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RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2017 

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  

POLUL DE CREȘTERE TIMIȘOARA 

 

Înființare 

În anul 2009 a fost constituită Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creștere 
Timișoara”, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor de 
creștere și a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investiții din programele 
cu finanțare comunitară și națională, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea 
Guvernului nr. 855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-
cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități 
publice. La nivel național au fost desemnați șapte poli de creștere: Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, 
Constanța, Ploiești, Brașov, Craiova.  

În cadrul POR 2007-2013, Axa 1, DMI 1.1. “Planuri integrate de dezvoltare urbană” – subdomeniul 
“Poli de creștere” alocarea financiară a fost de 70.49 mil. euro. Condiția principală pentru a putea 
accesa acest fond alocat prin POR 2007-2013 a fost înființarea unei asociații de dezvoltare 
intercomunitare. Astfel, autoritățile publice locale, constrânse prin condițiile finanțării și sprijiniți 
prin hotărârea de guvern mai sus menționată, au consider că este imperioasă înființarea Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitara ”Polul de Creștere Timișoara“. 

1. Structura și numele organelor de conducere ale Asociației 

Asociația este condusă de: 
a) Adunarea Generală; 
b) Consiliul Director; 
c) Cenzorul. 

 
A. Adunarea Generală 

Adunarea Generală este organul suprem de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor Asociației. 
Cu excepția Consiliului Județean, numărul reprezentanților membrilor este în proporție cu 
populația, un reprezentant la 20.000 locuitori, dar nu mai puțin de un reprezentant de fiecare 
membru. Consiliul Județean este reprezentant de o singură persoană. 
Adunarea Generală are drept control permanent asupra activităților Consiliului Director și a 
Cenzorului. 
Președintele Asociației este Primarul Municipiului Timișoara, Nicolae Robu. Numărul total al 
reprezentanților în Adunarea Generală este de 31 de persoane, structurat după cum urmează: 
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B. Consiliul Director 

Consiliul Director 
este organul 
executiv de 

conducere al Asociației, format din Președintele Asociației și încă doi membri, numiți de Adunarea 
Generală, pe o perioadă de doi ani.  
Conform Hotărârii AGA nr.8/01.08.2016, pentru perioada 2016-2018, Consiliul Director este 
format din: 

 Nicolae Robu – Președintele ADI PCT, Primarul Municipiul Timișoara; 

 Victor Malac – membru AGA ADI PCT, Primarul Comunei Dumbrăvița; 

 Ioan Sas – membru AGA ADI PCT, Primarul Comunei Pișchia. 
2. Componența structurii executive a ADI PCT 

 Vasile Rușeț – Director General; 
 Anca Mocanu – Șef Birou Monitorizare, Coordonare și Implementare Strategii, Expert 

Accesare Fonduri Europene; 
 Adina Popovici - Expert Accesare Fonduri Europene 
 Simina Suciu – Asistent Director; 

16 

NICOLAE ROBU Presedinte ADI PCT / Primar 
DIACONU DAN Membru / Consilier Local 
BARABAS LORENZO Membru / Consilier Local 
DIMECA RADU Membru / Consilier Local 
DUGULESCU MARIUS Membru / Consilier Local 
FARKAS IMRE Membru / Consilier Local 
GRIGOROIU GRIGORE Membru / Consilier Local 
IDOLU DANIEL Membru / Consilier Local 
IEREMIA ION Membru / Consilier Local 
IONESCU SORIN Membru / Consilier Local 
MARIȘ DANIELA Membru / Consilier Local 
MOȘIU SIMION Membru / Consilier Local 
ORZA ADRIAN Membru / Consilier Local 
SANDU CONSTANTIN Membru / Consilier Local 
TÎRZIU ADELINA Membru / Consilier Local 
ȚUNDREA LUMINIȚA Membru / Consilier Local 

1 RUSU RAIMOND Membru / Primar 
1 JIVAN TIBERIU IONEL Membru / Primar 
1 NICA ALIN-ADRIAN Membru / Primar 
1 MALAC VICTOR Membru CD / Primar 
1 STĂNUȘOIU IONUȚ Membru / Primar 
1 BUNESCU VIRGIL Membru / Primar 
1 TOMA IOSIF-IONEL Membru / Primar 
1 BUCUR FLORIN  Membru / Primar 
1 SOBOLU GHEORGHE  Membru / Primar 
1 SAS IOAN Membru  CD / Primar 
1 GOLUBOV ILIE Membru / Primar 
1 TODAȘCĂ ILIE Membru / Primar 
1 MARCUȚI VIOREL Membru / Primar 
1 ROȘU FLAVIUS-ALIN Membru / Primar 
1 IOVESCU ALEXANDRU Membru / Consilier Judetean  

31 
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 Alexandru Manga – Consilier Juridic. 
 

3. Obiectul de activitate al ADI PCT 
Zona metropolitană a Municipiului Timișoara, denumită ”Polul de Creștere Timișoara”, include 
Municipiul Timișoara și Consiliul Județean Timiș, precum și 14 comune: Becicherecu Mic, 
Bucovăț, Dudeștii Noi, Dumbrăvița, Giarmata, Ghiroda, Giroc, Moșnița Nouă, Orțișoara, Pișchia, 
Remetea Mare, Săcălaz, Sânmihaiu Român și Șag. Arealul Zonei Metropolitane Timișoara a fost 
stabilit în anul 2009 pe baza unor indicatori specifici și prin analiza situației economico-sociale a 
municipiului și a zonei sale de influență. 

 UAT Populație  (loc) Suprafață (km2) 
1 Timișoara 319.279 130,50 
2 Becicherecu Mic 2.853 61,42 
3 Bucovăț 1.601 32,35 
4 Dudeștii Noi 3.179 53,96 
5 Dumbrăvița 7.522 18,98 
6 Ghiroda 6.200 34,13 
7 Giarmata 6.502 71,50 
8 Giroc 8.388 55,28 
9 Moșnița Nouă 6.203 66,37 
10 Orțișoara 4.190 145,63 
11 Pișchia 3.051 123,61 
12 Remetea Mare 2.302 105,41 
13 Săcălaz 7.204 119,49 
14 Sînmihaiu Român 6.121 75,26 
15 Șag 3.009 87,88 

 TOTAL 387.604 1.181,77 
16 Consiliul Județean Timiș 387.604 1.181,77 

Scop 
Asociația a fost creată în scopul cooperării între unitățile administrativ-teritoriale membre și pentru 
realizarea unor proiecte de dezvoltare de interes zonal ori regional sau al furnizării în comun a unor 
servicii publice.  

Obiectiv 
Obiectivul general al asociației este creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă în 
Polul de Creștere Timișoara, prin reabilitarea structurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, 
inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a 
antreprenoriatului. 
 
Obiective strategice 
Principalele obiective strategice pentru dezvoltarea metropolitană sunt: dezvoltarea economică 
durabilă pe baza industriilor de înaltă tehnologie, a informaticii, telecomunicațiilor și serviciilor 
creative; dezvoltarea unei infrastructuri tehnice integrate, asigurarea unui mediu social intercultural, 
coeziv și stabil, favorabil progresului; realizarea unui habitat ecologic, confortabil și atractiv. 
 
4. Sinteza activității ADI PCT pe anul 2017 

 
Pentru perioada ianuarie-decembrie 2017, Asociația a dus la îndeplinire următoarele obiective 

propuse: 
 Pregătirea și  implementarea procedurilor de lucru pentru monitorizarea proiectelor din cadrul 

strategiilor programatice ce se referă la teritoriul geografic al Polului de Creștere Timișoara 
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o ADI PCT a preluat în patrimoniu Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului de 
Creștere Timișoara 2015-2020, așa cum este prevăzut prin Hotărârea AGA ADI PCT nr. 
3/10.01.2017 

o personalul ADI PCT a avut întâlniri de lucru și schimb de corespondență cu 
reprezentanții ADR Vest și personalul executiv al PMT din Direcția Dezvoltare și 
membri ADI PCT, în vedere actualizării informațiilor care stau la baza SIDU 

o s-a luat în vedere modificarea organigramei de implementare a SIDU, ca și parte 
componentă a acesteia 

o PMUD a fost aprobat la nivelul Polului de Creștere Timișoara prin Hotărârea AGA ADI 
PCT nr.6/01.08.2016 

o ADI PCT a analizat oportunitățile de finanțare pentru investițiile prevăzute în Planul de 
Mobilitate, în acest sens proiectul promovat de ADI PCT, Rețeaua Regională de Piste de 
Biciclete a ajuns în lista proiectelor care vor fi finanțate prin Axa 4 POR, 2014-2020 

o S-au purtat discuții individuale cu UAT-urile membre ale ADI PCT și s-au organizat  
întâlniri de lucru ale reprezentanților UAT-urilor și Executivul PMT privind prioritizarea 
pistelor prevăzute în PMUD pentru a fi finanțate prin Axa 4 POR 2014-2020 

o Realizare unui studiu de oportunitate privind traseul pistelor de biciclete care sa fie 
realizat prin proiectul mai sus menționat 

o ADI PCT a livrat către Direcția Edilitară a Primăriei Municipiului Timișoara verificarea 
grafică și cartarea cadastrală a traseului prevăzut în Planul de Mobilitate Urbană 
Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara, pornind de la traseul M16b - Rețeaua 
regionala de piste de biciclete, anexată în PMUD 

o În urma ședinței AGA a ADI PCT din 26 aprilie 2017, s-a aprobat Hotărârea AGA nr. 
11/26.04.2017, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a 
Organigramei aparatului de lucru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de 
Creștere Timișoara”. În acest sens, s-au stabilit atribuțiile și responsabilitățile 
personalului ADI PCT, rezultând clar definit rolul noului Birou monitorizare, 
coordonare și implementare Strategii, din cadrul Serviciului pentru strategii, programe și 
proiecte 

 Implicarea în monitorizarea și/sau implementarea SIDU, în funcție de deciziile care vor fi 
hotărâte de către ADR Vest și ale Primăriei Municipiului Timișoara 

o Conform celor prevăzute în capitolul 8 din SIDU, Managementul  implementării, în 
urma discuțiilor cu personalul Direcției Dezvoltare din PMT, a reieșit că ADI PCT 
trebuie introdus și în Structura de Implementare a SIDU, structură prevăzută în 
organigrama de implementare a SIDU. Personalului ADI PCT îi va reveni și rolul 
secretariatului din Structura de Implementare. ADI PCT va verifica lista de proiecte din 
cadrul SIDU, și acolo unde este cazul, va solicita către membri stadiul acestora (în 
principal dacă s-a identificat sursa de finanțare) 

o S-au organizat întâlniri cu reprezentanții Direcției de Dezvoltare din cadrul PMT și 
reprezentanți ai ADR Vest pentru stabilirea modului de implicare a ADI PCT în 
modificările necesare în documentație SIDU și în monitorizarea implementării SIDU 

o ADI PCT a transmis către Primăria Municipiului Timișoara și ADR Vest fișele de post 
ale personalului care se vor implica în implementarea SIDU, astfel oficializându-se rolul 
Asociației. Totodată, Asociația este deschisă tuturor solicitărilor cu privire la aspectele 
programatice prevăzute în Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane 
Durabile din cadrul Apelului de documente programatice POR 2017 

o În perioada mai-august, ADI PCT a verificat lista de proiecte din cadrul SIDU, prin  
contactarea fiecărui solicitant care apare în lista de proiecte anexată SIDU a PCT. S-au 
solicitat informații cu privire la stadiul proiectelor. Astfel, situația proiectelor aferente 
SIDU, întocmită ulterior în anul 2014-2015 a fost actualizată în anul 2017 

o Asociația are deja în lucru elaborarea procedurii de monitorizare SIDU a PCT 
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 Promovarea arealului geografic al Polului de Creștere Timișoara pentru atragerea de investiții 
străine directe 

o În perioada mai-august 2017, Asociația s-a ocupat de doua aspecte importante în ceea ce 
privește promovarea arealului PCT pentru atragerea de investiții străine directe, 
elemente care au fost  utilizate și în cadrul delegației PCT la Valencia, și anume: 

 Site-ul online al asociației, www.adi-pct.ro 
 S-a stabilit structura și conținutul acestuia, după care s-au redactat și 

adunat materiale, urmând ca la sfârșitul lunii septembrie pagina de 
internet a fost disponibilă public, atât varianta în limba română cât și 
varianta în limba engleză 

 Broșuri de prezentare a Polului de Creștere Timișoara 
 S-au elaborat broșuri de prezentare a potențialului de dezvoltare pentru 

UAT-urile care au participat în delegația de la Valencia cât și pentru 
Asociație în sine, urmând a se elabora și pentru restul UAT-urilor 
membre, până la sfârșitul anului. Materialele sunt disponibile în varianta 
în limba română cât și varianta în limba engleză 

o La inițiativa domnului primar al comunei Pișchia, Ioana Sas, membru în Consiliul 
Director ADI PCT, în urma aprobării Consiliului Director ADI PCT, domnul director 
general, Vasile Rușeț, s-a ocupat de pregătirile unei delegații la Valencia, Spania 

o Deplasarea a avut loc în luna septembrie 2017 și a avut  ca obiective promovarea 
arealului geografic PCT pentru atragerea de investiții străine directe și înfrățirea 
Municipiului Timișoara cu Municipiul Valencia 

o Acest demers PCT se va desfășura în colaborare cu Consulatul Onorific al Spaniei în 
Timișoara, reprezentat de domnul Jose Miguel Viñals. 

 Continuarea elaborării de proceduri și implementarea acestora la nivel de ADI PCT în vederea 
implementării și certificării a sistemului de management al calității 

o S-au elaborat 6 proceduri de lucru esențiale, urmând a se face un audit pentru a se 
pregăti certificarea ADI PCT în conformitate cu standardele ISO. 

o La sfârșitul lunii iunie Asociația a apelat la un furnizor de servicii prin care se va efectua 
un  audit intern vizând  documentația specific sistemului de management al calității 
existenta la nivelul entității – în conformitate cu cerințele standardului de referință SR 
EN ISO 9001, stabilirea gradului de conformare a documentației cu cerințele 
referențialului convenit 

 Intensificarea colaborărilor cu Autoritățile de Management și ale Organismelor Intermediare 
care gestionează Programele Operaționale 2014-2020 și alte finanțări nerambursabile 

o În desfășurarea activității sale, ADI PCT a ținut legătura îndeaproape cu reprezentanții 
Autorităților de Management și ale Organismelor Intermediare care gestionează 
Programele Operaționale 2014-2020. În acest sens au avut loc vizite, întâlniri și 
comunicări cu personalul ADR Vest și Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale 5 Vest Timișoara. Personalul ADI PCT a preluat informații cu privire la 
oportunitățile de finanțare pretabile pentru Polul de Creștere Timișoara și le-a transmis 
periodic către membrii ADI PCT. 

o Personalul Asociației a participat la workshop-urile organizate de către Biroul Regional 
pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Granița România-Ungaria și de către ADR 
Vest 

 Dezvoltarea legăturilor între ADI PCT și celelalte ADI-uri și GAL-uri din județ pentru a se crea 
sinergii în vederea dezvoltării socio-economice a zonei Polului de Creștere Timișoara 

o ADI PCT colaborează și integrează în activitatea desfășurată și cu alte instituții care se 
suprapun atât ca și spațiu de desfășurare din punct de vedere geografic cât și ca obiect de 
activitate. S-au dezvoltat contacte de informare/colaborare cu conducerile ADI Pădurea 
Bistra, ADI Societatea Metropolitană de Transport Timișoara, GAL-ul Timișul de 
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Centru și GAL-ul Timiș Torontal Bârzava, avându-se premisele de a asigura o mai bună 
inițiere a membrilor ADI PCT și de asigurare de oportunități de colaborare a acestora în 
dezvoltarea de proiecte comune. 

 Dezvoltarea de colaborări cu membrii FZMAUR și alte ADI-uri de tip Zone Metropolitane 
pentru a crea proiecte de colaborare comună în vederea dezvoltării de proiecte și obținerii de 
finanțări pentru acestea 

o În ședința AGA din august 2017, conducerea FZMAUR a prezentat proiectul depus 
pentru finanțare în cadrul POCA 2014-2020, CP2/2017, denumit ”Metropolitan – 
Politica publică alternativă la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul 
transportului public local și metropolitan de călători din România”.  În cadrul acestui 
proiect sunt luate în vedere ca și grup țintă ADI-urile membre din cadrul FZMAUR 

o In cadrul Conferinței ”Dezvoltare teritorială pe baza fondurilor nerambursabile dedicate 
teritoriilor integrate de investiții (ITI)  și a grupurilor europene de cooperare 
transnaționala (GECT)”, Dl Adrian Foghiș, director ADI ZM Oradea, a propus 
abordarea unui proiect major prin care să se obțină finanțare prin mecanismul GECT, 
având zonă de influență mai multe județe la granița de vest a României și județe la 
granița de est a Ungariei 

o Efectuarea unei vizite de lucru la ADI I.T.I. Delta Dunării (Tulcea), în vederea 
documentării despre posibilitățile și procedurile efectuate pentru adoptarea 
mecanismului de finanțare pentru Investiții Teritoriale Integrate 

 Atragerea de propuneri din partea UAT-urilor membre și promovarea acestora la nivelul 
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin 
intermediul FZMAUR, în baza acordului semnat la Timișoara, ”Acord Cadru privind 
Parteneriatul Național pentru Dezvoltarea Teritoriului” 

o Președintele FZMAUR, Ilie Bolojan, a avut contacte cu membri ai Guvernului în 
vederea înființări unui program național de finanțare a zonelor metropolitane (program 
de tip PNDL).  

o Având în vedere că de curând s-a stabilit ca SIDU a Polului de Creștere Timișoara va 
avea o perioadă de implementare până în anul 2023, Asociația a sugerat Agenției de 
Dezvoltare Regională Vest să abordeze la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene o discuție pentru perioada care urmează 
exercițiului financiar 2014-2020, privind principiile pe baza cărora se va asigura 
finanțarea dezvoltării urbane în exercițiul financiar următor.  

o Ca și material suport, cei de la Banca Mondială au realizat de curând o analiză a a 
dinamicii procesului de dezvoltare, cu accent deosebit pe importanța orașelor în 
impulsionarea creșterii și a dezvoltării, intitulată ”Orașe magnet - Migrație și navetism în 
România”, 2017. Astfel, recomandările din acest raport pot contribui la îmbunătățirea 
modului de cheltuire a acestor fonduri, la optimizarea politicilor de dezvoltare urbană și 
regională la nivelul UE și la nivel național, în special în perspectiva perioadei de 
programare 2021-2027 

o Asociația a propus, de asemenea, de a se discuta posibilitatea începerii finanțării în 
actualul exercițiu financiar a activităților necesare pentru pregătirea documentației ce ar 
putea fi supusă aprobării Guvernului României pentru Dezvoltare Metropolitană 
Comună Arad-Timișoara (mecanismul de finanțare pentru Investiție Teritorială 
Integrată), astfel încât în exercițiul financiar 2021-2027 acest concept să poată fi 
finanțabil prin proiecte dedicate – mecanismul I.T.I.  

 Realizarea ediției a II-a a conferinței ”Implicarea asociațiilor de tip Zone Metropolitane în 
dezvoltarea teritorială” 

o Organizarea unei conferințe care a avut ca temă Dezvoltarea Metropolitană Comună 
Arad-Timișoara și pregătirea demersului pentru mecanismul de finanțare I.T.I. și 
G.E.C.T. 
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o Realizarea conferinței ”Dezvoltare teritorială pe baza fondurilor nerambursabile dedicate 
teritoriilor integrate de investiții (ITI)  și a grupurilor europene de cooperare 
transnaționala (GECT” 

 Implicarea Asociației în dezvoltarea capacității administrative a UAT-urilor membre prin 
perfecționarea personalului 

o Abordarea unui sistem de predare electronic, prin e-learning 
 Implicarea în pregătirea  documentațiilor pentru minim 3 proiecte ale UAT-urilor membre 
 Lansarea a minim 10 fișe de proiecte adresate UAT-urilor membre 

o S-au elaborat și distribuit 8 fișe de proiect 
 Informarea permanentă a membrilor ADI PCT, prin intermediul unui newsletter electronic 

lunar, privind oportunități de finanțare și a altor informații de interes pentru aceștia 
 Crearea la nivel de ADI PCT a unor echipe de lucru (membri CCE Timișoara, ai Board-ului 

Municipiului Arad și alți specialiști externi) în vederea dezvoltării pachetului de documente 
pentru Dezvoltarea Metropolitană Comună Arad-Timișoara 

o În acest context, în luna martie a acestui an a avut loc o întâlnire de lucru a Consiliului 
Consultativ Economic Timișoara. Rolul acestei întâlniri a fost reorganizarea și 
nominalizarea noului Board al CCE Timișoara 

o Prima întâlnire a noului Board CCE Timișoara a avut loc în  24 aprilie 2017, ADI PCT a 
asigurat sceptrul tehnic și logistic pentru toate acestea 

o În următoarele întâlniri ale Board-ului CCE Timișoara a participat si domnul Nicolae 
Robu, Primarul Municipiului Timișoara, care a dialogat cu membrii board-ului și au 
stabilit împreună liniile directoare în activitatea care urmează a fi desfășurată 

o  O parte din membrii board-ului au elaborat o varianta de Regulament de Organizare și 
Funcționare, dezbătut apoi cu toți membri  

o Activitatea s-a desfășurat prin abordarea temelor sugerate de către domnul Nicolae 
Robu, prima temă fiind analiza Planului Urbanistic General al Timișoarei 

o Membrii Boardului CCE Timișoara au dezbătut PUG-ul Timișoarei în mai multe 
întâlniri de lucru la care au participat și reprezentanți PMT; rezultatul dezbaterilor a fost 
întocmirea unei scrisori cu propuneri și soluții, care a fost înaintată domnului Nicolae 
Robu 

 Sprijinirea Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021 și a demersurilor Primăriei 
Municipiului Timișoara pentru implementarea programelor proprii în vederea atingerii 
obiectivelor proiectului TM2021 

o ADI PCT participă la organizarea de evenimente pentru a pune în valoare și dezvoltare a 
patrimoniului cultural și recreativ al arealului Polului de Creștere Timișoara prin 
contacte directe și organizare de evenimente, în colaborare cu Asociația Timișoara 
Capitală Culturală Europeană 2021. ADI PCT a organizat un astfel de eveniment, care a 
avut loc în 22 februarie, la Ciacova 

o În data de 3 martie 2017, ADI PCT a participat și a susținut o prezentare în cadrul 
dezbaterii ”Timișoara destinație turistică 2021”, organizată de Clusterul de Turism Timiș 
la CRAFT 

o Personalul ADI PCT a participat la Prezentarea Programului cultural pentru etapa de 
StartUp (2017-2018), care face parte din strategia de implementare a proiectului 
TM2021 

o În urma emulației produsă la Conferința pe tema turismului de la Ciacova și a dezbaterii 
”Timișoara destinație turistică 2021”, actorii relevanți din domeniul turistic au 
considerat necesar înființarea unui Consiliu Consultativ Turistic al Municipiului 
Timișoara, din care face parte și ADI PCT 

o ADI PCT este membru în cadrul Consiliului Consultativ de Turism Timișoara, înființat 
în urma aprobării HCL nr.119/31.03.2017 
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o Consiliul Director al ADI PCT s-a întrunit pe data de 28 iunie 2017 și a decis ca ADI 
PCT sa se ocupe de coordonarea elaborării Strategiei de Turism a Municipiului 
Timișoara 

o Personalul ADI PCT a realizat o analiză asupra Capitalelor Culturale Europene din 
perioada 1982-2021. 

o Participare la Târgul de Turism al României, București, prin acordarea de sprijin în 
desfășurarea evenimentelor din cadrul standului PMT 

o Toate aceste elemente de turism mai sus prezentate au rolul de sprijin a Asociației 
Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021 și a demersurilor Primăriei Municipiului 
Timișoara pentru implementarea programelor proprii în vederea atingerii obiectivelor 
proiectului TM2021 

 Contactarea UAT-urilor non membre în vederea atragerii acestora ca și membri ai ADI PCT 
o S-a transmis invitație de aderare către UAT-urile recomandate în SIDU a PCT, și anume: 

Recaș, Biled, Bogda, Chevereșu Mare, Fibiș, Liebling, Parța, Pădureni, Sacoșu Turcesc, 
Satchinez, Sînandrei 

o S-a transmis invitație de aderare către UAT-urile posibil aderente, așa cum sunt 
prevăzute în SIDU a PCT, și anume: Buziaș, Mașloc, Peciu Nou, Racovița, Topolovățu 
Mare 

o Până la sfârșitul anului 2017, o singură localitate a răspuns pozitiv invitației, și anume 
Comuna Fibiș 

 
Calendarul activităților desfășurate ADI PCT 2017 
 

Data Activitate 

6 ianuarie 2017 

Elaborare fișa de proiect „Creșterea eficienței energetice și a 
gestionării inteligente a energiei în infrastructurile publice din 
comună / orașul...” privind oportunitatea de finanțare prin POR 
2014-2020, Axa 3, O.S. 3.1 Creșterea eficienței energetice în 
clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat 
public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice 
mari  și transmisă către membri AGA ADI PCT 

10 ianuarie 2017 Adunarea Generală a Asociațiilor ADI PCT 

12-19 ianuarie 2017 

Întâlniri de lucru cu primarii comunelor Bucovăț, Pișchia, 
Ciacova, Banloc, Buziaș, Tomești, Foeni – privitor la proiecte de 
colaborare cu PMT în vederea dezvoltării potențialului cultural și 
turistic 

12 ianuarie 2017 

Transmitere către membrii AGA ADI PCT a broșurii ce cuprinde 
informații privind sursele de finanțare cu fonduri europene 
disponibile pentru sectorul public în perioada 2014-2020, realizată 
de MDRAP 

25 ianuarie 2017 
Intervenție privind modul în care Primăria Remetea Mare și 
cetățenii din această comună pot beneficia de curse RATT către  
Timișoara 

1 februarie 2017 

Depunerea cererii de finanțare din cadrul POCU 2014-2020, Axa 
6, OS.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar 
universitar și non universitar care își găsesc un loc de munca 
urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de 
muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu 
potențial competitive identificate conform SNC și domeniile de 
specializare inteligentă conform SNCDI. 
Titlul proiectului: Dezvoltarea de Competențe și Certificări ale 
Studenților UPT în strânsă concordanță cu cerințele mediului 
industrial și a SIDU – COCES 
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Parteneri: UPT, ADI-PCT, Deltatel, Dosetimpex 
Stadiu proiect: evaluare 

15 februarie 2017 

Elaborare Fișe măsuri PNDR și transmitere către comunele 
membre ADI PCT: 
SubMăsura 7.2 Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii 
de bază la scară mică 
SubMăsura 7.6 Investiții asociate cu protejarea patrimoniului 
cultural 

15 februarie 2017 
Întâlnire cu personalul PMT pentru a clarifica rolul ADI PCT în 
implementarea SIDU 

16 februarie 2016 
Informare către membrii ADI PCT cu sursele de finanțare pentru 
Administrațiile Publice Locale  

16 februarie 2017 
Discuții ADI PCT cu personalul AFIR pentru eventuale finanțări 
APL 

22 februarie 2017 Ședință CCE Timișoara – organizată de ADI PCT 

23 februarie 2017 
CONFERINȚA CIACOVA ”Oportunități de dezvoltare, 
valorificare și promovare a potențialului turistic și cultural al 
Orașului Ciacova” – organizată de ADI PCT 

1-2 martie 2017 Vizită la ADI Zona Metropolitană Târgu Mureș 

3 martie 2017 
Participare la dezbaterea ”Timișoara destinație turistică 2021”, 
susținere prezentare, organizată de Clusterul de Turism Timiș la 
CRAFT 

8 martie 2017 Demersuri construcție site ADI PCT – www.adi-pct.ro  
14 martie 2017 Participare ședință AGA ADI Pădurea Bistra 

15 martie 2017 
Ședință de lucru cu primarii comunelor Bucovăț și Moșnița Noua 
– pregătiri conferință comună 

23 martie 2017 Vizită la CRFIR Timișoara – discuții despre finanțări PNDR 

22 martie 2017 

Ședință de lucru între primarii comunelor Ghiroda (Ionuț 
Stănușoiu), Moșnița Noua (Florin Bucur), CCIAT (Octavian 
Culda) și ADI PCT – stabilire locație pentru investiție Centru 
Expozițional 

28 martie 2017 
Ședință de lucru cu reprezentanți PMT cu privire la implementarea 
SIDU 

4 aprilie 2017 
Deplasare Szeged (Ungaria) pentru parteneriat cu Universitatea 
Szeged și Clusterul de Inovare Regional 

6-8 aprilie 2017 Participare AGA FZMAUR, București 

10 aprilie 2017 
Întâlnire de lucru a primarilor din Polul de Creștere Timișoara cu 
Executivul PMT privind prioritizarea pistelor prevăzute în PMUD 
pentru a fi finanțate prin Axa 4 POR 2014-2020. 

13 aprilie 2017 
Întâlnirea ADR Vest în vederea semnării acordului de delegare a 
atribuției de OI secundar 

16 mai 2017 
Întâlnire de lucru cu reprezentanții PMT și ADR VEST cu privire 
la depunerea SIDU în cadrul apelului de depunere a documentelor 
programatice POR 2014-2020 

8 mai 2017 Ședința Consiliul Consultativ de Turism – constituire CCT 
17 mai 2017 Ședința AGA ADI PCT din 17.05.2017 
22 mai 2017 Ședința Consiliul Consultativ de Turism  

24 mai 2017 
Întâlnire cu reprezentat al Serbiei, Vârșeț în vederea încheierii 
unui parteneriat pentru depunerea unui proiect transfrontalier 

31 mai 2017 
Întâlnire de lucru cu reprezentanții  PMT privind modificările 
SIDU 

15-31 mai 2017 Studiu Capitale Europene ale Culturii 1985-2021 
12-15 iunie 2017 Solicitare către beneficiarii proiectelor din SIDU privind stadiul 
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acestora 

19 iunie 2017 

Participare la prezentarea Programului cultural pentru etapa de 
StartUp (2017-2018), care face parte din strategia de implementare 
a proiectului TM2021, organizat de Asociația Timișoara Capitală 
Culturală Europeană 2021 

21 iunie 2017 Participare la ședința Consiliul Consultativ de Turism  

23 iunie 2017 
Conferința - Oportunități de finanțare transfrontaliera Ro-Hu 
BREC Oradea  

28 iunie 2017 
Ședință de lucru – definitivare piste de biciclete 
Participanți: Primari si/sau reprezentanți ai UAT ADI PCT, ADI 
PCT, Florian Feraru, Executiv PMT 

28 iunie 2017 
Ședința  Consiliului Director ADI PCT în vederea desemnării 
delegației de la Valencia, septembrie 2017  

29 iunie 2017- octombrie 
2017 

Efectuarea unui audit intern vizând  documentația specific 
sistemului de management al calității existenta la nivelul entității – 
în conformitate cu cerințele standardului de referință SR EN ISO 
9001, stabilirea gradului de conformare a documentației cu 
cerințele referențialului convenit 

5 iulie 2017 Organizare si participare ședința Board-ului CCE Timișoara 

3-5 iulie 2017 
Prelucrarea informațiilor primite din partea solicitanților, având ca 
rezultat actualizarea listei de proiecte SIDU  

11 iulie 2017 Organizare si participare ședința Board-ului CCE Timișoara 
11 iulie 2017 Participare ședință CCT  
20 iulie 2017 Întâlnirea coordonatorilor de comisii CCT 

3 august 2017 
Participare la ședința de Consiliu Local alături de studenții care au 
făcut practică în cadrul ADI PCT 

3 august 2017 
Participare la  Conferință sub egida “Zilele Diasporei – RePatriot”, 
organizată în cadrul Zilei orașului Timișoara alături de studenții 
care au făcut practică în cadrul ADI PCT 

7 august 2017 
Solicitare către UAT membri ADI PCT de a actualiza și completa 
informațiile cuprinse în Fișa de Oportunitate 

28-30 august 2017 
Documentare Ghid POCU OS 3.8.V – Resurse umane, în vederea 
depunerii unui proiect ca și solicitant 

1-31 august 2017 Elaborare materiale pentru broșuri 
1-31 august 2017 Elaborare structură și materiale site ADI PCT www.adi-pct.ro 

24 august 2017 
Participare la AGA FZMAUR, Constanța 
Participare la conferința organizată de FZMAUR 

17 iulie-17 august 
Curs Dezvoltarea Autocunoașterii pentru Creșterea Dezvoltării 
Personale și Organizaționale,  Mihai Muțiu  

17 iulie-17 august 
Curs de Dezvoltare a Competențelor de Comunicare Internă în 
Extenso, Mihai Muțiu 

1-30 august 2017 
Coordonarea practicii a cinci studenți din cadrul Facultății de 
Management în Producție și Transporturi, Universitatea 
Politehnica Timișoara 

7 septembrie 2017 
Participare la seminar de informare referitor la prevederile celor 5 
Ghiduri ale Solicitantului pentru prioritățile de investiții ale Axei 4 
POR 2014-2020, organizat de ADR Vest 

19 septembrie 2017 
Organizare si participare ședința Board-ului CCE Timișoara, Sala 
de Plen a CL Timișoara 

19 septembrie 2017  
Finalizare site www.adi-pct.ro, variante în limba română și limba 
engleză 

19-26 Septembrie 2017 Delegației Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Polul de 
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Creștere Timișoara” în REGIUNEA VALENCIA, SPANIA 

20 septembrie 2017 
Vizită la Departamentul de Dezvoltare Economică a Sectoarelor  
de Producție, Comerț și Muncă din cadrul Consiliului Comunității 
Valenciene 

21 septembrie 2017 
Vizită la Camera de Comerț Industrie, Servicii și Transport Naval 
Valencia 

21 septembrie 2017 
Întâlnire la Primăria Valencia cu doamna Sandra Gomez Lopez, 
vice-primar 

21 septembrie 2017 
Întâlnire la Consiliul de Cultură al Valenciei cu Președintele 
acestei instituții, Domnul Santiago Grisolia Garcia 

22 septembrie 2017 

Vizitarea Municipiului Oliva 
 Întâlnire cu Primarul Municipiului Oliva, Domnul David 

Gonzalez 
 Vizitarea unui centru de colectare citrice din Municipiul 

Oliva 
 Vizitarea Muzeului Etnologic al Municipiului Oliva 

22 septembrie 2017 

Vizitarea Municipiului Gandia 
 Vizitarea fabricii Dulcesol 
 Întâlnire cu Primarul Municipiului Gandia, doamna Diana 

Morant Ripoll 

25 septembrie 2017 
Întâlnire la sediul Federației Valenciene a Municipalităților și 
Provinciilor pentru discuții cu alți reprezentanți ai oficialităților 
spaniole privind modalități de colaborare ulterioară 

3 octombrie 2017 
Întâlnire de lucru cu privire la Strategia de Turism a Polul de 
Creștere Timișoara cu cadre didactice din cadrul Facultății de 
Geografie a Universității de Vest Timișoara 

9 octombrie 2017 Ședința CD ADI PCT 
11 octombrie 2017 Ședința AGA ADI PCT 
16 octombrie 2017  Ședința Consiliul Consultativ de Turism 
18 octombrie 2017 Ședința Board-ului CCE Timișoara – Tema PUG Timișoara 
19 octombrie 2017  Participare AGA FZMAUR, Cluj-Napoca 

7-10 noiembrie 2017 
Ședință de lucru la ADI Zona Metropolitană Oradea în vederea 
unei colaborări cu privire la demersul GECT (Grupare Europeană 
de Cooperare Transnațională) 

8 noiembrie 2017 
Colaborare cu UAT membre ADI PCT pentru elaborarea HCL-
urilor necesare pentru aprobarea modificărilor de statut ADI PCT 
(Act Adițional nr.4) și aprobarea cuantumului cotizatiilor 

16 – 19 noiembrie 2017 Participare la Târgul de Turism al României, București 
26-27 noiembrie 2017 Vizită de lucru la ADI I.T.I. Delta Dunării (Tulcea) 

6 decembrie 2017 
Contactarea UAT-urilor non membre în vederea atragerii acestora 
ca și membri ai ADI PCT 

11 decembrie 2017 

Elaborare Fișă de poiect ”Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ 
extinderea/ echiparea creșei/grădiniței din comuna ….” privind 
oportunitatea de finanțare prin Programul Operațional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 4: Investițiile în 
educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru 
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul 
Specific 10.1: Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei 
timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu 
risc crescut de părăsire timpurie a sistemului și transmisă către 
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membri AGA ADI PCT 

11 decembrie 2017 

Elaborare Fișă de poiect ”Dezvoltarea zonei .......prin 
implementarea unui sistem modern de..............” privind 
oportunitatea de finanțare prin Programul IPA II de Cooperare 
Transfrontalieră România – Serbia 2014-2020, Axa prioritară 3: 
Mobilitate sustenabilă și accesibilitate, Obiectiv 3.2 - 
„Infrastructura utilităților publice“ și transmisă către membri AGA 
ADI PCT 

18 decembrie 2017 

Realizarea ediției a II-a a conferinței ”Implicarea asociațiilor de tip 
Zone Metropolitane în dezvoltarea teritorială”  
Titlu conferință 2017 
”Dezvoltare teritorială pe baza fondurilor nerambursabile dedicate 
teritoriilor integrate de investiții (ITI)  și a grupurilor europene de 
cooperare transnaționala (GECT)” 

19 decembrie 2017 Întocmirea Rapoartului de Activitate ADI PCT pentru anul 2017 

20 decembrie 2017 Pregătire Obiective ADI PCT pentru anul 2018 

21 decembrie 2017 Pregătirea Bugetului ADI PCT pentru anul 2018 
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5. Obiective realizabile pentru anul 2018 
 
1. Certificarea sistemului de management al calității al ADI PCT; 
2. Realizarea ediției a III-a a conferinței ”Implicarea ADI PCT în dezvoltarea teritorială”; 
3. Implicarea în dezvoltarea documentației pentru Dezvoltarea Metropolitană Comună Arad-
Timișoara; 
4. Sprijinirea Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021 și a demersurilor Primăriei 
Municipiului Timișoara pentru implementarea programelor proprii în vederea atingerii obiectivelor 
proiectului TM2021; 
5. Implicarea în dezvoltarea de înfrățiri între UAT-urile ADI PCT și alte UAT-uri europene; 
6. Vizită de studiu și schimb de experiență într-o țară europeană (posibil Regiunea Toscana, Italia); 
7. Organizarea unei competiții sportive la nivelul Polului de Creștere Timișoara.  
 
Toate obiectivele vor fi finanțate din surse proprii și se vor derula pe perioada anului 2018. 
 
 
 
Abrevieri: 

 ADI PCT: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creștere Timișoara”  
 ADR Vest: Agenția de Dezvoltare Regională Vest  
 AGA: Adunarea Generală a Asociațiilor  
 APL: Administrație Publică Locală  
 CCE: Consiliul Consultativ Economic  
 CCT: Consiliul Consultativ de Turism 
 CD: Consiliul Director  
 COCES: Dezvoltarea de competențe și certificări ale studenților UPT în strânsă concordanță 

cu cerințele mediului industrial și a SIDU  
 DMI: Domeniul de Intervenție Majoră 
 FZMAUR: Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România 
 GAL: Grup de Acțiune Locală  
 GECT: Grupare Europeană de Cooperare Transnațională 
 ITI: Investiții Teritoriale Integrate 
 MDRAPFE: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor  
 PMT: Primăria Municipiului Timișoara 
 POCU: Programul Operațional Capital Uman 
 POCA: Programul Operațional Capacitate Administrativă 
 PUG: Plan Urbanistic General 
 SIDU: Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 
 TM2021: Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021 
 UAT: Unitate Administrativ-Teritorială  
 UPT: Universitatea Politehnică Timișoara 
 ZM: Zonă Metropolitană 

 

 

 


