanistice, în parcele de forma 
dreptunghiulară, cu suprafeţe de 2-4-6 ha şi  utilizarea acestora conform parametrilor urbanistici 
de utilizare  prevăzuţi în  PUD,  trebuie aduse modificări traseelor canalelor de desecare existente 
în zonă. 
Pentru aceasta, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare ISPIF 
Bucureşti – Sucursala Banat, în baza contractului de prestări servicii nr.128/14.05.2014, încheiat 
cu Primăria Municipiului Timişoara,  a realizat  Studiul de Fezabilitate şi  Proiectul Tehnic pentru 
devierea canalelor de desecare. 
Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
nr. 364/18.07.2014. 
S-a încheiat contractul de prestări servicii pentru asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier pentru 
execuţia lucrărilor de deviere a canalelor de desecare şi s-a demarat procedura de achiziţie pentru 
execuţia lucrărilor. 

 
 Implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene – 3 proiecte: 
1. Proiectul: „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa – 

incubator de afaceri”, în parteneriat cu Comuna Dumbrăviţa (partener 2).  
Managerul proiectului este dna Daniela Ghinea, consilier în cadrul Biroului Generare Proiecte cu 
Finanţare Locală, Regională şi Naţională, Direcţia Dezvoltare.  
Proiectul este cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1 
Sprijinirea durabilă a dezvoltării oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 
Planuri Integrate de Dezvoltare, sub-domeniul Poli de creştere.  
Contractul de finanţare nr. 2659 a fost semnat în data de 14.12.2011 în valoare totală de 
4.840.672,15 lei, (din care 50% Timişoara şi 50% Dumbrăviţa), iar durata de implementare este 
de  34 luni (Conform Actului adiţional nr.4/ 13.06.2014) 
Obiectiv general: realizarea unei structuri locale de sprijinire a afacerilor pentru încurajarea 
iniţiativei antreprenoriale locale ce vizează conservarea meşteşugurilor tradiţionale, în vederea 
dezvoltării durabile a mediului de afaceri din zonele mai puţin dezvoltate din punct de vedere 
economic ale Polului de Creştere Timişoara.  
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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.  

Stadiu: proiectul a fost finalizat în 14.10.2014, valoarea totală a proiectului la finalizarea 
implementării fiind de 3.100.034,81 lei. 
 

2. Proiectul „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în comuna Dumbrăviţa”  
Proiectul a fost depus spre finanţare în parteneriat cu Comuna Dumbrăviţa (partener 2, care 
asigură managementul activităţilor).   
Din partea Primăriei Municipiului Timişoara dna Daniela Ghinea, consilier în cadrul Biroului 
Generare Proiecte cu Finanţare Locală, Regională şi Naţională, Direcţia Dezvoltare, ocupă funcţia 
de Asistent proiect. 
Proiectul este cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 
,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de 
interventie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub- domeniul: Poli de creştere. 
Contractul de finanţare nr. 3651 a fost semnat în data de 13.02.2012, în valoare totală de 
7.898.468,40 lei (din care 0% contribuţie Timişoara şi 100% Dumbrăviţa), iar perioada de 
implementare este de 27 luni. 
Obiectiv general: 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   

Stadiu proiect: în implementare 30%; lucrări demarate din luna iulie 2014.  
 

3. Proiect: „Promovarea unor măsuri NZEBR – de renovare a clădirilor în sistem „0 
energie” – inteligente şi integrate, pe piata europeană a renovărilor de clădiri – NeZeR”,  

Proiectul a fost depus spre finanţare în parteneriat cu în parteneriat cu VTT Technical Research 
Centre of Finland (coordonator proiect) şi alţi 11 parteneri. 
Proiectul este cofinanţat în cadrul Programului Intelligent Energy Europe – CIP IEE 2013, linia 
de finanţare Proiecte de promovare si diseminare. 
Managerul proiectului este dna. Aurelia Junie, Directorul Executiv al Direcţiei Dezvoltare din 
cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.  
Contractul de finanţare nr. IEE/13/763/SI2.674877 a fost semnat în 19.02.2014, în valoare totală 
de 1.650.929 euro (din care 23.870 euro buget Timişoara), iar perioada de implementare este de 
36 luni. 
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Obiectiv general: implementarea de măsuri inovative „Nearly Zero Energy Building Renovation 
(NZEBR)” (renovarea clădirilor în sistem 0 energie)  şi promovarea utilizării Resurselor 
Energetice Regenerabile (RES).  
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 să faciliteze şi să asigure aplicarea şi integrarea NZEBR cât mai curând posibil 

 să interpreteze şi să explice cunoştinţele existente cu privire la eficienţa 
energetică, ca linie directoare concretă pentru NZEBR; 

 diseminarea rezultatelor; 

 constituirea grupurilor naţionale NZEBR. 
Stadiu proiect: în implementare 25% 
 
ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE CĂTRE BIROUL GENERARE PROIECTE CU  
FINANŢARE LOCALA, REGIONALĂ ŞI NAŢIONALĂ: 
1. Organizare, participare şi reprezentare în cadrul unor grupuri de lucru, conferinţe, workshop-

uri: 
 Organizarea ediţiei a XIV-a a „Săptămânii Calităţii Timişorene” (10-14 noiembrie 

2014), eveniment organizat împreună cu AGIR - Asociaţia Generală a Inginerilor din 
România - Filiala Timiş. Tema acestui eveniment în anul 2014 a fost “Calitate pentru 
sănătate”, fiind invitaţi să participe reprezentanţi ai instituţiilor şi asociaţiilor care au 
fost implicate în procesul de îmbunătăţire a calităţii vieţii locuitorilor Zonei Timişoara. 

2. Reglementarea accesului la infrastructura municipală pentru reţele de comunicţii electronice: 
 Elaborarea  Regulamentului privind condiţiile de acces la infrastructura municipală 

(canalizaţia subterană) pentru reţelele de comunicaţii electronice realizată în cadrul 
proiectului de investiţii “Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al 
Municipiului Timişoara“ şi a contractului de constituire a dreptului de servitute pentru 
realizarea accesului la infrastructura municipală (canalizaţia subterană) pentru reţelele 
de comunicaţii, care au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara nr. 466 din 10.10.2014. Regulamentul a fost înaintat pentru obţinerea 
avizului conform, Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglemetare în 
Comunicaţii, conform art. 10 alin. (3) din Legea nr. 154/2012 privind regimul 
infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice. În data de 25.11.2014 Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglemetare în Comunicaţii a emis Avizul conform 
privind condiţiile tehnice şi economice în care se realizează accesul furnizorilor de 
comunicaţii electronice la infrastructura de comunicaţii electronice realizată în cadrul 
proiectului “ Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului 
Timişoara“,  nr. DER/1687. 

 Elaborarea draft-ului pentru Regulamentul referitor la condiţiile în care se realizează 
accesul pe proprietatea publică sau privată a municipiului Timişoara în vederea 
instalării, întreţinerii, înlocuirii, sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a 
elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a 
elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de 
comunicaţii electronice şi a contractului de constituire a dreptului de servitute pentru 
realizarea accesului pe proprietatea privată/privată a municipiului Timişoara în vederea 
instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice 
sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora. 

3. Reprezentarea Primăriei în cadrul unor asociaţii:  
 Asociaţia Automotivest 
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Scop: creşterea competitivităţii pe piaţă a membrilor reţelei de tip „cluster” din Regiunea 
Vest pentru industria auto; dezvoltarea şi creşterea competitivităţii sectorului automotive 
în Regiunea de Vest.   
Asociaţi: ADR Vest, SC Interpart Production SRL, SC Inteliform SRL, CCIAT, CCIAA, 
Municipiul Arad, Municipiul Timişoara, ISIM Timişoara, SC Dura Automotive Romania 
SRL, SC Nutechnologies SRL, SC Yazaki Component Technology SRL, INCEMC 
Timişoara, Asociaţia Tehimpuls,  Fundaţia Româno-Germană de Pregătire şi 
Perfecţionare Profesională în Domeniul Construcţiilor Timişoara, SC Continental 
Automotive Romania SRL, SC Centrul de Prelucrări Metalice Bocşa, Universitatea 
Politehnica Timişoara şi Univeristatea Aurel Vlaicu Arad.  
 Asociaţia Cluster Regional TIC 

Scop: derularea de servicii şi activităţi care vizează promovarea şi susţinerea 
întreprinderilor regionale TIC ca şi actori pe piaţa globală, generatori de produse proprii, 
sub un brand regional puternic 
Asociaţi: Consiliul Judeţean Arad, Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Consiliul Judeţean 
Hunedoara, Consiliul Judeţean Timiş, Primăria Municipiului Arad, Primăria Municipiului 
Timişoara, Primăria Municipiului Deva, Universitatea Politehnica din Timişoara, 
Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea Aurel Vlaicu, Alcatel Lucent 
Romania, ACI Worldwide, Berg Computers, SSI Schaefer, Lasting System, Oce 
Software, Kathrein România, Deltatel, Flextronics Romania, IBM Romania, Continental 
Automotive România, Institutul E Austria Timişoara, Wipro Technologies,  Vox 
Filemakers Solutions, Modatim Business Facility, Genisoft, Eta 2u, Incubatorul de 
Afaceri Software Timişoara - Ubit, Syonic, Aries – Filiala Timişoara.  
 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Polul de creştere Timişoara 

Scop: cooperarea între unităţile administrativ-teritoriale membre, pentru realizarea în 
comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în 
comun a unor servicii publice; creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă 
în Polul de Creştere Timişoara, prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunăţirea 
serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de 
sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. 
Asociaţi: Municipiul Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş, Comuna Becicherecu Mic, 
Comuna Bucovăţ, Comuna Dudeştii Noi, Comuna Dumbăviţa, Comuna Giarmata, 
Comuna Giroc, Comuna Ghiroda, Comuna Moşniţa Nouă, Comuna Orţişoara, Comuna 
Pişchia, Comuna Remetea Mare, Comuna Săcălaz, Comuna Sînmihaiu Român, Comuna 
Şag.  
 Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România 

Scop: protejarea valorilor de patrimoniu şi de artă confirmate documentar, preluarea şi 
punerea în valoare a experienţei  şi exemplelor de bună practică în materie de restaurare a 
patrimoniului, de dezvoltare urbană şi amenajare a patrimoniului la nivel regional, 
naţional şi internaţional.  
Asociaţi: Consilii Judeţene: Alba, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Brăila, Dâmboviţa,      
Gorj, Mehedinţi, Mureş, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vaslui; Primării: Municipiul Alba 
Iulia, Municipiul Câmpulung, Municipiul Târgovişte, Municipiul Curtea de Argeş, 
Municipiul Sighişoara, Municipiul Timişoara, Municipiul Hunedoara, Municipiul 
Orăştie, Municipiul Reşiţa, Municipiul Brăila, Oraşul Făget, Oraşul Băile-Herculane, 
Oraşul Pucioasa, Oraşul Râşnov, Oraşul Năsăud, Comuna Topliţa (Hunedoara), Comuna 
Berzasca (Caraş-Severin), Comuna Gura-Ocniţei (Dâmboviţa). 
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În perioada 17-19 septembrie 2014 în municipiul Alba Iulia a avut loc adunarea generală 
a Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România, ocazie cu care 
doamna architect Aurelia Junie a fost aleasă în funcţia de vicepreşedinte a asociaţiei ca 
urmare a implicării permanente în activităţile asociaţiei (particpare activă la întocmirea 
proiectelor, în cadrul conferinţelor, vizite de lucru, în activitatea zilnică a asociaţiei). 

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

 
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 stabilite de către Primarul Municipiului Timişoara, 
după cum urmează : 

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

 Obiective de investiţii, cu  contracte în derulare de: execuţie de lucrări, dotări sau 
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 2014, anexă la Bugetul Local  a fost aprobat de către Consiliul Local al 
Municipiului Timişoara prin HCL nr. 3 din 28.01.2014 privind aprobarea bugetului local al 
Municipiului Timisoara pe anul 2014, în valoare totală de 511.351,54 mii lei, defalcat după cum 
urmează:  

- 385.652,11 mii lei  417.235,19  - Proiectele cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare  

- 125.699,43 mii lei 95.223,65  – Investiţii – pentru obiective  cu finanţare din buget 
local si alte surse. 

 

Pe parcursul anului 2014 au  avut loc  10 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. 86 din 11.03.2014:  
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- 385.652,11  mii lei   - Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare  

- 125.699,43 mii lei - Investiţii  cu finanţare din buget local si alte surse 
RECTIFICAREA 2, aprobată prin  HCL nr. 162 din 25.03.2014: 

- 368.007,35 mii lei   - Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare  

- 125.834,43 mii lei - Investiţii  cu finanţare din buget local si alte surse din buget local 
si alte surse 

RECTIFICAREA 3, aprobată prin  HCL nr. 281 din 20.05.2014: 
- 359.754,50 mii lei   - Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 

postaderare  
- 135.343,12 mii lei - Investiţii cu finanţare din buget local si alte surse din buget local 

si alte surse 
RECTIFICAREA 4, aprobată prin  HCL nr. 410 din 04.08.2014: 

- 370.192,26 mii lei   - Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare  

- 114.838,82 mii lei - Investiţii cu finanţare din buget local si alte surse din buget local 
si alte surse 

RECTIFICAREA 5, aprobată prin  HCL nr. 415 din 12.09.2014: 
- 381.077,27  mii lei   - Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile  

postaderare  
- 107.291,55 mii lei - Investiţii cu finanţare din buget local si alte surse din buget local 

si alte surse 
RECTIFICAREA 6, aprobată prin  HCL nr. 495 din 10.10.2014: 

- 390.267,39 mii lei   - Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile  
postaderare  

- 106.412,31 mii lei - Investiţii cu finanţare din buget local si alte surse din buget local 
si alte surse 

RECTIFICAREA 7, aprobată prin  HCL nr. 523 din 23.10.2014: 
- 391.572,66  mii lei   - Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 

postaderare reprezintă  
- 106.412,31 mii lei - Investiţii cu finanţare din buget local si alte surse din buget local 

si alte surse 
RECTIFICAREA 8, aprobată prin  HCL nr. 528 din 31.10.2014: 

- 391.652,66  mii lei   - Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile  
postaderare  

- 96.339,81 mii lei - Investiţii cu finanţare din buget local si alte surse din buget local si 
alte surse 

RECTIFICAREA 9, aprobată prin  HCL nr. 579 din 09.12.2014: 
- 392.263,80 mii lei   - Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile  

postaderare  
- 82.417,77 mii lei - Investiţii cu finanţare din buget local si alte surse din buget local si 

alte surse 
RECTIFICAREA 10, aprobată prin  HCL nr. 618 din 19.12.2014: 

- 408.768,66  mii lei   - Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare reprezintă  



21 
Cod  FP26-04,ver1 

 
 

- 82.556,77 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 2014 au fost grupate în: 
studii şi proiecte, lucrări tehnico – edilitare şi  achiziţii de dotări; 
STUDIILE ŞI PROIECTELE vizează  în principal următoarele obiective: 

- PUG Municipiul Timişoara,  Sistem infogeografic – Direcţia de Urbanism 
- Reabilitare şi modernizare instituţii de sănătate şi învăţământ cum sunt: reabilitare 

instalaţii şi construcţii clădire existentă şi extindere UPU la Spitalul Municipal 
Clinicile Noi, extindere Şcoala Generală nr.16, reabilitare acoperiş la Şcoala Generală 
nr.19 şi Liceul Silvic, reabilitare sală sport la Şcoala Generală nr. 18, reabilitare 
construcţii, instalaţii şi utilităţi la  Grup Şcolar Ungureanu, Liceul G. Moisil şi 
Colegiul Tehnic Regele Ferdinand – Direcţia de Instituţii şcolare, medicale, sportive 
şi culturale 

- Realizare pistă skateboard – Direcţia Mediu 
- Pasaj Jiul , Pasaj Popa Şapcă şi Pasaj Solventul – Direcţia Tehnică 
- Lărgire patru benzi Calea Martirilor şi strada Prof.Dr. Aurel Păunescu - Direcţia 

Tehnică 
- Drum de legătură Calea Buziaşului-strada Siemens, sens giratoriu Calea Buziaşului, 

parcare publică - Direcţia Tehnică 
 

LUCRĂRILE TEHNICO-EDILITARE principalele, constau  în:  
- Achiziţia şi montarea unei staţii de filtrare mod ORAS şi amplasarea acesteia în 

Municipiul Timişoara – Direcţia de Mediu  
- Reabilitare clădiri istorice -Lic Lenau – Direcţia Urbanism 
- Extindere corp B secţiile chirurgie, prematuri şi laborator şi reabilitare cladire 

existentă la Spitalul Louis Ţurcanu - Direcţia de Instituţii şcolare, medicale, sportive 
şi culturale. 

- Reabilitare construcţii, instalaţii şi extindere la Sala C.Jude - Direcţia de Instituţii 
şcolare, medicale, sportive şi culturale. 

- Extindere grădiniţă PP 26 - Direcţia de Instituţii şcolare, medicale, sportive şi 
culturale. 

- Modernizari şi amenajări stradale în  zonele: Michelangelo, Văcărescu II, Muzicescu, 
Torac-Stan Vidrighin,  zona Câmpului, zona Petuniei-Magnoliei, zona Weismuller-
Nicoară, Intersecţie Bălcescu - Direcţia Tehnică 

- Extinderi reţele apă-canal în zonele:  Ciarda Roşie- Urseni , întregiri reţele apă-canal, 
execuţie fântână ornamentală pe strada Aştrilor  - Direcţia Tehnică 

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

- Reabilitarea unor obiective în domeniul social: Serviciul 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, Centru de zi pentru 
îngrijirea copiilor în comuna Dumbrăviţa - Direcţia Dezvoltare 
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- Reabilitarea unor obiective în domeniul sănătăţii : Dezvoltarea unui sistem regional 
transfrontalier de centre medicale de excelenţă specializate în diagnosticul antenatal 
al malformaţiilor fetale în aria Timişoara-Vârşeţ - Direcţia Dezvoltare 

- Obiective în domeniul învăţământului: Reabilitarea modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau, a Liceului 
Teoretic J.L. Calderon şi a  Colegiului Naţional C.D.Loga – Direcţia Dezvoltare 

- Obiective de dezvoltare: Reabilitare Strada Văcărescu pe tronsonul cuprins între Bdul 
Regele Carol şi Splaiul T.Vladimirescu, 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 Automotive, Structuri locale pentru sprijinirea  afacerilor în comuna 
Dumbrăviţa-Incubator de afaceri, Modernizarea staţiilor de transport public 
intermodal la nivelul PCT, Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi 
prevenirea criminalităţii în municipiul Timişoara - Direcţia Dezvoltare. Modernizarea 
staţiilor de transport public intermodal  

 
DOTĂRILE  principale sunt  următoarele : 

- Mjloace de transport (minibuze electrice cu 14 locuri, autoturisme, 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 2014. 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. 
 
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 
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proiecte cu finanţare de la  UE, gestionate de serviciile şi instituţiile publice din subordinea 
CLMT, după cum urmează: 

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

- Dezvoltarea creativităţii şi capacităţii de inovare prin abordări interdisciplinare şi 
facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa municii Colegiul National C.D.Loga 

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

- Cariera mea - provocarea mea Colegiul Tehnic Ion Mincu Timişoara 
- Dezvoltarea creativităţii şi capacităţii de inovare prin abordări interdisciplinare şi 

facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa municii Colegiul Silvic Casa Verde 
- Dezvoltarea infrastructurii de C-D a SCMU prin crearea unui centru de cercetare 

medical transnaţională 
- Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiăparea Ambulatorului de obstretică 

ginecologie a SCMU Timişoara 
- 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 

31.12.2014 
% 

0 1 
TOTAL GENERAL I 34,42 

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 40,12 
LUCRĂRI NOI - B 11,59 
  

Capitolul 65.02  Învăţământ 29,19 

Capitolul 66.02 Sănătate 9,37 

Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 78,52 

Capitolul 68.02 Asigurări şi  Asistenţa  Socială 50,98 

Capitolul 70.02  Locuinte , servicii si dezvoltare publica 33,22 

Capitolul 74.02 Protecţia mediului 24,83 

Capitolul 81.02 Combustibili si energie 54,12 

Capitolul 84.02  Transporturi  33,92 
 
B. INVESTIŢII cu finanţare din buget local si alte surse 

DENUMIRE CAPITOL 
TOTAL realizari la 

31.12.2014 
% 

0 1 
TOTAL GENERAL 53,86 
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 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 77,81 
 LUCRĂRI NOI - B 39,56 
DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 55,11 
  

Capitolul 51.02 Autorităţi  Executive şi Acţiuni Externe 41,82 

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 82,56 

Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranţa naţională 70,57 

Capitolul 65.02  Învăţământ 40,92 

Capitolul 66.02 Sănătate 57,90 

Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 70,82 

Capitolul 68.02 Asigurări şi  Asistenţa  Socială 47,36 

Capitolul 70.02  Locuinte , servicii si dezvoltare publica 38,54 

Capitolul 74.02 Protecţia mediului 79,64 

Capitolul 81.02 Combustibili si energie 0,00 

Capitolul 84.02  Transporturi  70,34 
 

Programul de Dezvoltare al Municipiului Timişoara a fost realizat în următoarele procente: 
- PROIECTE CU FINANTARE DIN  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

POST ADERARE – 34,42%  
- INVESTIŢII cu finanţare din buget local si alte surse – 53,86% 

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; 

- 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. 
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- 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; 

 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  
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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 2014 conform procedurii 
operationale PO 03, pe două faze distincte:  

- ELABORARE DE STUDII ŞI PROIECTE  
- EXECUŢIE LUCRĂRI  

2.1 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: 

2.1.1 „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.  

2.1.2 “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).  

2.1.3 „Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara”. 
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. 

2.1.4 „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.  

2.1.5 „Racord la reţeaua metropolitană existentă de fibră optică, pentru proiectul Sistem de 
 supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii din municipiul 
Timişoara”- Obiectivul este asigurarea transferului de date de la camerele de 
supraveghere montate în cadrul proiectului “Sistem de supraveghere pentru creşterea 
siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul Timişoara” la dispeceratul central 
aflat la sediul poliţiei locale Timisoara. 

 
4. ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE 

Angajaţii Compartimentelor management, respectiv monitorizare proiecte cu finanţare locală, 
regională, naţională din cadrul Serviciului Proiecte cu Finanţare Locală, Regională şi Naţională au 
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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 
- Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a 

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

Colegiului Naţional C.D.Loga 
- Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a 

Liceului Teoretic Nikolaus Lenau 
- Racord la reţeaua metropolitană existentă de fibră optică, pentru proiectul Sistem de 

 supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii din municipiul 
Timişoara 

 
4.1. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PROMOVATE în 2014  

HOTĂRÂREA nr. 18 din data: 28.01.2014 privind completarea numărului de reprezentanţi ai 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creştere Timişoara"  
HOTĂRÂREA nr. 20 din data: 28.01.2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică 
deschisă a unei suprafeţe de teren  de 10.000 mp,  în vederea realizării unei unităţi industriale sau 
de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timişoara  
HOTĂRÂREA NR. 87 din data: 11.03.2014 privind aprobarea Programului Multianual de 
Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara  
HOTĂRÂREA NR. 101 din data: 11.03.2014 privind aprobarea încheierii protocolului de 
cooperare dintre Municipiul Timişoara şi Fundaţia Eurolink-Casa Europei   
HOTĂRÂREA NR. 108 din data: 11.03.2014 privind aprobarea participării municipiului 
timişoara la proiectul "promovarea unor măsuri NZEBR-de renovare a clădirilor în sistem "0 
energie"- ,intelingente şi integrate, pe piaţa europeană a renovărilor de clădiri -  NEZER" în 
cadrul Programului Intelligent Energy Europe, linia de finanţare Proiecte de Promovare Şi 
Diseminare  
HOTĂRÂREA NR. 143 din data: 25.03.2014 privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei 
obiectivului "Infrastructura Regională de Afaceri şi Inovare în sectorul IT&C", situat pe str. 
Circumvalaţiunii nr. 2-4, aparţinând Municipiului Timisoara, de către personalul contractual 
(guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara 
HOTĂRÂREA NR. 153 din data: 25.03.2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Actul 
Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creştere Timişoara 
HOTĂRÂREA NR. 172 din data: 15.04.2014 privind aprobarea încheierii contractului de 
asociere şi a contractului de comodat dintre Municipiul Timişoara şi E.ON Gaz Distribuţie S.A. în 
vederea realizării şi a exploatării în siguranţă a sistemului de distribuţie gaze naturale pentru 
imobilul de pe str. Ioan Plavoşin, nr.21, din Timişoara, aflat în curs de reabilitare în cadrul 
proiectului "Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate ", cod SMIS 40778  
HOTĂRÂREA NR. 234 din data: 20.05.2014 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale de 
membru a Municipiului Timişoara în cadrul Asociaţiei ”Cluster Regional Tehnologia Informaţiei 
şi a Comunicaţiilor - Regiunea Vest România”  
HOTĂRÂREA NR. 238 din data: 20.05.2014 privind aprobarea încheierii Convenţiei pentru 
modificarea traseului reţelei de distribuţie a gazelor naturale existente pe str. P-ţa Sf. Gheorghe, 
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din Timişoara, aflată în curs de reabilitare în cadrul proiectului “Reabilitarea spaţiilor publice din 
centrul istoric al Municipiului Timişoara”, cod SMIS 31507  
HOTĂRÂREA NR. 360 din data: 18.07.2014 privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei 
obiectivului "Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate", situat în Timişoara pe str. Ioan 
Plavoşin nr.21, aparţinând Municipiului Timisoara, de către personalul contractual (guarzi) din 
cadrul Serviciului Pază Obiective al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara 
HOTĂRÂREA NR. 364 din data: 18.07.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţii  ”Deviere canale de desecare în Parcul Industrial Freidorf” - 
HOTĂRÂREA NR. 383 din data: 01.08.2014 privind aprobarea concesionării  unei suprafeţe de 
teren  de 20.000 mp, în vederea realizării unei unităţi industriale şi de servicii de logistică în 
Parcul Industrial Freidorf, Timisoara  
HOTĂRÂREA NR. 447 din data: 10.10.2014 privind modificarea bugetului prevăzut pentru 
Progamul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara 
HOTĂRÂREA NR. 466 din data: 10.10.2014 privind aprobarea condiţiilor de acces infrastructura 
municipală (canalizaţia subterană) pentru reţelele de comunicaţii realizată în cadrul obiectivului 
de investiţii ”Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara“ cod 
SMIS 31507 şi încheierii contractelor privind constituirea dreptului de servitute dintre Municipiul 
Timişoara şi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
HOTĂRÂREA NR. 478 din data: 10.10.2014 privind aprobarea de către Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara a demersurilor legale necesare dizolvării/lichidării SC UBIT SRL 
Timişoara 
HOTĂRÂREA NR. 515 din data: 23.10.2014 privind modificarea bugetului prevăzut pentru 
Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara 
HOTĂRÂREA NR. 580 din data: 09.12.2014 privind modificarea bugetului prevăzut pentru 
Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara 
HOTĂRÂREA NR. 625 din data: 19.12.2014 privind administrarea "Structurii Locale pentru 
sprijinirea afacerilor în Comuna Dumbrăviţa - Incubator de Afaceri", cod SMIS 26443, investiţie 
finanţată în paretneriat cu Comuna Dumbrăviţa prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, 
axa prioritară 1 - D.I.1.1, subdomeniul Poli de creştere 
 

4.2. DISPOZIŢII ALE PRIMARULUI PROMOVATE  în 2014: 
DISPOZIŢIA NR.69  din data:20.01.2014 privind constituirea comisiei predare-primire a 
materialelor recuperate din dezmembrari in vederea valorificarii acestora la obiectivul de investitii 
“ Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara” 
DISPOZIŢIA NR.70  din data:20.01.2014 privind constituirea comisiei predare-primire a 
materialelor recuperate din dezmembrari in vederea valorificarii acestora la obiectivul de investitii 
“ Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” 
DISPOZIŢIA NR. 426 din data: 08.04.2014 privind desemnarea membrilor, reprezentanţi ai 
Primăriei Municipiului Timişoara, în cadrul comisiei mixte de negociere a contractului de 
asociere în participaţie al Centrului Intermodal Remetea Mare  
DISPOZIŢIA NR.632  din data:10.06.2014 privind modificarea componenţei echipei de 
implementare a proiectului (E.I.P) „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii 
Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timisoara”, cod SMIS 38282 
DISPOZIŢIA NR.741  din data:10.07.2014 privind constituirea comisiei de recepţie a lucrărilor 
de reparaţii la obiectivul „Piaţa Iosefin” Timisoara  
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DISPOZIŢIA NR. 805 din data:24.07.2014 privind privind constituirea Echipei de Implementare 
a Proiectului (E.I.P.) „Promovarea unor măsuri NZEBR - de renovare a clădirilor în sistem „0 
energie” , inteligente şi integrate, pe piaţa europeană a renovărilor de clădiri -  NeZeR”  
DISPOZIŢIA NR. 858  din data: 07.08.2014  privind desemnarea d-nei Junie Aurelia Dorina 
Carmen să participe ca reprezentant al Municipiului Timişoara în calitate de membru  în cadrul 
Consiliului de Administraţie al SC Aquatim SA  
DISPOZIŢIA NR. 892 din data:14.08.2014 privind modificarea componenţei unităţii de 
management  a proiectului (U.M.P) „Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul 
IT&C”, cod SMIS 34472  
DISPOZIŢIA NR.893 din data:14.08.2014 privind modificarea Dispozitiei nr.159/08.02.2013 
referitoare la constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si receptiei finale la 
expirarea perioadei de garantie, pentru toate lucrarile de constructii si instalatii aferente acestora 
ce constituie obiective de investitii realizate de catre municipiul Timisoara. 
DISPOZIŢIA NR. 1307 din data: 04.12.2014 privind  numirea comisiei pentru evaluarea ofertelor 
pentru achiziţia prin cumpărare directă a lucrărilor de execuţie pentru investiţia „Deviere canale 
desecare în Parcul Industrial Freidorf” 
DISPOZIŢIA NR.1325  din data:10.12.2014 privind  modificarea componenţei echipei de 
implementare a proiectului (E.I.P) „Reabilitarea Spaţiilor Publice din Centrul Istoric al 
Municipiului Timişoara”  Cod SMIS 31507 

 

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   18 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,  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: 
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- menţinerea valabilităţii 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 cu microbuzul deţinut în proprietate cu numărul 
de înmatriculare TM-13-HJV. 

 
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. 
 

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; 
 
Pe parcursul anului 2014 au fost depuse documentaţiile necesare, inclusiv Cererile de Finanţare, 
pentru accesarea fondurilor nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013, Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenţie 3.4 
„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, pentru următoarele 
proiecte: 

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

2. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale  a 
liceului  teoretic J.L. Calderon, 

3. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale  a 
liceului  teoretic Nikolaus Lenau Timişoara. 

 
În cursul aceluiaşi an, a avut loc vizita precontractuală pentru proiectul „Crearea şi Dotarea 
Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Timişoara”, care urmează a fi cofinanţat 
în cadrul Programului Operaţional Regional  2007-2013, Axa prioritară 5: „Dezvoltarea durabilă 
şi promovarea turismului”, Domeniul de intervenţie 5.3. „Promovarea potenţialului turistic şi 
crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, 
Operaţiunea: „Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi 
dotarea acestora” 

 
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 nr. 2748, a fost semnat în data de 29.12.2011, în valoare totală de 
65.588.077,70 lei, iar perioada de implemntare a proiectului este de 43 de luni (Conform Actului 
Adiţional nr.1/09.04.2013). 
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Proiectul este cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 
,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de 
interventie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub- domeniul: Poli de creştere. 
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: 

 îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei; 
 îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor şi creşterea gradului de confort; 
 valorificarea patrimoniului arhitectural istoric.  

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. 
Stadiu: în implementare. Până în prezent au fost executate lucrări de construcţii şi instalaţii în 
proporţie de 49%. 
   

2. 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. 
Proiectul este cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 
,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de 
interventie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub- domeniul: Poli de creştere. 
Contractul de finanţare nr. 3524 a fost semnat în data de 29.06.2012, în valoare totală de 
49.207.387,67 lei,   iar perioada de implementare a proiectului  este de 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. 

Stadiu: în implementare. Lucrările se desfăşoară conform graficului de execuţie, fiind realizate în 
proporţie de aproximativ 55 %.  
 

3. 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. 
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Proiectul este cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 
,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de 
interventie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub- domeniul: Poli de creştere. 
Contractul de finanţare nr. 39375 a fost semnat în data de 22.08.2012  în valoare totală de 
12.625.307,35 lei,   iar perioada de implementare a proiectului  este 33 de luni (Conform Actului 
adiţional nr. 3/22.08.2014). 
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. 

Stadiu: în implementare. Lucrarile se desfăşoară conform graficului de execuţie fiind realizate în 
proporţie de aproximativ 75%.  
 

4. Proiectul „Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul TI&C”.  
Managerul proiectului este d-na Daniela-Elena Burtic, consilier în cadrul Serviciului Proiecte cu 
Finanţare Internaţională, Direcţia Dezvoltare.  
Proiectul este cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 
,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de 
interventie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub- domeniul: Poli de creştere. 
Contractul de finanţare nr. 1986 a fost semnat în data de 29.06.2012, în valoare totală de 
19.159.203,27 lei, iar perioada de implementare a proiectului  este de 42 de luni. (Conform 
Actului adiţional nr. 4/22.08.2014) 
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 
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IT&C, menită să contribuie la sprijinirea IMM-urilor aflate în faza demarării şi/sau  
consolidării afacerilor lor.   

 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. 

Stadiu: în implementare. Până în prezent au fost finalizate lucrările de execuţie şi este în derulare 
procedura privind achiziţia serviciului de administrare şi management a clădirii INCUBOXX.  

 
5. 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.  
Proiectul este cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 
,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de 
interventie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub- domeniul: Poli de creştere. 
Contractul de finanţare nr. 3617 a fost semnat în data de 29.01.2013, în valoare totală de 
7.489.225,70 lei,  iar perioada de implementare este de 24 luni (Conform Actului adiţional nr. 
3/24.10.2014). 
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. 

Stadiu: în implementare. A fost încheiat contractul de execuţie lucrări iar până la data sistării 
lucrărilor (23.10.2014) au fost efectuate lucrări în proporţie de 59%. 
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6. 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.  
Proiectul este cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 
,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de 
interventie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub- domeniul: Poli de creştere. 
Contractul de finanţare nr. 3631 a fost semnat în data de 15.02.2013, în valoare totală de 
3.999.719,84 lei, iar perioada de implementare este de 27 luni (Conform Actului adiţional nr. 
3/5.08.2014). 
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. 

Stadiu: în implementare. Lucrările au început în data de 16.09.2014 şi au fost efectuate în 
proporţie de 65%.  
 

7. 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. 
Proiectul este cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 
,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de 
interventie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub- domeniul: Poli de creştere. 
Contractul de finanţare nr. 3696 a fost semnat în data de 01.04.2013, în valoare totală de 
3.994.333,55 lei, iar perioada de implementare a proiectului  este de 24 luni (Conform Actului 
adiţional nr. 1/17.09.2014). 
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 
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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. 

Stadiu: în implementare. Până în prezent au fost executate lucrări de construcţii şi instalaţii în 
proporţie de 70%. 
 

8. 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. 
Contractual de finanţare nr. 23774 a fost semnat în data de 02.04.2013, în valoare totală de 
2.021.055,65 EURO, iar perioada de implementare a proiectului  este de 24 de luni. (Conform 
Actului adiţional nr. 1/07.08.2014). 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. 
Stadiu: în implementare. 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. Pe parcursul anului 
2014 au fost semnate toate contractele de achiziţie directă („single tender”), contractul de 
execuţie a lucrărilor de construire, precum şi o parte din cotractele de achitiziţie a mobilierului şi 
a dotărilor de specialitate (3 loturi din 7). Au fost elaborate materialele de publicitate necesare 
proiectului, inclusiv panoul temporar situat în locaţia unde se desfăşoară lucrările. În acelaşi 
timp, a fost realizat raportul cu privire la malformaţiile fetale în aria acoperită de proiect şi au 
fost organizate 2 workshopuri pentru pregătirea medicilor în acest domeniu.  
 

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

Managerul proiectului este dna. Magdalena Nicoară, Şef al Serviciului Proiecte cu Finanţare 
Internaţională din cadrul Direcţiei Dezvoltare. 
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Proiectul este cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 
3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi 
a infrastructurii pentru formare profesională continuă”. 
Contractul de finanţare nr. 4888 a fost semnat în data de 24.11.2014,  în valoare totală de 
10.387.525,33 lei,   iar perioada de implementare a proiectului  este de 12 de luni. 
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educaţionale a 
Municipiului Timişoara, în special a unităţilor de învăţământ preuniversitar, prin reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Liceului Teoretic „J.L.Calderon” în vederea asigurării 
unui proces educaţional la standarde europene, precum şi a creşterii participării populaţiei 
şcolare şi a adulţilor la procesul educaţional în condiţii optime, care să permită unităţilor de 
învăţământ să-şi îndeplinească misiunea de formare a tinerilor în dezvoltarea locală, regională şi 
naţională. 
Obiectivele specifice ale proiectului constau în: 

 Reabilitarea infrastructurii spaţiilor de învăţământ din cadrul liceului prin lucrări de 
reabilitare a structurii de rezistenţă, refacerea sistemelor de preluare şi colectare a apei 
pluviale, amenajarea grupurilor sanitare, reabilitarea utilităţilor, amenajarea terenului de 
sport şi a vestiarelor, construirea a două case de scară, amenajarea spaţiului de recreaţie 
în exteriorul clădirii. 

 Îmbunătăţirea dotărilor şi echipamentelor de specialitate a 
cabinetelor/laboratoarelor/sălilor de clasă în conformitate cu cele mai noi standarde în 
domeniu. 

 Ameliorarea siguranţei mediului în spaţiul de învăţământ al colegiului prin introducerea 
de sisteme de ventilare mecanică, realizarea unui sistem de securitate a accesului în 
incintă, introducerea unor senzori de fum şi temperatură, sirene şi butoane de alarma 
incendiu, instalaţii alarmă anti-efracţie şi monitorizare zonă: centrală anti-efracţie, 
butoane alarmă, sirenă alarmă şi elemente de detecţie. 

 Creşterea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la serviciile educaţionale prin 
realizarea unui sistem pentru asigurarea accesibilităţii în clădire a persoanelor cu 
handicap locomotor. 

Prin măsurile de reabilitare şi echipare a Liceului Teoretic J.L. Calderon vor fi create premisele 
necesare ameliorării calităţii actului educaţional prin îmbunătăţirea condiţiilor de realizarea 
acestuia în cele 35 săli de clasă, 8 laboratoare, 9 cabinete, 4 birouri, 6 vestiare, 7 spaţii de 
depozitare, 11 grupuri sanitare, 1 atelier, 2 garderobe, 1 sală sport, 1 teren de sport, 1 sală de 
consiliu, holuri, casa scării, 1 sală de festivităţi, 1 arhivă, proiectul contribuind astfel la atingerea 
obiectivelor specifice aferente Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” –din 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, domeniul de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitate şi 
a infrastructurii pentru formare profesională continuă. 
Stadiu: în implementare. A fost semnat contractul de execuţie a lucrărilor iar până în prezent au 
fost executate lucrări în proporţie de 2% din suma totală contractată.  
 

10. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale  a 
Colegiului Naţional C.D.Loga Timişoara. 

Managerul proiectului este dl. Gabriel Popa, consilier în cadrul Serviciului Proiecte cu Finanţare 
Internaţională, Direcţia Dezvoltare. 
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Proiectul este cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 
3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi 
a infrastructurii pentru formare profesională continuă”. 
Contractul de finanţare nr. 4774 a fost semnat în data de 20.10.2014, în valoare totală de 
7.346.636, 12 lei,  iar perioada de implementare a proiectului  este 12 de luni. 
Obiectivul general al proiectului constituit de îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educaţionale 
şi dotarea cu echipamente de specialitate a „Colegiului Naţional C.D. Loga” din Municipiul 
Timişoara în vederea asigurării participării elevilor şi cadrelor didactice la un proces educaţional 
preuniversitar aliniat la standarde europene de calitate.  
Obiectivele specifice al proiectului constau în reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea 
infrastructurii educaţionale existentă în corpurile de clădire A, B şi C ale Colegiului Naţional 
C.D. Loga şi dotarea acestora cu echipamente de specialitate necesare îmbunătăţirii calităţii 
infrastructurii educaţionale, a condiţiilor de şcolarizare pentru elevi, dar şi a condiţiilor de muncă 
pentru cadrele didactice şi a personalului auxiliar în vederea asigurării unui proces educaţional 
aliniat la standarde europene. 
Stadiu : în implementare. A fost semnat contractul de execuţie a lucrărilor iar până în prezent au 
fost executate lucrări în proporţie de 2% din suma totală contractată.  
 

11. „ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a 
Liceului teoretic NIKOLAUS LENAU Timişoara” 

Managerul proiectului este dna. Adriana Deaconu, consilier în cadrul  Biroului Evidenţa 
Patrimoniului - Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse. 
Proiectul este cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 
3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi 
a infrastructurii pentru formare profesională continuă”. 
Contractul de finanţare nr. 4726 a fost semnat în data de 13.10.2014  în  valoare totală de 
6.747.233,18  lei,   iar perioada de implementare a proiectului este de 12 de luni. 
Obiectivul general al prezentului proiect  îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii 
educaţionale şi dotarea cu echipamente de specialitate a „Liceului Teoretic Nikolaus Lenau” din 
municipiul Timişoara în vederea asigurării creşterii participării populaţiei şcolare (elevi de 
gimnaziu şi liceeni), precum şi a cadrelor didactice la un proces educaţional preuniversitar aliniat 
la standarde europene de înaltă calitate.  
Obiectivele specifice ale proiectului constau în: 

 Reabilitarea infrastructurii liceului în suprafaţă totală desfăşurată de 4771 mp. prin 
măsuri urgente de consolidări, reparaţii la structură şi tâmplărie, planşee şi şarpantă; 

 Modernizarea şi reorganizarea funcţională a liceului. Spaţiile educaţionale şi 
administrative sunt dotate nesatisfăcător, iar fondurile alocate pe plan local şi central sunt 
insuficiente pentru reamenajarea corespunzătoare desfăşurării activităţii în condiţii de 
calitate şi siguranţă; 

 Îmbunătăţirea dotărilor educaţionale, în conformitate cu cele mai noi standarde în 
domeniu. Starea actuală a dotărilor şi echipamentelor IT din liceu, justifică investiţii 
pentru modernizarea şi echiparea acestuia, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie 
pentru infrastructură şi  dotări , ceea ce va permite acestei unităţi de învăţământ 
preuniversitar să-şi îndeplinească  misiunea de formare a tinerilor în dezvoltarea locală, 
regională şi naţională; 
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 Ameliorarea siguranţei mediului educaţional se va realiza prin consolidarea structurii de 
rezistenţă şi reabilitarea clădirii, prin înlăturarea igrasiei şi refacerea integrală a grupurilor 
sanitare, creându-se astfel un mediu adecvat în vederea desfăşurării normale a actului 
educaţional. 

 Creşterea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la serviciile educaţionale. Prin 
implementarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timişoara”, 
Municipalitatea Timişoara prevede montarea unei platforme ridicătoare verticală, unei 
platforme ridicătoare balustradă, a unui lift pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii, 
precum şi a 3 grupuri sanitare la parter, etajul unu şi doi, special echipate pentru acestea. 

În urma reabilitării şi recompartimentării clădirii existente vor rezulta următoarele spaţii: la 
Demisol: 2 laboratoare, 1 spaţiu de depozitare pentru laboratorul de biologie, 1 club, spaţiu 
tehnic, arhiva şi 3 spaţii de depozitare, grupuri sanitare;Parter:6 săli de clasă,1 biblioteca cu sala 
de lectură, 1 sală pentru contabilitate, 1 cabinet medical, 1 staţie radio, 1 cabină poartă, 1 sală de 
sport cu vestiare pentru fete şi băieţi+spaţiu de depozitare pentru sala de sport, 5 grupuri sanitare, 
1 teren de sport, 1 spaţiu de depozitare pentru hărţi, 1 depozit pentru gunoi şi 1 curte interioară; 
Etajul 1: 6 săli de clasă, 2 laboratoare, 3 cabinete, 1 cancelarie, 1 secretariat, 1 birou director, 4 
grupuri sanitare, 1 spaţiu de depozitare pentru hărţi şi  Etajul 2: 6 săli de clasă, 1 sală  de muzică, 
2 cabinete, 1 laborator, 1 sală festivă cu posibilitate de compartimentare prin intermediul 
peretelui mobil, etc. 
Stadiu : în implementare. A fost semnat contractul de execuţie a lucrărilor iar până în prezent au 
fost executate lucrări în proporţie de 30% din suma totală contractată.  

 
12. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului de obstetrică şi 

ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara” 
Managerul proiectului este dna. Alina Mara, consilier în cadrul Serviciului Proiecte cu Finanţare 
Internaţională, Direcţia Dezvoltare.  
Proiectul este cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 
– Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea 
/modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.  
Contractul de finanţare nr. 4619 a fost semnat în data de 29.09.2014,  în valoare totală de 
10.694.419,46 lei  (TVA inclus), iar perioada de implementare a proiectului  este de  9 de luni. 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă: modernizarea infrastructurii şi dotarea cu 
echipamente medicale performante a ambulatoriului Spitalul Clinic Municipal De Urgenţă 
Timişoara în vederea creşterii calităţii serviciilor medicale şi a gradului de accesibilitate a 
populaţiei deservite la standardele impuse de normele europene.  
Obiective specifice: 

 Reabilitarea infrastructurii ambulatoriului; 

 Dotarea cu aparatură medicală de specialitate superior calitativă; 

 Reorganizarea ambulatoriului spitalului conform Ord. 39/2008; 

 Ameliorarea siguranţei mediului în ambulatoriu prin realizarea circuitelor funcţionale 
conform normelor MS (Ord. 914/2006); 

 Creşterea accesibilităţii pacienţilor la serviciile medicale oferite; 

 Intensificarea adresabilităţii pacienţilor faţă de serviciile oferite; 

 Creşterea calităţii serviciilor medicale oferite. 
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Astfel, proiectul propune amenajarea unui ambulatoriu pentru spital complet funcţional, cu o 
suprafaţă totală utilă de 612 mp, acoperind atât parterul cât şi demisolul Spitalului Clinic 
Municipal De Urgenţă Timişoara cu un număr de 14 cabinete, respectiv 1 cabinet obstetrică, 1 
cabinet neonatologie, 4 cabinete obstetrică – ginecologie, 8 cabinete ginecologie şi spaţii anexe, 
inclusiv cameră de sterilizare şi sală de tratamente. 
Din cele 14 cabinete propuse, 7 cabinete se vor reabilita,  moderniza, echipa şi dota, iar 7 
cabinete noi vor fi amenajate,  echipate şi dotate. Din grupurile sanitare pentru pacienţi 1 grup 
sanitar va fi amenajat pentru persoane cu dizabilităţi fizice şi 1 grup sanitar va fi amenajat pentru 
copii. 
Stadiu: în implementare. În prezent se află în derulare procedura de achiziţie publică execuţie 
lucrări.  
 

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

Managerul proiectului este d-na Daniela-Elena Burtic, consilier în cadrul Serviciului Proiecte cu 
Finanţare Internaţională, Direcţiei Dezvoltare. 
Proiectul este cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 
,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de 
interventie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub- domeniul: Poli de creştere. 
Contractul de finanţare nr. 3033 a fost semnat în data de 11.05.2012, în valoare totală de 
1.545.365,44 lei, iar perioada de implementare a proiectului este 24 luni (Conform Actului 
adiţional nr. 3/10.01.2014). 
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;  

Stadiu: Finalizat. Proiectul a fost finalizat în data de 09.05.2014, valoarea totală a proiectului 
fiind de 988.238,07 lei (TVA inclusă). 
În urma lucrărilor de intervenţie atât asupra clădirii, dar şi asupra infrastructurii tehnico-edilitare, 
a rezultat: un spaţiu 27,84 mp spaţiu existent reabilitat şi nou dotat; 208,58 mp spaţii amenajate 
prin construirea mansardei, parţial pe clădirea existentă (2 săli de clasă, 1 sală club, 3 cabinete, 2 
grupuri sanitare femei/bărbaţi, 1 depozit, 1 hol) şi dotări de specialitate pentru noile spaţii create 
în mansardă. 
 

14. 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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Proiectul este cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 
,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de 
interventie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub- domeniul: Poli de creştere. 
Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 3613 a fost semnat în data de 29.01.2013, în valoare 
totală de 8.281.564,16 lei, iar perioada de implementare este de 13 (Conform Actului adiţional 
nr.1/4.12.2013) 
Obiectivul general al 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). 

Stadiu: finalizat. Lucrările au fost finalizate la data de 29.04.2014, valoarea totală a proiectului la 
finalizarea implementării este de 4.889.594,25 ( TVA inclus). 
 

15. Proiectul „Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate”: 
Managerul proiectului este dna. Adriana Deaconu, consilier în cadrul Serviciului Proiecte cu 
Finanţare Internaţională, Direcţia Dezvoltare.  
Proiectul este cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 
,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de 
interventie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub- domeniul: Poli de creştere. 
Contractul de finanţare nr. 3655 a fost semnat în data de 15.02.2013, în valoare totală de 
2.995.213,20 lei, iar perioada de implementare a proiectului  este de 18 luni (Conform Actului 
adiţional nr. 1/10.01.2014). 
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 
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Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara prin reabilitarea şi finalizarea 
unei clădiri deteriorate din str. Ioan Plavoşin nr.21. 

Stadiu: Finalizat. Proiectul a fost finalizat în data de 15.08.2014, valoarea totală a proiectului 
fiind de  2.366.263,58 lei (TVA inclusă). 
În urma lucrărilor de intervenţie atât asupra clădirii, dar şi asupra infrastructurii tehnico-edilitare, 
a rezultat un spaţiu (demisol, parter, mansardă) cu o suprafaţă utilă de 1.117,54 mp în care vor 
funcţiona printre altele, cabinete de: logopedie, psihologie şi medical, săli de: kinetoterapie, 
ergoterapie, internet, activităţi de îndemânare şi aptitudini, activităţi polivalente, ateliere de   
tâmplărie şi pictură, un club de meloterapie, dar şi o curte interioară amenajată cu băncuţe de 
relaxare, foişoare şi mese de şah. 
 

16. 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.  
Proiectul este cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 
,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de 
interventie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub- domeniul: Poli de creştere. 
Contractul de finanţare nr. 3139 a fost semnat în data de 29.05.2012, în valoare totală de 
5.162.561,08 lei,  iar perioada de implementare este de 24 luni (Conform Actului adiţional 
nr.3/20.01.2014).  
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. 

Stadiu: finalizat. Proiectul a fost finalizat în 29.05.2014, valoarea totala a proiectului fiind de 
3.949.486,64 lei (TVA  inclusă). 

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

Managerul proiectului din partea Municipiului Timişoara este Gabriel Popa, consilier în cadrul 
Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională, Direcţia Dezvoltare.  
„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. 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.  
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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. 
Prin acest proiect, în Municipiul Timişoara a fost facilitat accesul locuitorilor şi vizitatorilor 
oraşului la informaţii de interes public, iniţiative cadru ale administraţiei publice, politici, 
programe şi linii de finanţare, oportunităţi de afaceri, informaţii culturale, piaţa forţei de muncă 
naţională şi internaţională precum şi informaţii meteo, ca urmare a soluţiei tehnice dezvoltată de 
liderul de proiect, soluţie care a fost optimizată şi adaptată la sursele de unde vor fi preluate 
informaţiile. Softurile informatice dezvoltate în cadrul proiectului permit preluarea informaţiilor 
din surse multiple, adaptarea fluxurilor informaţionale la sistemele de afişaj locale precum şi 
preluarea conţinutului informaţional pe telefoanele mobile. Totodată, au fost achiziţionate 
echipamente tehnice unde, în acest moment, rulează informaţii de interes general pentru 
locuitorii şi vizitatorii oraşului, informaţii preluate sub forma unor RSS-uri, din cele mai diverse 
surse.  
Stadiu: Finalizat. „Speeding every european digital – SEED” a fost finalizat în data de 
30.06.2014, iar suma totală cheltuită de către Municipiul Timişoara în cadrul proiectului a fost de 
54.735 Euro. În conformitate cu prevederile Contractului de grant, cofinanţarea nerambursabilă a 
fost în proporţie de 50%, respectiv 27.367,5 Euro.  

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

 

3. ,,Reabilitare spaţii publice din centrul istoric al oraşului  Timişoara (Cetate)’’ – 
responsabil monitorizare: Daniela Burtic. 

 

4. ,,Reabilitarea Infrastructurii Publice Urbane a Malurilor Canalului Bega’’ – 
responsabil monitorizare: Alina Mara.  

 

5. ,,Centru regional de competente si dezvoltare a furnizorilor in sectorul automotive’’ 
– responsabil monitorizare:  Ramona Miclăuş. 

 

6. ,,Modernizarea Staţiilor de Transport Public Intermodal la nivelul polului de creştere 
Timişoara” – responsabil monitorizare: Ramona Miclăuş. 

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

municipiul Timişoara’’ – responsabil monitorizare: Alina Mara. 
 

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

 
9. „Reabilitare str. Văcărescu-pe tronson cuprins intre b-dul Regele Carol si 

Spl.Tu.Vladimirescu” – responsabil monitorizare: Gabriel Popa. 
 

10. „Reabilitarea Centrului de Zi pentru copii cu dizabilităţi Podul Lung Timisoara– 
responsabil monitorizare”: Gabriel Popa. 

 
11. ,,Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate’’ – responsabil monitorizare: 

Gabriel Popa. 
 

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

 
13. „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii Serviciului Protecţia 

Copilului şi Familiei” – responsabil monitorizare: Bogdana Olaru 
 

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. 
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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. 

 
22. „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în comuna Dumbrăviţa” – responsabil 

monitorizare: Direcţia Dezvoltare 
 

23. „Modernizarea Parcului Rozelor din Municipiul Timişoara” – responsabil 
monitorizare: Adriana Deaconu. 

 
 
DISPOZIŢII ALE PRIMARULUI PROMOVATE în 2014: 
DISPOZIŢIA nr. 266 din data 11.03.2014 privind constituirea unităţii de implementare şi de 
monitorizare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului 
de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara”, cod SMIS 
23136  , 
DISPOZIŢIA nr. 281 din data 13.03.2014 privind desemnarea doamnei Heghes Mariana in 
funcţia de coordonator în materie de sănătate şi securitate în muncă pentru proiectul 
„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. 509 din data 12.05.2014 privind modificarea componenţei echipei de 
implementare a proiectului (E.I.P)„Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii 
Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timisoara”, cod SMIS 38282, 
DISPOZIŢIA nr. 510 din data 12.05.2014 privind  modificarea componenţei unităţii de 
management a proiectului (U.M.P. ) „Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul 
IT&C”, cod SMIS 34472, 
DISPOZIŢIA nr. 522 din data 13.05.2014  privind constituirea comisiei de analiză şi generare 
propuneri  referitoare la calcularea penalităţilor datorate în cadrul contractului de execuţie lucrări 
nr. 43/09.05.2013 pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii 
Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara” cod SMIS 38282 şi în cadrul 
contractului de furnizare mobilier nr. 203/14.10.2013 pentru proiectul: „Infrastructura regională 
de afaceri şi inovare în sectorul IT&C” cod SMIS 34472, 
DISPOZIŢIA nr. 610 din data 27.05.2014 privind modificarea echipei de implementare a 
proiectului (E.I.P.)„Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate”, cod SMIS 40778, 
DISPOZIŢIA nr. 766 din data 15.07.2014 privind constituirea  echipei de implementare a 
proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a 
Colegiului Naţional C.D. Loga Timişoara” cod SMIS 54103, 
DISPOZIŢIA nr. 767 din data 15.07.2014 privind modificarea componenţei Echipei de 
Implementare a Proiectului „REABILITAREA  INFRASTRUCTURII PUBLICE URBANE A 
MALURILOR CANALULUI BEGA”,  cod  SMIS 31814, 
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DISPOZIŢIA nr. 768 din data 15.07.2014 privind constituirea  echipei de implementare a 
proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a 
Liceului Teoretic J.L. Calderon” cod SMIS 54094, 
DISPOZIŢIA nr. 769 din data 15.07.2014 privind modificarea persoanei responsabilă cu 
monitorizarea  proiectului „Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul 
automotive”, cod SMIS 39375, 
DISPOZIŢIA nr. 770 din data 15.07.2014 privind modificarea unităţii de implementare şi de 
monitorizare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului 
de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara” cod SMIS 
23136,  
DISPOZIŢIA nr. 771 din data 15.07.2014 privind modificarea persoanei responsabilă cu 
monitorizarea proiectului „Reabilitarea Spaţiilor Publice din Centrul Istoric al Municipiului 
Timişoara”, cod SMIS 31507, 
DISPOZIŢIA nr. 772 din data 15.07.2014 privind constituirea  echipei de implementare a 
proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a 
Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timişoara” cod SMIS 54092, 
DISPOZIŢIA nr. 773 din data 15.07.2014 privind modificarea responsabilului cu monitorizarea  
proiectului „Modernizarea Staţiilor de Transport Public Intermodal la nivelul Polului de Creştere 
Timişoara”, cod SMIS 40139, 
DISPOZIŢIA nr. 859 din data 07.08.2014  privind constituirea echipei de implementare şi 
monitorizare a proiectului “Crearea şi dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare 
Turistică Timisoara”, cod SMIS 42315, 
DISPOZIŢIA nr. 883  din data 12.08.2014  privind desemnarea d-lui Gama Pauliean în funcţia 
de coordonator în materie de sănătate şi securitate în muncă pentru proiectul “Modernizarea 
staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timisoara”, cod SMIS 
40139, 
DISPOZIŢIA nr. 914 din data 26.08.2014 privind constituirea  echipei de implementare a 
proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a 
Liceului Teoretic J.L. Calderon” cod SMIS 54094, 
DISPOZIŢIA nr. 915 din data 26.08.2014 privind înlocuirea persoanei responsabilă cu 
monitorizarea 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. 916 din data 26.08.2014 privind  modificarea unităţii  de management a  
proiectului si a persoanei responsabila cu monitorizarea proiectului„Sistem de supraveghere 
pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara”, cod SMIS 
40138, 
DISPOZIŢIA nr. 1117 din data 20.10.2014 privind  modificarea unităţii  de management a  
proiectului si a persoanei responsabila cu monitorizarea proiectului„Sistem de supraveghere 
pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara”, cod SMIS 
40138, 
DISPOZIŢIA nr. 1119 din data 20.10.2014 privind completarea echipei de implementare a 
proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a 
Colegiului Naţional C.D. Loga Timişoara” cod SMIS 54103, 
DISPOZIŢIA nr. 1120 din data 20.10.2014 privind completarea echipei de implementare a 
proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a 
Liceului Teoretic J.L. Calderon” cod SMIS 54094, 
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DISPOZIŢIA nr. 1121 din data 20.10.2014 privind completarea echipei de implementare a 
proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a 
Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timişoara” cod SMIS 54092, 
DISPOZIŢIA nr. 1270 din data 26.11.2014 privind completarea echipei de implementare a 
proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a 
Colegiului Naţional C.D. Loga Timişoara” cod SMIS 54103, 
DISPOZIŢIA nr. 1269 din data 26.11.2014 privind desemnarea responsabilului cu monitorizarea 
implementării proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timişoara” cod SMIS 54092, 
DISPOZIŢIA nr. 1271 din data 26.11.2014 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” 
cod SMIS, cod SMIS 1437 
 
 
ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE CĂTRE SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE 
INTERNAŢIONALĂ : 

- Participare în cadrul comisiilor de evaluare oferte privind achiziţia contractelor de execuţie 
lucrări, prestări servicii şi furnizare, din cadrul proiectelor cu finanţare internaţională, 

- Participare în cadrul comisiilor de recepţie la terminarea lucrărilor,  
- Supravegherea permanentă a lucrărilor prin participarea la comandamente, sedinţe şi vizite la 

faţa locului, 
- Raportări lunare privind stadiul de implementare a proiectelor către Prefectură şi ADR Vest, 
- Raportări privind stadiul proiectelor către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice,  
- Participarea în cadrul sesiunilor de instruire referitoare la modalităţile de implementare tehnică 

şi financiară a proiectelor finantaţe din fonduri europene, 
- Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial, conform atribuţiilor Serviciului, 
- Participarea la cursuri de perfecţionare în domeniul de activitate al Serviciului. 
 
VII. OBIECTIVE  MAJORE PROPUSE PENTRU ANUL 2015 ŞI PERIOADA URMĂTOARE 

 
A. SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE LOCALĂ, REGIONALĂ SI NAŢIONALĂ 
 Evaluarea gradului de implementare a Planului Integrat de Dezvoltare a Polului de 

Creştere Timişoara 2009-2015; 
 Finalizarea şi aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare a Polului de Creştere 

Timişoara + lista de proiecte prioritare pentru perioada 2014-2020; 
 Atragerea de noi investiţii în Municipiul Timişoara; 
 Generarea şi implementarea  de noi proiecte cu finanţare locală, regională şi naţională 

în vederea  dezvoltării  durabile  armonioase a municipiului Timişoara;  
 Elaborarea şi urmărirea implementării programelor de dezvoltare anuale şi multianuale 

în vederea  realizării obiectivelor de investiţii majore, prioritare pentru dezvoltarea 
durabilă a municipiului Timişoara; 

 Gestionarea eficientă a bazei de date privind stadiul de finalizare a obiectivelor de 
investiţii din cadrul Primăriei Municipiului timişoara;  
 

B. SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ 
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 Identificarea programelor internaţionale disponibile şi pregătirea cererilor de finanţare 
şi a documentaţiilor aferente pentru accesarea resurselor financiare alocate aferente 
perioadei de programare 2014-2020; 

 Implementarea proiectelor cu finanţare europeană; 
 Monitorizarea proiectelor cu finanţare internaţională. 

 
Principalele proiecte contractate înainte de anul 2015 şi a căror implementare va continua pe 
parcursul anului 2015, sunt următoarele: 
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 

2. „Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul TI&C” 
- Perioadă: 25.07.2011 – 25.01.2015 
- Surse de finanţare: FEDR prin POR, buget de stat şi buget local 

3. “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor canalului Bega” 
- Perioada: 30.06.2012- 29.07.2015 
- Surse de finanţare: FEDR prin POR, buget de stat şi buget local 

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

- Perioada: 30.01.2013 – 29.01.2015 
- Surse de finanţare: FEDR prin POR, buget de stat şi buget local 

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

- Perioada: 15.02.2013 – 15.05.2015 
- Surse de finanţare: FEDR prin POR, buget de stat şi buget local 

6.  „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 – 01.04.2015 
- Surse de finanţare: FEDR prin POR, buget de stat şi buget local 

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

- Perioada: 23.08.2012-22.05.2015   
- Surse de finanţare: FEDR prin POR, buget de stat şi buget local 

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

- Perioada: 02.04.2013 – 02.04.2015 
- Surse de finanţare: Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – 

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

Clinic de Obstetrică şi Ginecologie ”Dr. Dumitru Popescu” Timişoara” 
- Perioada: 30.09.2014-29.06.2015 
- Surse de finanţare: FEDR prin POR, buget de stat şi buget local 

10. „ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului 
teoretic NIKOLAUS LENAU Timişoara” 

- Perioada: 14.10.2014 -13.10.2015 
- Surse de finanţare: FEDR prin POR, buget de stat şi buget local 
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11. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului 
Naţional C.D.Loga Timişoara. 

- Perioada: 21.10.2014-20.10.2015 
- Surse de finanţare: FEDR prin POR, buget de stat şi buget local 

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

- Perioada: 25.11.2014-24.11.2015 
- Surse de finanţare: FEDR prin POR, buget de stat şi buget local 

13. „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în comuna Dumbrăviţa”  
- Perioada: 13.02.2012 – 13.05.2014 
- Surse de finanţare: FEDR prin POR, buget de stat şi buget local comuna Dumbraviţa 

14. Promovarea unor măsuri NZEBR – de renovare a clădirilor în sistem „0 energie” – 
inteligente şi integrate, pe piata europeană a renovărilor de clădiri – NeZeR” 

- Perioada: 19.02.2014-19.02.2017 
- Surse de finanţare: Programul Intelligent Energy Europe – CIP IEE 2013 şi buget 

local  
15. “Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa – incubator de afaceri” 

- Perioada: 14.12.2011-14.10.2014 (în anul 2015 se vor efectua demersurile pentru 
constituirea societăţii de administrare a structurii şi pentru ocuparea acesteia conform 
indicatorilor de proiect şi a planului de afaceri) 

- Surse de finanţare: FEDR prin POR, buget de stat buget local Municipiul Timişoara 
şi buget local comuna Dumbraviţa 
 

Totodată continuă monitorizarea post implementare a  tuturor proiectelor finalizate până în prezent 
şi a celor ce vor fi finalizate pe parcursul anului 2015. 
 

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 
ADR VEST:  Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 
NZEBR: Nearly Zero Energy Building Renovation (renovarea clădirilor în sistem 0 energie)   

 
 


