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RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018 

 

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 885 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. 

 

1. Structura 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 reprezentat de o sigura persoană. 

 

B. Consiliul Director 
 

Conform Hotărârii AGA nr 8/01.08.2016, pentru perioada 2016-2018, Consiliul Director a fost  
format din: 
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 Nicolae Robu – Președintele ADI PCT, Primarul Municipiului Timișoara; 

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

 Ioan Sas – membru AGA ADI PCT, Primarul Comunei Pișchia. 
 

În Ședința Adunării Generale a ADI PCT, a fost propusă și aprobată noua structură a Consiliului 
Director. Astfel, s-a hotărât ca, Consiliul Director să fie format din Președintele Asociației și încă 4 (patru) 
membri numiți de Adunarea Generală pe o perioadă de 2 ani. 

 

Conform hotărârii AGA ADI PCT nr 13 din 11.07.2018, noua componență a Consiliului Director 
pentru mandatul 2018-2020, ai ADI Polul de Creștere Timișoara este: 

 Nicolae Robu, președinte ADI PCT, primar Municipiul Timișoara; 

 Florin Bucur, membru, primar Comuna Moșnița Nouă; 

 Virgil Bunescu, membru, primar Comuna Giarmata; 

 Flavius Roșu, membru, primar Comuna Șag; 

 Alexandru Iovescu, membru, Consiliul Județean Timiș. 
 

2. Componența structurii executive a ADI PCT 
 

 Vasile Rușeț – Director General; 

 Anca Mocanu – Șef Birou Monitorizare, Coordonare și Implementare Strategii (contract suspendat 
pentru ccc); 

 Adina Popovici - Expert Accesare Fonduri Europene 

 Simina Suciu – Asistent Director; 

 Alexandru Manga – Consilier Juridic. 
 

3. Obiectul de activitate al ADI PCT 
 

Zona metropolitană a Municipiului Timișoara, denumită ”Polul de Creștere Timișoara”, este formată 
din Municipiul Timișoara și Consiliul Județean Timiș, 2 orașe: Ciacova și Recaș și 18 comune: Becicherecu 
Mic, Bucovăț, Dudeștii Noi, Dumbrăvița, Giarmata, Ghiroda, Giroc, Moșnița Nouă, Orțișoara, Pișchia, 
Remetea Mare, Săcălaz, Sânmihaiu Român, Șag, Biled, Fibiș, Pădureni, Șandra.  

 

 Obiectiv 
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Obiectivul general al asociației este creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de 
muncă în localitățile din arealul Polului 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. 

 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. 

 Obiective strategice 
Principalele obiective strategice pentru dezvoltarea metropolitană sunt: 

o Creșterea rolului economic și social al centrului urban Timișoara printr-o abordare policentrică 
pentru a stimula dezvoltarea echilibrată a regiunii Vest; 

o Creșterea calității vieții a locuitorilor și a prosperității polului de creștere Timișoara; 
o Reducerea disparităților dintre localități; 
o Crearea unui pol de concentrare economică și de sprijin în atragerea de investiții directe în arealul 

polului de creștere; 
o Protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural; 
o Protejarea și valorificarea mediului natural; 
o Dezvoltarea turismului în zonă; 
o Promovarea imaginii și potențialului de dezvoltarea ale arealului; 
o Sprijinirea și dezvoltarea sistemelor educaționale. 

 

4. Sinteza activității ADI PCT pentru anul 2018 în conformitate cu obiectivele ADI PCT stabilite 
pentru anul 2018 în conformitate cu statutul acesteia 

 

1) Intensificarea eforturilor pentru mărirea numărului de membri, astfel încât arealul PCT să se suprapună 
cu zona geografică ce va fi luată în considerare pentru demersul Investiție Teritoriale Integrate Arad-
Timișoara; 

 S-au efectuat vizite la 33 de unități administrativ-teritoriale, din care 14 comune membre ADI PCT 
și încă 19 UAT-uri vizitate în vederea aderării în viitorul apropiat; în urma acestor vizite s-au concretizat 6 
noi aderări, prin aprobarea aderării la nivelul consiliilor locale, din partea următoarelor UAT-uri: orașele 
Ciacova și Recaș, comunele Biled, Fibiș, Pădureni, Șandra. 
 

2) Realizarea, de către ADI PCT, a unui studiu de oportunitate pentru argumentarea implementării de către 
PMT a  transportului școlar, cu microbuzele RATT, pentru elevii unităților școlare din Timișoara care 
provin din localitățile membre ale ADI PCT (Ex. de trasee: Buziaș-Timișoara, Pișchia-Giarmata-
Timișoara, Săcălaz-Timișoara, Banloc-Ciacova-Șag-Timișoara, etc.); 
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 S-a realizat un studiu de oportunitate privind implementarea acestui tip de transport 
școlar care a fost prezentat în Consiliul Director și Adunarea Generală a Asociațiilor, urmând a se găsi 
soluții legale pentru finanțarea și implementarea acestuia începând cu anul școlar 2018-2019 sau 2019-2020.  

 În urma realizării unei analize juridice s-a ajuns la concluzia că ADI Polul de Creștere Timișoara nu 
are competența necesară de a presta acest serviciu public de transport special pentru curse regulate ale 
elevilor din sistemul preuniversitar din zona metropolitană către Municipiul Timișoara, tot ce poate face este 
să subcontracteze acest serviciu sau să fie preluat de către Administrațiile publice membre ale Polului de 
Creștere Timișoara.  

 
 

3) Bugetarea de către ADI PCT a unei sume de 50.000 Lei care va fi direcționată, de către Consiliul 
Director al ADI PCT pentru plata unor necesități ale membrilor, pe baza unui memoriu justificativ (Ex.: 
studii sau consultanță pentru realizarea unor proiecte, dotări și echipamente, etc.); 

 S-au informat toți membrii privind procedura prin care se va repartiza suma de 50.000 lei prevăzuți 
pentru acordarea finanțării de către ADI PCT a unor obiective ale membrilor asociației, care sunt în 
conformitate și cu obiectivele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara; 
localitățile care au solicitat finanțare sunt: Dudeștii Noi, Dumbrăvița, Moșnița Nouă, Pișchia, Săcălaz, Șag și 
Fibiș. ADI PCT a analizat propunerile transmise, a prospectat piața și a făcut o propunere de repartizare a 
sumelor. Propunerea a fost prezentată Consiliului Director. 

 În ședința Consiliului Director din 3 iulie 2018, în urma analizei/evaluării memoriilor justificative, s-
a hotărât finanțarea următoarelor localități: Dumbrăvița, cu suma de 6.000 lei, Dudeștii Noi, cu suma de 
10.000 lei, Moșnița Nouă, cu suma de 6.000 lei, Pișchia, cu suma de 11.000 lei, Săcălaz cu suma de 11.000 
lei, Șag, cu suma de 6.000 lei. Dl Victor Malac a renunțat la finanțarea localității Dumbrăvița, donând cei 
6.000 de lei ce îi reveneau, către localitatea Pișchia. În decursul lunilor octombrie-noiembrie s-au demarat 
procedurile de achiziție a produselor solicitate de localitățile mai sus menționate. 

 S-au achiziționat: 
o Gradenă modulară 50 de locuri 
o 1 buc mașină de tușat cu vopsea 
o 10 buc scaun stadion/sală sport, model CNI 
o panou gard zincat 1700X2000 (106 buc) 
o 1 buc tobogan drept 3.5m dublu cu turn metalic 
o 1 buc tobogan spirală 3 m cu platformă metalică 
o 1 buc cățel cu arc 
o 1 buc căluț cu arc 
o 1 buc carusel 4 persoane 
o 1 buc hintă cu 2 locuri 
o 1 buc complex de joacă 

 

4) Informarea permanentă a membrilor ADI PCT, privind oportunități de finanțare și a altor informații de 
interes pentru aceștia; 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 

5    Cod FO24‐04, ver.1 
 
 

 S-au realizat informări către membrii asociației prin intermediul e-mailului, al 
documentelor prezentate la vizitele în sediile primăriilor cât și în cadrul ședințelor AGA. 

 

 

5) Certificare sistemului de management al calității al ADI PCT; 

 ADI PCT a apelat la un furnizor de servicii prin care s-a efectuat un audit intern vizând  
documentația specifică sistemului de management al calității existentă la nivelul entității – în conformitate 
cu cerințele standardului de referință SR EN ISO 9001, stabilirea gradului de conformare a documentației cu 
cerințele referențialului convenit 

 A fost auditată Documentația ISO 9001.2008 (Manual + procedurile de lucru) și s-a elaborat 
certificatul ISO 9001:2008, serial No: PCO – 01 1066. 
 

6) Începerea monitorizării proiectelor din cadrul strategiilor ce se referă la teritoriul geografic al Polului de 
Creștere Timișoara, în vederea îndeplinirii obiectivelor acestor strategii; 

 S-a elaborat o procedură care va fi dezvoltată strict pentru monitorizarea proiectelor incluse în 
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului de Creștere Timișoara. Pe baza procedurii s-a început 
monitorizarea proiectelor, constituindu-se o bază de date privind evoluția acestora. S-au trimis adrese către 
toți beneficiarii de proiecte care apar în SIDU pentru a se vedea starea acestora sau dacă doresc modificarea 
listei de proiecte din cadrul strategiei. 

 În urma ședinței Consiliului Director al ADI PCT ce a avut loc în 20 decembrie 2018 s-a aprobat 
actualizarea Portofoliului de proiecte prevăzut în Strategia Integrată de Dezvoltare a Polului de Creștere 
Timișoara 2014-2020, precum și actualizarea acestei strategii cu datele privind zonele urbane marginalizate 
identificate pe parcursul anului 2018. Strategia Integrată de Dezvoltare a Polului de Creștere Timișoara 
2014-2020  poate fi accesată, în formă actualizată la 
https://www.primariatm.ro/index.php?meniuId=2&viewCat=4128. 

 

7) Implicarea în dezvoltarea documentației pentru demersul Investiții Teritoriale Integrate Arad-Timișoara; 

 ADI PCT a transmis un memoriu justificativ privind Politica Regională către Comisarul European și 
mai multe ministere.  

 ADI PCT a contactat reprezentanții Municipiului Arad în vederea stabilirii unor clarificări privind 
înaintarea în acest demers, pe perioada următoare. S-a efectuat un studiu intern pe baza documentelor care 
stau la baza constituirii acestui concept ITI Arad-Timișoara, pe perioada 2016-2018. 

 În data de 25 aprilie 2018, o parte din colectivul ADI Polul de Creștere Timișoara a fost într-o vizită 
de lucru la Primăria Arad unde s-au întâlnit cu reprezentanți ai Board-ului Municipiului Arad pentru a 
discuta despre subiectul ITI Arad-Timișoara. 

 ADI Polul de Creștere Timișoara a sprijinit și sprijină în continuare înființarea unui ADI la nivelul 
județului Arad. Pe acest subiect au avut loc schimb discuții între personalul ADI PCT și reprezentanți ai 
Board-ului Arad. 
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 Asociația s-a implicat activ în organizarea unei conferințe în Arad, conferință ce ar fi 
trebuit sa aibă loc în mai 2018. Din anumite motive aceasta nu s-a mai desfășurat. Pe tot parcursul lunii mai 
au avut loc discuții și schimb de informații referitoare la agenda, lista de vorbitori, lista de invitați, precum 
și alte aspecte legate de buna desfășurare a conferinței, între reprezentanți ai ADI Polul de Creștere 
Timișoara și reprezentanți ai Board-ului Municipiului Arad. 

 

8) Promovarea arealului geografic al Polului de Creștere Timișoara pentru atragerea de investiții străine 
directe; 

 S-a achiziționat domeniul online (www.investintimisoara.ro) pentru dezvoltarea unui site care să 
promoveze oportunitățile de investiții străine directe și atragerea de noi investitori în arealul Polului de 
Creștere Timișoara. Este în lucru dezvoltarea de conținut a site-ului. Au fost transmise e-mailuri membrilor 
ADI PCT prin care le-au fost solicitate informații de tip economic, referitoare la numărul de firme existente, 
oportunități de investiții, facilități de investiții, zone industriale precum și alte informații de interes, acestea 
urmând a fi publicate pe site-ul ante menționat.  
9) Sprijinirea Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021 și a demersurilor Primăriei 

Municipiului Timișoara pentru implementarea programelor proprii în vederea atingerii obiectivelor 
proiectului TM2021; 

 ADI PCT a sprijinit organizarea unor evenimente culturale din cadrul Zilelor Culturii Spaniole 2018, 
continuând colaborarea cu Consulul Onorific al Spaniei, dl Jose Miguel Vinals. De asemenea s-au 
achiziționat și distribuit peste 50 de tricouri cu inscripția siglei asociației. 

 Personalul ADI PCT a participat la ședințe și sprijină activitatea Consiliului Consultativ de Turism 
din Timișoara. 
 

10) Contactarea reprezentanților instituțiilor culturale din Timișoara (Filarmonica, Teatru, Casa de cultura a 
PMT, Casa Studenților, Asociația Capitală Culturală 2021 etc.) pentru derularea unor activități culturale 
ale acestora în spațiile corespunzătoare din localitățile membre ale PCT); 

 Au avut loc discuții cu reprezentanți ai Casei de Cultură a Primăriei Municipiului Timișoara, Casa 
de Cultură a Studenților, cu Filarmonica Banatul despre posibilitatea de a-și prevedea în bugetul pentru anul 
2019 cheltuieli cu activități culturale în localitățile membre Polului de Creștere Timișoara. 
 

11) Acordarea de sprijin pentru Primăria Municipiului Timișoara și alte UAT în vederea dezvoltării de 
proiecte; 

 s-au dezvoltat două proiecte interne, de interes pentru UAT-urile membre, pentru furnizarea de 
servicii de interes comun pentru aceștia, respectiv achiziționarea unui sistem de scenă mobilă cu dotările 
aferente (scenă, sunet, lumini, imagine, mijloc de transport) și achiziționarea unui sistem pentru iluminatul 
festiv de sărbători. În vederea elaborării celor două proiecte interne, ADI PCT a prospectat piața și a realizat 
o analiză financiară în urma căreia s-a ajuns la următoarele concluzii privind finanțarea acestora: 
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o proiectul privind achiziția unei scene mobile nu poate fi susținut din bugetul 
propriu al ADI PCT, singura soluție găsită este aceea prin contribuții proprii ale membrilor 
implicați, dar și din profitul obținut din închirierea echipamentelor 

o proiectul privind achiziția iluminatului festiv de sărbători pentru minim 3 membri va fi finanțat 
integral de ADI PCT prin fonduri obținute din donații/atragere de investiții 

 
12) Depunerea a minim 2 (două) proiecte; 

 Asociația s-a preocupat de dezvoltarea conceptului și a conținutului pentru depunerea unui proiect 
transfrontalier în parteneriat cu Primăria Municipiului Timișoara și Institutul Intercultural Timișoara. În 
cadrul apelului România-Serbia, acest proiect prevede acțiuni de promovare turistică și de dezvoltare a 
Strategiei de Turism a municipiului Timișoara dezvoltat la nivelul Polului de Creștere Timișoara. Din 
motive de punctaj, ADI PCT nu a mai fost parte la depunere, urmând a fi implicat în implementarea 
proiectului. 

 ADI Polul de Creștere Timișoara a facilitat dezvoltarea unui parteneriat între Camera de Comerț, 
Expert Consulting și Universitatea Politehnica Timișoara pentru depunerea unui proiect pe AXA 3.2. în care 
asociația, nefiind eligibilă ca partener va fi furnizor de expertiză în implementare pentru atragerea grupului 
țintă. 

 Un alt proiect în care asociația este beneficiar direct este proiectul METROPOLITAN, cod SMIS 
111265, inițiat de Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din Romania (FZMAUR), în 
parteneriat cu Asociația pentru Mobilitate Metropolitană (AMM), finanțat în cadrul Programului 
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, care are ca beneficiari direcți Asociațiile de Dezvoltare 
Intercomunitară (ADI) care gestionează transportul public și Municipiile cu statut de pol de creștere sau 
dezvoltare. Obiectivul  general al proiectului este elaborarea unei politici publice alternative la politicile 
publice inițiate de Guvern în domeniul transportului public local și metropolitan de călători din România, 
care va contribui la perfecționarea legislației în domeniu, la o corelare a legislației în domeniu cu legea 
cadru privind serviciile comunitare de utilități publice (Legea nr. 51/2006) și cu legislația auxiliară, precum 
și la o armonizare cu legislația europeană privind serviciile publice de transport, respectiv Regulamentul 
(CE) nr. 1370/2007. În conformitate cu Adresa SC2018-025004/29.10.2018 a Primăriei Municipiului 
Timișoara, Direcția Edilitară, persoanele desemnate să reprezinte Polul de Creștere Timișoara în acest 
proiect sunt dl Culiță Chiș și dna Nastasia Pop.  
 

13) Continuarea colaborărilor cu Autoritățile de Management și ale Organismelor Intermediare care 
gestionează Programele Operaționale 2014-2020 și alte finanțări nerambursabile; 

 În decursul anului 2018 au avut loc nenumărate întâlniri cu reprezentanți ai Agenției pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), Agenția pentru Dezvoltare Regională Regiunea Vest (ADR Vest), 
Direcția Regională Infrastructură Timișoara (DRIT), Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră 
Timișoara (BRCT). 
 

14) Sprijinirea membrilor pentru actualizarea strategiilor de dezvoltare locală în conformitate cu Strategia de 
Dezvoltare Integrată a Polului de Creștere Timișoara; 
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 Au avut loc discuții cu localitățile: Ghiroda, Moșnița Nouă, Săcălaz. 
 

15) Implicarea în dezvoltarea de relații internaționale (inclusiv înfrățiri) între UAT-urile membre ADI PCT 
și alte UAT-uri europene; 

 La sfârșitul lunii ianuarie 2018, dl Vasile Rușeț, Directorul General al asociației a fost delegat să 
participe la evenimentele de celebrare a Zilelor localității Novi-Sad. 

 În intervalul 24-25.11.2018, dl Vasile Rușeț, Directorul General al asociației a participat la 
evenimentul numit: Celebrare Centenar Unire Voievodina la Novi Sad prin care a fost marcat Centenarul de 
la încheierea Marelui Război și Alipirea Voivodinei la Regatul Serbiei. 
16) Organizarea unei vizite de studiu și schimb de experiență într-o țară europeană; 

 La începutul lunii noiembrie ADI Polul de Creștere Timișoara, prin intermediul domnului Imre 
Farkas, viceprimar al Municipiului Timișoara, a luat legătura cu reprezentanți ai administrației regiunii 
”Gyor” (Ungaria) pentru organizarea unei vizite de studiu în această regiune. Din această delegație urmau să 
facă parte membri ai ADI Polul de Creștere Timișoara, precum și personalul asociației. Din motive 
financiare, vizita și schimbul de experiență într-o țară europeană a fost reprogramată pentru primul trimestru 
al anului 2019. 
 

17) Dezvoltarea legăturilor între ADI PCT și celelalte ADI-uri și GAL-uri din județ pentru a se crea sinergii 
în vederea dezvoltării social-economică a zonei Polului de Creștere Timișoara; 

 ADI PCT a inițiat discuții și păstrează legătura cu 4 Grupuri de Acțiune Locală de pe teritoriul 
județului Timiș, „Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru”, „Grupul de Acțiune Locală Timișoara” și 
„Grupul de Acțiune Locală Freidorf”, ”Grupul de Acțiune Locală Colinele Recaș”. 
 

18) Dezvoltarea de colaborări cu membrii FZMAUR și alte ADI-uri pentru consolidarea capacității 
funcționale a acestora; 

 În cadrul activității FZMAUR, asociația este un membru activ, participă la ședințele AGA și e 
implicată în proiectele demarate de către federație. ADI PCT a participat la dezvoltarea proiectului 
METROPOLITAN – Politica publică alternativă la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul 
transportului public local și metropolitan de călători din România, cod SMIS 111265, inițiat de Federația 
Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din Romania (FZMAUR), în parteneriat cu Asociația pentru 
Mobilitate Metropolitană (AMM), finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 
2014-2020, care are ca beneficiari direcți Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) care gestionează 
transportul public și Municipiile cu statut de pol de creștere sau dezvoltare. Reprezentanți ai ADI PCT/ 
PMT în cadrul acestui proiect sunt dl. Culiță Chiș și dna Nastasia Pop. 

 În data de 19.04.2018 a avut loc ședința Adunării Generale a Asociaților FZMAUR, în București, la 
sediul Primăriei Generale a Municipiului București, ședință la care a participat, din partea ADI ”Polul de 
Creștere Timișoara”, Alex Manga, Consilier Juridic ADI PCT.  
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 În perioada 12.08.2018 – 17.08.2018 a avut loc ședința Adunării Generale a Asociaților 
FZMAUR, în Constanța, la Palatul Administrativ Constanța, ședință la care a participat, din partea ADI 
”Polul de Creștere Timișoara”, Vasile Rușeț, Directorul General ADI PCT.  
 

19) Realizare ediției a III-a a conferinței ”Implicarea ADI PCT în dezvoltarea teritorială”; 

 Realizarea celei de-a treia ediții a conferinței ”Implicarea ADI PCT în dezvoltarea teritorială” a fost 
amânată pentru primăvara anului 2019, din motive financiare. 
 

20) Implicarea Asociației în dezvoltarea capacității administrative a UAT-urilor membre prin perfecționarea 
personalului în sistem e-learning în colaborare cu Centrul de e-learning al Universității Politehnica 
Timișoara; 

 au avut loc o serie de întâlniri pe aceasta temă unde s-au demarat discuții referitoare la acest punct 
cu reprezentanți ai Centrului de e-learning ai Universității Politehnica Timișoara, care în acest moment 
pregătește conținutul pentru acest centru. 
 

21) Organizarea unei competiții sportive la nivelul Polului de Creștere Timișoara 

 Competiția sportivă la nivelul Polului de Creștere Timișoara se va organiza în primăvară. Nu s-a 
realizat din lipsă de resurse financiare. 
 

22) Alte activități: 
 

 Deplasare la târgul internațional de turism din Berlin Germania ITB 2018 în perioada 6-9 martie 
2018 alături de reprezentantul Primărie Municipiului Timișoara în vederea promovării Municipiului 
Timișoara ca atracție turistică actuală cât și intensificarea pentru pregătirea 2021 Capitala culturala 
Europeana, precum și a arealului turistic al zonei metropolitane Timisoara. 

 În perioada iunie – septembrie 2018, șapte studenți ai Universității Politehnica Timișoara, Facultatea 
de Management în Producție și Transporturi, specializarea Administrație Publică și-au efectuat stagiul de 
practică obligatoriu, la ADI Polul de Creștere Timișoara. 

 Asociația susține înființarea programului de master „Managementul Organizațiilor Publice” din 
cadrul Universității Politehnica din Timișoara, Facultatea de Management în Producție și Transporturi. 

 S-a început implementarea Regulamentului european 679/2016 privind protecția datelor cu caracter 
personal, (GDPR-General Data Protection Regulation). 

 În ședința AGA ADI PCT din 11 iulie 2018 s-a discutat despre necesitatea unei abordări unitare, la 
nivelul Polului de Creștere Timișoara privind combaterea buruienii numită ambrozie. Astfel: 

o s-a hotărât ca fiecare UAT să nominalizeze o persoană care să reprezinte localitatea în ședințele 
ce au urmat privind acest subiect;  

o ADI Polul de Creștere Timișoara s-a ocupat de transmiterea acestor informații, de centralizarea 
tabelului cu persoanele nominalizate să reprezinte UAT-ul în ”Comitetul de Combatere a 
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Ambroziei” și de organizarea a două întâlniri pe acest subiect, în 8 august 2018, respectiv în 19 
septembrie 2018. La cea de-a doua întâlnire au fost invitați și reprezentanți din partea Direcției 
pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Timiș, Garda de Mediu Timiș, Direcția de Sănătate 
Publică Timiș, Prefectura Timiș, Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a 
Banatului din Timișoara. 

 În data de 29 octombrie 2018, reprezentanți ai ADI Polul de Creștere Timișoara au participat la 
evenimentul oficial de lansare a Strategiei sectoriale de dezvoltare turistică a județului Timiș 2018-2028, 
eveniment ce a avut loc la Consiliul Județean Timiș. 

 În data de 5 decembrie 2018 la Primăria Municipiului Timișoara, Sala de Consiliu, et. 1, începând cu 
ora 10:00 a avut loc o întâlnire cu reprezentații Comisiei Europene care auditează proiectul ”Autostrada 
A1”. La această întâlnire a participat și un reprezentant din partea ADI Polul de Creștere Timișoara. 

 

 

5. Obiective majore propuse pentru anul 2019 
 

 Acțiuni de: 
o Susținere a Alianței Vestului (AVE); 
o Crearea de proiecte majore de cooperare teritorială; 
o Întărirea colaborărilor între membri ADI PCT; 
o Acțiuni de atragere a Investițiilor majore în teritoriul Polului de Creștere Timișoara. 

 

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  

 DMI: Domeniul de Intervenție Majoră 

 FZMAUR: Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România 

 GAL: Grup de Acțiune Locală  

 ITI: Investiții Teritoriale Integrate 

 PMT: Primăria Municipiului Timișoara 

 POCU: Programul Operațional Capital Uman 

 POCA: Programul Operațional Capacitate Administrativă 

 PUG: Plan Urbanistic General 
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 SIDU: Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 

 TM2021: Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021 

 UAT: Unitate Administrativ-Teritorială  

 UPT: Universitatea Politehnică Timișoara 

 ZM: Zonă Metropolitană 
 


