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     ROMÂNIA          
     JUDEŢUL TIMIŞ         
     MUNICIPIUL TIMIŞOARA  
     
 

_________________________________________________________________________________                   
 
 

RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020 
RUBEN LAȚCĂU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI TIMISOARA 

 
 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public şi ale normelor de aplicare a legii, instituţia noastră face 
public următorul Raport de activitate. 
 Raportul cumulează rapoartele de activitate ale structurilor din aparatul de 
specialitate al Primarului, care sunt in directa subordonare a viceprimarului. Perioada 
raportată conform prezentului document, este doar de doua luni, respectiv de la 
începutul mandatului de viceprimar. 
  Ne dorim ca, prin toată activitatea desfășurată să asigurăm un management 
performant, corect și echilibrat din punct de vedere al deciziilor, pentru a oferi 
premisele unei dezvoltări urbane integrate durabile şi pentru crearea unei platforme de 
dezvoltare pe termen lung, pentru a duce Timișoara pe drumul său european și 
inovativ. Vom avea proiecte care să transforme orașul nostru într-unul mai prietenos 
cu mediul și mai incluziv. Proiecte în care orașul este perceput la nivelul pietonului, 
din perspectiva transportului în comun și a mobilității alternative. 
 Pentru cetațenii orașului, fondurile europene înseamnă creșterea calității vieții. 
Din această perspectivă, ne-am concentrat pe dimensiunea verde si pe mobilitatea 
alternativa oferind astfel o calitate mai bună vieții cetătenilor noștri prin amenajarea 
mai multor spații pietonale și prin transport în comun ecologic.Reabilitarea și 
extinderea spațiului pietonal în zona urbană, crearea de noi spații verzi, revitalizarea 
patrimoniului sunt direcțiile esentiale pe care acționează proiectele europene prezente 
și viitoare. 
  În spiritul transparenţei şi respectului pe care îl datorez cetăţenilor şi oraşului 
Timișoara, voi încerca să sintetizez, în acest raport, principalele acţiuni ce s-au 
desfăşurat pe parcursul celor doua luni ale anului 2020, pe domenii de activitate. 
 

I. DIRECŢIA GENERALĂ DRUMURI, PODURI, PARCAJE ŞI REŢELE DE UTILITĂŢI 
II. DIRECŢIA DEZVOLTARE 
III.  SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A "CENTRULUI REGIONAL DE    

COMPENȚE ȘI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE -   
CERC" 

IV. SERVICIUL PUBLIC CREȘE TIMIȘOARA 
V. BIROUL CONSTRUCȚII INSTALAȚII 
VI.  SERVICIUL UNITATEA DE IMPLEMENTARE PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ 

PENTRU CULTURĂ 
VII. SERVICIUL ȘCOLI SPITALE SI BAZE SPORTIVE 
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SINTEZA ACTIVITĂŢII SERVICIULUI DRUMURI, PODURI, PARCAJE, CANALIZARE, 
ALIMENTARE CU APĂ, RESPECTIV A BIROULUI DRUMURI, PODURI, PARCAJE 

 
 Lucrările de întreţinere şi reparaţii sunt o importantă componentă a lucrărilor care se execută 

pe drumurile municipiului Timişoara, ele fiind absolut necesare pentru menţinerea în condiţii optime 
de circulaţie a carosabilului şi trotuarelor străzilor din oraş. 

 Aceste lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri se execută atât pe străzile cu îmbrăcăminţi 
permanente (asfalt, beton), cât şi pe străzi de pământ şi piatră spartă. 

 Pentru întreţinerea străzilor şi trotuarelor au fost încheiate contracte de execuţie lucrări cu 
Societatea Drumuri Municipale Timisoara S.A., după cum urmează: 

 
 ,,Reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor 

din municipiul Timişoara precum şi a infrastructurii intrainstituţionale a municipalităţii” 
 

 Datorită creşterii numărului de autoturisme, a numărului autovehiculelor de mare tonaj care 
tranzitează oraşul, precum şi datorită fenomenului de îmbătrânire a carosabilului drumurilor, apar în 
mod frecvent gropi care produc mari perturbări traficului rutier.  

 Deoarece reparaţiile locale pe suprafeţe mici nu rezolvă problemele decât pe termen scurt, 
fiind necesar a se interveni cu lucrări de reparaţii la perioade destul de scurte, au fost realizate 
covoare asfaltice pe suprafeţe mari, în unele cazuri fiind înlocuit integral stratul de uzură. 

 Pentru acestea din urmă a fost solicitată şi o garanţie de bună execuţie a lucrărilor, iar în cazul 
în care apar defecţiuni în perioada de garanţie, firmele sunt obligate să refacă aceste degradări pe 
cheltuială proprie. 

 Odată cu realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a trotuarelor, în intersecţii au fost 
coborâte bordurile la nivelul carosabilului, pentru a facilita accesul persoanelor cu handicap. 

 O altă categorie importantă de străzi din municipiul Timişoara pe care se execută lucrări de 
întreţinere şi reparaţii sunt străzile de pământ şi piatră spartă. 
 Majoritatea fiind fără canalizare trebuie executate în permanenţă lucrări de întreţinere. 
Deoarece amenajarea străzilor se execută după introducerea reţelelor subterane (apă, canal, gaz, 
electrice, etc.), astfel că lucrările care se pot executa pot fi : 

 Nivelare urmată de pietruire. Dezavantajul acestor lucrări este acela că asigură un confort 
scăzut, străzile rămânând în continuare cu denivelări. 

 Stabilizare mecanică in situ a terenului, cu aport de ciment şi materiale granulare şi 
închiderea suprafeţelor stabilizate prin aşternerea unei îmbrăcăminţi asfaltice de tip uşor.  

Un mare avantaj pentru aceste lucrări îl constituie faptul că se foloseşte materialul existent pe 
stradă, faţă de metodele clasice care necesită săpătură, iar materialul rezultat este aruncat. 
 De asemenea durata de exploatare a drumurilor executate prin această metodă este de 4-6 ani, 
funcţie de cantitatea de materiale existente pe stradă (piatră, balast) precum şi de trafic, fără a fi 
necesare lucrări de întreţinere anuale. 

 Prin închiderea suprafeţei stabilizate cu un covor asfaltic uşor, se obţine o suprafaţă plană de 
rulare ducând la îmbunătăţirea substanţială a condiţiilor de circulaţie, la eliminarea zgomotului, a 
trepidaţiilor precum şi a prafului şi noroiului.   

 Conform contractelor menţionate mai sus s-au executat lucrări de întreţinere şi reparaţii după 
cum urmează: 
 - Reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din 
municipiul Timişoara precum şi a infrastructurii intrainstituţionale a municipalităţii s-au realizat 
dupa cum urmează: 
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Simion Bărnuţiu, Bvd. C.D. Loga, Piaţa Consiliul Europei, Calea Aradului perpendicular Liege, 16 
Decembrie 1989 (între Bvd. Regele Ferdinand şi Podul Traian), Calea Sever Bocu, Bvd. Take 
Ionescu, Lalelelor (între Mătăsarilor şi Calea Dorobanţilor), Locotenet Ovidiu Balea la pasajul 
denivelat către Săcălaz, Stelelor , Piaţa Avram Iancu, Brânduşei, Timiş, Amforei, Locotenet Ovidiu 
Balea –pasaj CF-DN59A, Gelu, Sinaia (între Chişinău şi Nera), Munteniei (între Bloc C35 şi Aleea 
Viilor), basarabia (între Munteniei şi Vuk Karadzic), Lalelelor (între Mătăsarilor şi Intrarea Carului), 
Aurora II, Popa Şapcă(drum provizoriu acces lângă Facultatea de Arte –Liceul Lenau), Vălişoara, 
Calea Circumvalaţiunii, Matei Basarab, General I. Dragalina, Nera, Martir Cernăianu, Intersecţie str. 
Holdelor-str. Sf. Apostoli Petru şi Pavel, Ştrandului, Cvartal blocuri str. Rădulescu Motru-str. Martir 
Al. Choroşi, str. Holdelor, Bvd. Regele Ferdinand- Bvd. Republicii-Piaţa Regina Maria, Bvd. 
Republicii (între Bvd. Regale Ferdinand şi str. Sf. Ioan), Sf. Ioan (între Bvd. Republicii şi C. 
Brediceanu), Michelangelo (între Mihai Eminescu şi Ac. Al. Borza,respectiv Parcul Copiilor), Bvd. 
C.D. Loga (între Regele Ferdinand şi 20 Decembrie), 20 decembrie (între Pod Mihai Viteazul şi 
intersecţie Bvd. C.D.Loga), 20 decembrie (între Piaţa Huniade şi Bvd. C.D. Loga), I.C. Brătianu 
(între Piaţa Huniade şi intersecţia Michelangelo), I.C. Brătianu (între Bvd. Revoluţiei şi intersecţie 
Michelangelo, Bvd. Revoluţiei (între intersecţie M. Luter şi intersecţie I.C. Brătianu, piaţa Victoriei 
(între statuile regale şi tronson Bloc- cinema Timiş), Burebista – Parcul Dacia - alee circular la 
Fântâna arteziană, Liege (între Calea Torontalului şi Calea Aradului), Liege, Soroca, Crişan, 
Bogdăneştilor, Sinaia, Teiului, Cărăbuşului, Pomiculturii, Armoniei, Marginii, Grigore 
Alexandrescu, 20 Decembrie, Gheorghe Dima (între C. Brediceanu şi Piaţa Mărăşti), b-dul 
Ferdinand (între Piaţa regina Maria şi Pod Mihai Vitezul), Sfântul Ioan (între Bvd. Republicii şi 
intersecţie C. Brediceanu), Michelangelo (între intersecţie Ac. Al. Borza şi Pod Michelangelo), 
Martin Luther (intersecţie Punctele Cardinale şi Bvd. Revoluţiei din 1989), Piaţa Ionel I.C. Brătianu, 
Bvd. Republicii (între Bvd. Regele Ferdiand I şi str. Sf. Ioan), P-ţa regina Maria (intersecţie Bvd. 
Republicii şi Bvd. Regele Ferdinand I), Bvd. 16 decembrie 1989 (între Pod Maria şi intersecţie Bvd. 
Regele Ferdinand I), Piaţa Consiliul Europei, Calea Aradului perpendicular Calea Torontalului, Piaţa 
Badea Cărţan, Piaţa General Virgil Economu, Bvd. Take Ionescu, Dr. Grigore T. Popa, Calea 
Aradului, calea Sever Bocu, Piaţa Consiliul Europei, Stuparilor (între str. Lucerna şi str. I.I. de la 
Brad), Intrarea Carului (între str. F. Mistral şi Aleea Ghirodei), Mitropolit Dr. V. Lăzărescu- Calea 
Sever Bocu, Ulmului, Bvd. Cetăţii perpendicular Gheorghe Lazăr, C. Brediceanu perpendicular 
Calea Circumvalaţiunii, Crişan, piaţa Victoriei –tronson 3 (Camera de Comerţ Industrie şi 
Agricultură) şi tronson 4 (palatal Loffer- McDonald 's, Pod pietonal Parcul Copiilor, George Aca de 
Barbu, Avram Imbroane, Gheorghe Ţiţeica (între str. Vălişoara şi str. Pelicanului), Calea Aradului 
(înfiinţare trecere de pietoni), Mihai Eminescu , Lisabona, Horia (între Bvd. Cetăţii şi str. I. 
Plavoşin), intersecţie str. Constantin Rădulescu Motru –str. Alva Thomas Edison), Lorena, Jokai 
Mor, tata Oancea, Arieş, Bvd. Iosif Bulbuca, Sirius, Gheorghe Asachi, Cezar Bolliac, Traian Simu, 
Emil Zola (între Herculane şi Margaritarilor),Emil Zola (între Mărgăritarilor şi Chişodei), Calea 
Şagului, Polonă, Wilhelm Tell, Ovidiu Cotruş, Virgil Madgearu, Aluniş, Emile Zola (între 
Mărgăritarilor şi Chişodei), Dr. Ioan Mureşan, Ion Ghica- Colegiul Naţional Bănăţean, Dumitru 
Jugănaru, Eneas, (intersecţie Calea Şagului), Sirius, Albăstrelelor, Eelectronicii, Aleea Icar, Piaţa 
General Gh. Domăşneanu (Giraţie AEM), Tiberiu Timişan Pop, Andrei Iştvan, Mărgăritarilor (între 
Emil Zola şi Cercului), Eneas nr. 3A-7-17, Zona Sud-Vest, Dimitrie Stan-Ion Românul şi Ovidiu 
Cotruş, Bvd. Liviu Rebreanu, Lacului (între Ştiinţei şi Teatrului), Sirius, Johann Jakob Ehrler, 
Ovidiu Cotruş, Romulus, Victor Babeş, Drubeta, Rusu Şirianu, Glad, Ranetti, Pasaj peste CF- Calea 
Şagului, Bvd. Liviu Rebreanu (porţiunea dintre Calea Martirilor şi str. Drubeta), Cozia (între 
Cosminului şi Arieş), Dumitru Jugănaru II, Bvd. Liviu Rebreanu (între sens AEM şi Calea 
Martirilor), Calea Stan Vidrighin, Ioan Stoia Udrea, stan Vidrighin (între A.P. Podeanu şi Bvd. Iosif 
Bulbuca), Aleea Cristalului –Uranus-Oglinzilor, Calea şagului (între Ana Ipătescu şi rampa pasaj 
peste CF), Intrarea Iederei, martir Dumitru Jugănaru III (între Măgura şi Aleea Crivaia), Ovidiu 
Cotruş (între intersecţie Ioan Slavici şi intersecţie Vasile Georgevici, Ciprian Porumbescu (între 
Calea Şagului şi Constantin Brâncoveanu), Intrarea Vega I, parâng-Albăstrelelor-Luduş-Tata 
Oancea-Martir Nicolae Lăcătuş, Claude Debusy- Calea Urseni, Torac,Câmpului, Căprioarei, Batania, 
Petru Rareş, Costache Negruzii, Constructorilor, Luţa Ioviţă, Calea Buziaşului (intersecţie cu str. 
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Siemens), Intrarea Vega II, Ioan Alexandru, Ion Luca Bănăţanu( perpendicular str. Ioan Alexandru), 
Oglinzilor (Piaţa Agroalimentară), Calea Şagului-Piaţa A. Mocioni-Cluj, Anton Bacalbaşa, Victor 
Babeş-Calea Şagului-C. Silvestri, Mureş perpendicular Ioachim Miloia, Rusu Şirianu, Mureş 
intersecţie Debussy, Vasile Balmuş (intersecţie cu Bvd. Mareşal C-tin Prezan-intersecţie cu Bvd. 
Sudului), Calea Buziaşului intersecţie str. Matei Millo, 3 August 1919, Ciprian Porumbescu (între C-
tin Brâncoveanu –P-ţa Bălcescu), iuliu Maniu, Coriolan Baran, Ovidiu Cotruş (intersecţie Anton 
Bacalbaşa), Canal Bega nr.2-4, Intrarea Neptun, Recoltei, Intrarea Meseriaşilor, Eroilor de la Tisa, 
Ciprian Porumbescu, Intrarea Genezei, Iris, P-ţa Doinei,Zona locuinţe Freidorf-Magazin Profi, 
Intrarea Orizont, Intrarea Apelor, Ardealului, N. Andreescu,Lămâiţei, Dumitru Jugănaru nr.4(parcare 
str. Măgura.Şuteu şi Martir Dumitru Jugănaru), Dumitru Jugănaru nr.5 (parcare zona de locuinţe 
Măgura-Calea martirilor-Mureş-Azuga), Eugen Cuteanu, Constantin Brăiloiu, Ana Ipătescu (între V. 
Hugo şi str. Dreptatea), Electronicii-Intrarea Saturn. 
 Total suprafaţă reparată:  294.519,08 mp. 
 

Aceste lucrări au fost executate în baza contractului ,,Reparaţii şi întreţinere a străzilor, 
aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timişoara precum şi a 
infrastructurii intrainstituţionale a municipalităţii”. 

În cadrul aceluiaşi contract, în anul 2020 a fost executat un numar de 1760 de locuri de 
parcare. 

 
LUCRĂRI DE INVESTIȚII: 

 În anul 2020 în Municipiul Timişoara au fost continuate investiţiile demarate anterior, de 
asemenea au fost demarate şi alte investiție noi de amenajare a străzilor. 
 

 INVESTIŢII FINALIZATE ÎN ANUL 2020 
 

 AMENAJARE ZONA ANTIPA-MARGARETELOR 
Zona amenajată este amplasată în partea de sud a municipiului Timișoara și cuprinde strada 

Grigore Antipa, strada Margaretelor, strada Petuniei și strada Toporașilor (tronson cuprins între 
strada Gr. Antipa și strada Margaretelor). 

În situația inițială, străzile Grigore Antipa, strada Margaretelor, strada Petuniei și strada 
Toporașilor (tronson cuprins între strada Gr. Antipa și strada Margaretelor) nu aveau o structura 
rutieră de drum, străzile fiind realizate din piatră spartă. Nu exista o delimitare a trotuarelor, partea 
carosabilă nefiind la aceelași nivel pe întreaga lățime între fronturile clădite, iar în situația unor ploi 
străzile erau circulabile în condiții dificile. 

Deasemenea, aceste străzi aveau un sistem rutier necorespunzător, incapabil să suporte chiar 
traficul ușor cu autoturisme, mai ales pe perioada de iarna, cand nu se putea realiza accesul 
autovehicolelor de colectare a deseurilor menajere, precum și a celorlalte autovehicole de interes 
general.  Lucrările au cuprins: amenajare carosabil cu 2 benzi de circulație, amenajare trotuare, 
amenajare piste de biciclete, amenajare spații verzi. 

Din punct de vedere a echiparii cu rețele edilitare, zona studiată avea rețele de apă și 
canalizare, dar au fost realizate și urmatoarele: 
- rețea de alimentare cu apă din PEHD, cu Dn 125mm, acolo unde a fost cazul (echipată cu vane și 
hidranți pentru stingerea incendiilor), care a fost racordată la rețelele existente; 

- rețea de canalizare și înlocuirea branșamentelor pe toate străzile și a gurilor de scurgere;  
- realizarea unui canal tehnic pe toate străzile modernizate. 

Valoarea contractului de lucrări este de 1.293.440,51 lei, din care au fost executate și 
decontate lucrări în valoare totală de 1.285.585,05  lei. 
 

 REABILITARE PODUL STEFAN CEL MARE (DRAGALINA) 
Podul Ştefan cel Mare a fost construit în anul 1938 şi se află în exploatare de 81 de ani, 

depăşind cu mult durata de exploatare normată de 50 ani pentru care a fost proiectat. Conform 
raportului de expertiză tehnică, acest pod a prezentat o stare tehnică nesatisfăcătoare, structura 
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podului fiind într-o stare avansată de degradare. La data efectuării expertizei tehnice Podul Ştefan cel 
Mare avea o lungime de 51m şi o lăţime de 18m. Partea carosabilă împreună cu platforma de rulare 
tramvai totaliza o lăţime de 11,50 m, benzile de circulaţie suprapunându-se parţial peste calea de 
rulare a tramvaiului. Trotuarele pietonale prezentau denivelări, iar pistele de biciclete erau 
inexistente. 

Având în vedere raportul de expertiză tehnică, precum şi intensificarea traficului rutier pe 
pod, s-a impus  necesitatea reabilitării şi extinderii acestuia. 

Podul reabilitat are o lăţime de 30 m și cuprinde: 4 benzi de circulaţie, fiecare bandă de 
circulaţie are lăţimea de 3,50m, platforma de rulare a  tramvaiului are o lăţime de 6 metri, spaţii 
verzi, trotuare şi piste de biciclete. Platforma căii de rulare a tramvaiului este delimitată de partea 
carosabilă prin fâşii de spaţiu verde cu o lăţime de 2m fiecare. Pistele de biciclete realizate în cadrul 
proiectului totalizează o lungime de aproximativ 200m (100m pe pod şi 100m pe malurile canalului 
Bega). 

 Reţeaua de iluminat public a fost înlocuită şi modernizată, cuprinzând şi reţeaua de iluminat 
festiv şi arhitectural. 

Pe pod au fost montate două tipuri de parapeţi, după cum urmează: parapet direcţional pentru 
siguranţa circulaţiei rutiere şi parapet marginal pietonal pentru siguranţa pietonilor.  

 Parapetul pietonal este confecţionat din metal, reconstituind elementele parapetului de la 
vechiul pod «Ancora de Aur » . 

În urma reabilitării şi extinderii podului au fost reconfigurate racordurile căii de pod cu 
bulevardul Gen. I. Dragalina şi cu străzile adiacente ; astfel, traficul rutier din zonă a fost fluidizat şi 
se desfăşoară în cele mai bune condiţii de siguranţă şi exploatare. 

Valoarea contractului de lucrări este de 6.386.559,37 lei, din care au fost executate și 
decontate lucrări în valoare totală de 5.950.395,93 lei. 

 
 INVESTIŢII ÎN CONTINUARE ÎN ANUL 2020 

 
 REABILITARE PODUL EROILOR 

Podul Eroilor este amplasat pe strada Iancu Văcărescu – Dimitrie Bolintineanu peste canalul 
Bega, în muncipiul Timișoara, având inițial o suprastructură din beton armat cu deschiderea centrală 
de 31,00 metri și o lungime totală de 52,70 metri peste canalul Bega. 

 Podul prezintă un aspect arhitectonic special, cu patru construcții monumentale din beton în 
afara tablierului, completat de un parapet pietonal din beton armat cu o formă deosebită. 

 Ciculația pe pod se desfasoară în ambele sensuri, atât rutier cât și pietonal, având înainte de 
reabilitare o lățime de 9,00 metri a părții carosabile, respectiv 2,60 metri lățime trotuar.  

 Trotuarele au fost delimitate pe fiecare parte spre zona carosabilă de borduri prefabricate din 
beton și parapete pietonale pe cealaltă latură. În parapeții pietonali au fost înglobate soclurile 
stâlpilor de iluminat public având un aspect arhitectonic deosebit. 

 Necesitatea reabilitarii podului a avut două componente: pe de o parte, ținând cont de 
vechimea podului construit în 1938, se impunea o evaluare a structurii de rezistență, motiv pentru 
care s-a efectuat o expertiză tehnică în urma căreia s-au stabilit măsurile necesare pentru reabilitare. 
Pe de altă parte, în urma creșterii considerabile a circulației rutiere și a gradului de mobilitate, s-a 
urmărit creșterea capacității de preluare a traficului prin lărgirea podului, adăugându-se în acest fel 
câte o bandă de circulație pe fiecare sens, respectiv crearea pistelor de biciclete adiacente, urmate de 
trotuarele aferente. 

 Pentru asigurarea continuității  circulației bicicletelor fără interacțiune cu traficul rutier, s-a 
luat în considerare crearea pistelor specifice pe sub pod, transversal acestuia. 

 Astfel, ca prima etapă a lucrărilor, s-au efectuat operațiuni de demolare a parpetului din beton 
armat și descărcarea structurii de rezistență de încărcările permanente, respectiv demolarea blocurilor 
din beton ce susțin stâlpii de iluminat, consola trotuarului existent, desfacerea căii de rulare de pe 
pod până la placa de beton. 
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 S-a trecut apoi la îndepărtarea betonului degradat din rosturile de dilatație ale tablierului, 
cofrare și betonare, urmat de schimbarea schemei statice din grinda simplu rezemată susținută de 
console prin precomprimare cu bare Macalloy. 

 Pentru consolidarea celor opt grinzi care formează structura existentă a podului s-au utilizat 
materiale compozite polimerice armate cu fibre de carbon. 

 Pentru extinderea podului s-au executat patru foraje cu adâncimea de 9,00 metri pe fiecare 
parte a podului și pe fiecare mal, în vederea executării celor patru noi culei pentru susținerea 
structurii finale. 

Lucrările de extindere propriu-zisa a podului existent prin mărirea lățimii podului de la 14,00 
metri la 20,00 metri s-a facut prin atașarea de o parte și de alta a acestuia a unei structuri metalice, 
racordată la placa de beton a podului existent, astfel că în final, structura de rezistență a podului este 
una mixtă, respectiv beton armat/metalic. 

Lucrările de suprastructură în ceea ce privește calea pe pod au constat în refacerea parapeților 
pietonali cu pastrarea formei și dimensiunilor existente, refacerea hidroizolației pe pod cu utilizarea 
unei membrane moderne rezistente la trafic cu perioadă mare de exploatare, montarea bordurilor noi, 
așternere mixtură asfaltică în strat de legatură BA8 și strat de uzură MAS16, cu asigurarea 
corespunzătoare a pantei de scurgere a apelor. 

Pentru asigurarea continuitații traficului rutier și pietonal de o parte și de alta a podului, s-au 
unit rampele de acces cu cele existente. 

Valoarea contractului de lucrări este de 3.117.703,56 lei, din care au fost executate și 
decontate lucrări în valoare totală de 2.689.169,63 lei. 

În cadrul obiectivului de investiții „Reabilitare Podul Eroilor” se execută lucrări suplimentare 
de realizare piste ciclisti– valoarea contractului de lucrări este 1.691.373,41 lei. 

 
 AMENAJARE DRUM DE LEGĂTURĂ ÎNTRE CALEA MOȘNIȚEI ȘI DC 149 

Având o singură cale de penetrare majoră în municipiu dinspre Lugoj – Buziaş, aglomerările 
produse conduc la numeroase inconveniente asupra participanţilor la trafic (timpi mari de transport, 
consumuri de resurse mari). În acest caz a fost necesară asigurarea unei legături alternative între 
municipiul Timişoara și localitatea Mosniţa, în special spre zona de nord a localităţii Moşniţa unde 
sunt cel mai intes dezvoltate zonele rezidenţiale. Acest lucru este posibil prin amenajarea unei 
legături între Calea Moșniței din municipiul Timişoara şi drumul Comunal DC149 (Timisoara – 
Mosnita Veche - Bucovăţ), denumit şi Drumul Boilor. 

 Traseul are ca origine Calea Moşniţei din Municipiul Timişoara, la intersecţie cu strada 
Albăstrelelor, continuă spre sud între parcelele existente şi Staţia de transformare Transelectrica, 
ulterior se intersectează cu strada Marghiţaş, şi continuă traseul spre sud la marginea canalulului 
Anif (HCN 1656). În continuare traseul este condus spre est spre limita adminsitrativă a 
Municipiului Timişoara. Punctul de destinaţie al traseului este  începutul drumului comunal DC149. 

Lucrările vor cuprinde: amenajare carosabil, trotuare, piste de biciclete, amenajare zone verzi, 
amenajare podețe peste canalele de desecare/irigație; lucrări pentru siguranţa circulaţiei (marcaje şi 
indicatoare rutiere); lucrări edilitare: canalizare pluviala și menajeră, reţea de alimentare cu apă; 
iluminat public; reglementare rețele electrice; canal tehnic. 

Valoarea contractului de lucrări este de 13.765.533,02 lei, din care au fost executate și 
decontate lucrări în valoare totală de 3.183.478,96 lei. 

 
 INVESTIŢII DEMARATE ÎN ANUL 2020 

 
 MODERNIZARE BULEVARDUL SUDULUI 

Bulevardul Sudului, între B-dul Iosif Bulbuca (Liviu Rebreanu) şi strada Mareşal C-tin 
Prezan (Lidia) avea un carosabil cu 2 benzi de circulaţie mărginit de zone verzi şi trotuare pietonale.  

Datorită densităţii reduse a reţelei majore din partea de sud a municipiului,  traficul se 
desfăşură cu dificultate, în orele de vârf apărând frecvente blocaje, în special în zona intersecţiilor. 
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Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie în partea de sud a municipiului a fost necesară 
modernizarea şi extinderea la 4 benzi de circulaţie a Bulevardului Sudului. 

Modernizarea Bulevardului Sudului se realizează prin extinderea la 4 benzi de circulaţie a 
carosabilului existent. Se vor amenaja locuri de parcare limitrof părţii carosabile, staţiile pentru 
transportul în comun, trotuare, piste pentru bicicliști. 

Se prevede amenajarea spaţiilor verzi (inclusiv insulele giratorii) prin acoperire cu pământ 
vegetal, semănare de gazon şi plantarea de arbori ornamentali în spaţiul verde proiectat între 
carosabil (parcări) şi pista pentru biciclişti. 

Alte lucrări conexe amenajării străzii: alimentare cu apă; canalizare unitara; protejare/relocare 
utilități. 

Valoarea contractului de lucrări este de 9.099.289,97 lei. 
 

 MODERNIZARE  STRADA  GRIGORE  ALEXANDRESCU,  TRONSON  CALEA  TORONTALULUI  – 

CALEA ARADULUI 

Având în vedere urbanizarea intensă şi dezvoltarea zonelor de locuinţe, volumul traficului de 
autovehicule a crescut în mod considerabil, astfel că în anumite perioade ale zilei capacitatea de 
circulaţie a drumului este depăşită, traficul desfăşurându-se anevoios, ca urmare a fost necesară 
modernizarea şi extinderea drumului la 4 benzi de circulație a străzii Grigore Alexandrescu. 
Totodata, strada supusă amenajării avea două benzi de circulație, câte una pe fiecare sens. Pe această 
porţiune nu existau amenajate trotuare şi piste de biciclişti, deplasarea pietonilor realizându-se cu 
dificultate, reprezentând un real pericol de accidentare întrucât aceştia erau nevoiţi să circule pe 
partea carosabilă. Capacitatea portantă a structurii rutiere era depăşită şi ca urmare au apărut 
frecvente defecţiuni de tipul: fisuri, crăpături, faianțări, burdușiri, gropi și alte degradari ale 
complexului rutier. 

Lucrările de modernizare a străzii Grigore Alexandrescu cuprind: extinderea carosabilului la 
patru benzi de circulaţie, două pe sens; amenajarea girație la intersecția căii Torontalului cu strada 
Grigore Alexandrescu; amenajare trotuare, amenajare piste de biciclete, amenajare zone verzi; lucrări 
pentru siguranța circulației (marcaje și indicatoare rutiere); rețele edilitare: canalizare pluviala și 
menajeră, rețea de alimentare cu apă; canal tehnic. 

Valoarea contractului de lucrări este de 5.591.661,86 lei. 
  

 MODERNIZARE ȘI EXTINDERE LA 4 BENZI STR. MAREȘAL C‐TIN PREZAN (LIDIA) – VENUS 

Strada Mareșal Constantin Prezan este situată în zona de sud-est a municipiul Timişoara. 
Tronsonul aflat în curs de modernizare este cuprins între Calea Martirilor 1989 şi sensul giratoriu 
Piaţa Gheorghe Domăşneanu. Înainte de modernizare, strada Mareșal Constantin Prezan era la stadiul 
de beton asfaltic cu două benzi de circulație, o bandă pe sens și prezenta degradări de tipul 
denivelărilor, fisurilor și crăpăturilor. De asemenea, nu erau amenajate piste de biciclişti.   

Având în vedere volumul traficului de autovehicule crescut, în anumite perioade ale zilei 
capacitatea de circulaţie a drumului era depăşită, circulația rutieră desfăşurându-se anevoios. Prin 
urmare a fost necesară modernizarea şi extinderea drumului la 4 benzi de circulație.  

Lucrările de modernizare cuprind: 
- Strada Mareșal Constantin Prezan cu lungime de 1315.47m, cu o lațime cuprinsă între 

13,00-14,00m cu două benzi de circulație pe sens, încadrată cu bordură și rigolă la 
bordură; 

- Strada Venus cu lungime de 501,42m și 13,00m lațime, cu două benzi de circulație pe 
sens, încadrată cu bordură și rigolă la bordură;  

- reamenajarea geometriei intersecţiei cu B-dul Sudului; 
- reamenajare geometriei intersecţiei cu Calea Urseni şi strada Venus;  
- amenajare trotuare, amenajare piste de biciclete, amenajare locuri de parcare, 

amenajare zone verzi;  
- extinderea reţelei de troleibuz; 
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- lucrări pentru siguranta circulatiei: (marcaje și indicatoare rutiere);  
- retele edilitare: canalizare pluviala si menajera, retea de alimentare cu apa, canal 

tehnic; 
- sistem de iluminat public pentru circulația auto și pentru cea pietonală 
- zone verzi pe o suprafață de 19.550,00mp. 

Valoarea contractului de lucrări este de 35.076.053,18 lei. 
 

URMĂRIREA LUCRĂRILOR TEHNICO-EDILITARE CARE SE EXECUTĂ PE DOMENIUL 
PUBLIC – ELIBERAREA  ACORDULUI ADMINISTRATORULUI DRUMULUI, ELIBERAREA 
AVIZELOR DE PRINCIPIU ŞI A PERMISELOR DE SPARGERE PENTRU LUCRĂRILE CARE 
SE EXECUTĂ PE DOMENIUL PUBLIC. 

 Biroul Drumuri, Poduri, Parcaje din cadrul Direcţiei Generale Drumuri Poduri Parcaje şi 
Reţele de Utilităţi a Primăriei Municipiului Timişoara are ca atribuţii şi verificarea şi 
eliberarea Acordului Administratorului Drumului  pentru lucrări de branşamente şi racorduri 
executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă (apă, canal, 
gaz, electrice, etc.). Acest Acord Administrator Drum este necesar pentru executarea 
lucrărilor tehnico-edilitare din municipiul Timişoara pe domeniul public . 
Au fost eliberate un număr de 280 Acorduri Administrator Drum. Valoarea totală a 
Acordurilor Administratorului Drumului  a fost de 28.000 lei. 
 Biroul Drumuri, Poduri, Parcaje din cadrul Direcţiei Generale Drumuri Poduri Parcaje şi 
Rețele de Utilități a Primăriei Municipiului Timişoara are ca atribuţii şi verificarea şi 
eliberarea avizelor de principiu drumuri pentru lucrări de extindere şi branşamente reţele 
tehnico-edilitare (apă, canal, gaz, electrice, etc.) precum şi pentru alte lucrări de construcţie 
care se execută în zona drumului. Aceste avize sunt necesare la faza de proiectare pentru 
autorizarea lucrărilor.  
 Au fost eliberate un număr de 360 avize de principiu. Valoarea totală a avizelor de principiu a 
fost de 36.000 lei. 
 Pentru execuţia lucrărilor tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public, Biroul 
Drumuri, Poduri, Parcaje eliberează Permise de spargere şi Procese verbale de predare 
primire amplasament după obţinerea autorizaţiilor de construire.  
În anul 2020 au fost întocmite 242 permise de spargere şi 242 procese verbale de predare 
amplasament. Valoarea totală a permiselor de spargere şi a proceselor verbale de predare 
amplasament este de 60.500 lei. 
 Pentru remedierea avariilor apărute la reţelele tehnico-edilitare subterane (apă, canal, 
termoficare, gaz, electrice,etc.) Biroul Drumuri, Poduri, Parcaje eliberează permise de 
intervenţie. Conform acestor permise de intervenţie, regiile autonome şi societăţile 
comerciale care administrează reţele tehnico-edilitare amplasate pe domeniul public, au 
obligativitatea de a interveni pentru remedierea avariilor în maxim 48 de ore.   
În anul 2020 au fost  întocmite 1.939 permise de intervenţie. Valoarea totală a permiselor de 
intervenţie este de  193.900 lei.  
 De asemenea, s-a urmărit modul de încadrare în graficele de execuţie a lucrărilor de 
construcţii executate, s-a urmărit modul de refacere a tramei stradale afectate în urma 
intervenţiilor la reţelele tehnico-edilitare precum şi respectarea termenului de execuţie şi 
verificarea aducerii domeniului public la starea iniţială. 
 Pentru lucrările executate fără avizul autorităţilor locale sau pentru cele executate fără 
respectarea condiţiilor impuse în avize, în anul 2020 au fost aplicate 13 sancţiuni 
contravenţionale. Valoarea totală a sancţiunilor aplicate este de 32.500 lei. 
 Au fost verificate şi s-a răspuns unui număr de 1.345 sesizări şi reclamaţii în domeniul 
drumurilor. 
 

S-AU ÎNTOCMIT DOCUMENTAŢII STANDARD PENTRU PREGĂTIREA ŞI ORGANIZAREA 
ÎN MOD UNITAR A LICITAŢIILOR PRIVIND LUCRĂRILE DIN DOMENIUL DRUMURILOR 
: referat de necesitate şi oportunitate, notă conceptuală, recomandări pentru elaborarea strategiei de 
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contractare, caiet de sarcini/temă proiectare, propunere de angajare a unei cheltuieli, angajamentul 
bugetar global, propunere pentru comisie evaluare oferte, model contract de execuţie / servicii  
pentru:  

A. Prestarea serviciului de întocmire a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele 
de investiţii: 
 Amenajare INEL IV tronsonul Calea Sever Bocu – str. Armoniei  
 Amenajare zona Kuncz  
 Viabilizare zona de locuințe Ovidiu Balea  
 Reabilitare pasaj Slavici Polonă  
 Pasarela Îndrăgostiților” (Parcul Copiilor) 

B. Prestarea serviciului de asistenţă tehnică din partea dirigintelui de şantier: 
          B.1. Serviciu aferent lucrărilor de investiţii  
 Modernizare şi extindere Calea Buziaşului  
 Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului-Adam Mickiewicz 
 Amenajare strada Spatarul Milescu 
 Modernizare străzi zona Orăştie-Alpiniştilor  
 Pasarela Gelu-Crizantemelor 
 Reabilitare Podul Eroilor – lucrări suplimentare 
 Pasaj inferior Solventul 

    B.2. Serviciu aferent lucrărilor de întreţinere şi reparare 
  C.   Execuţia lucrărilor: 

     C. 1.Execuţia următoarelor obiective de investiţii: 
 Pasaj inferior Solventul  
 Modernizare şi extindere Calea Buziaşului  
 Amenajare strada Spatarul Milescu  
 Reabilitare Podul Eroilor – lucrări suplimentare 
 Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului-Adam Mickiewicz

  
 Modernizare străzi zona Orăştie-Alpiniştilor          
 Amenajare strada Spătarul Milescu 

      
 

În cadrul Biroului Canalizare, Alimentare cu Apă s-au efectuat următoarele activităţi : 
 
ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII  FÂNTÂNILE PUBLICE ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

1   FÂNTÂNILE PUBLICE FORATE DIN MUNICIPIUL TIMIŞOARA 
 S-a urmărit realizarea lucrărilor de întreţineri curente la cele 93 fântâni publice forate, precum 
şi execuţia în regim de urgenţă a lucrărilor de reparaţii curente necesare la toate fântânile publice 
forate din Municipiul Timişoara  (înlocuiri de pompe, presostate, robineţi, refacerea postamentelor, 
înlocuiri ale filtrelor de deferizare şi demanganizare, înlocuiri ale lămpilor de sterilizare, reparaţii la 
căminele forajului, înlocuiri ale tablourilor electrice, etc.).  
 La finalul anului, fântânile publice erau în stare de  funcţionare.   
 

2   FÂNTÂNILE PUBLICE ORNAMENTALE DIN MUNICIPIUL TIMIŞOARA 
S-a emis Ordinul de începere al lucrărilor cu data de 03.06.2020, conform Contractului 

subsecvent de lucrări nr. 97 din data de 26.05.2020 atribuit în baza Acordului Cadru nr. 
60/29.05.2019;  

S-au efectuat verificări din punct de vedere cantitativ, calitativ şi al respectării termenelor de 
execuţie la lucrările aferente contractului subsecvent de lucrări mai sus menţionat. 

S-au efectuat lucrări de întreţinere şi reparaţii la bazinele de apă, montare pompe 
submersibile, proiectoare şi duze la fântânile ornamentale: B-dul Sudului, Aştrilor, Parcul Central, 
Parcul Poporului, Parcul Copiilor, Pestalozzi, Sala Olimpia, Parcul Uzinei, Parcul Clăbucet, Faleză 
Bega, Steaua, Dacia, etc. 
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S-au efectuat lucrări de întreţinere şi reparaţii la cele 30 de foraje pentru apă industrială 
utilizate în vederea asigurării necesarului de apă pentru udatul zonelor verzi, cât şi pentru  
funcţionarea unor fântâni ornamentale 

S-au efectuat lucrări de conservare a fântânilor şi forajelor de apă industrială pentru perioada 
sezonului rece. 

 
3  EFECTUAREA ANALIZELOR DE APĂ LA FÂNTÂNILE PUBLICE FORATE 
S-a participat la prelevarea de probe de apă de la toate cele 93 fântâni publice forate de către 

Primăria Municipiului Timişoara, conform Planului de monitorizare, în vederea efectuării analizelor 
chimice şi bacteriologice ale apei, acţiune efectuată de către Aquatim SA cu sprijinul Direcţiei de 
Sănătate Publică Timiş.  

A fost întocmit Registru de evidenţă a surselor de apă destinate consumului uman din 
municipiul Timişoara în conformitate cu prevederile HG 974/2004, art. 50 „Autorităţile 
administraţiei publice locale identifică şi  întocmesc, în condiţiile legii, o evidenţă a tuturor surselor 
de apă destinată consumului uman, cum sunt fântâni publice, fântânile individuale declarate de către 
cetăţenii care le deţin în proprietate, izvoare, captări locale - drenuri, foraje, precum şi alte asemenea 
surse de apă destinate consumului uman, ce aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-
teritoriale respective, pe care o  actualizează anual”. 

De asemenea, după preluarea în administrare de către Aquatim S.A. a fântânilor publice 
forate, semestrial, sau ori de căte ori a fost necesar, analizele privind potabilitatea apei au fost 
efectuate în laboratorul propriu al Aquatim SA. În urma acestor analize, toţi parametrii analizaţi 
corespund valorilor normale prevăzute de legislaţia în vigoare.    
 
 
 OBIECTIVE DE INVESTIŢII  ÎN DOMENIUL APĂ-CANAL, CU FINANŢARE DIN BUGETUL 
LOCAL  
 
S-AU ÎNTOCMIT DOCUMENTAŢII STANDARD PENTRU PREGĂTIREA ŞI ORGANIZAREA 
ÎN MOD UNITAR A LICITAŢIILOR PRIVIND LUCRĂRILE DIN DOMENIUL APĂ-CANAL: 
referat de necesitate, caiet de sarcini, propunere de angajare a unei cheltuieli, angajamentul bugetar 
global, propunere pentru comisie evaluare oferte, strategie de contractare, model contract de execuţie 
/ servicii  pentru:  

Întocmirea documentaţiilor tehnice (respectiv întocmire PT) pentru obiectivele de 
investiţii: 
 Fântâna Ornamentală Piaţa Bălcescu, 
 Fântână Ornamentală Calea Lipovei, 
 Fântână Ornamentală Selgros, 
 Fântână Ornamentală Piaţa Iuliu Maniu, 
 Fântână Ornamentală Praktiker, 

 
Prestarea serviciului de asistenţă tehnică din partea dirigintelui de şantier: 
      Serviciu aferent lucrărilor de investiţii: 

 Executie fantani publice forate in municipiul Timisoara 

 
  Execuţia lucrărilor : 

      .Execuţia următoarelor obiective de investiţii: 
 Fântâna Ornamentală Piaţa Bălcescu, 
 Fântână Ornamentală Calea Lipovei, 
 Fântână Ornamentală Selgros, 
 Fântână Ornamentală Piaţa Iuliu Maniu, 
 Fântână Ornamentală Praktiker, 



12                                                                                                                       Cod FO24-04, ver.1 

 

 Executie podet canal desecare CCP263-str. D. Dinicu, 
 Executie podet canal desecare CCP263-str. Stoica de Hateg, 
 Executie podet canal desecare CCP263-str. Neajlov, 
 Execuţie de fântâni publice forate în municipiul Timişoara. 

 
 

RELAŢIA CU OPERATORUL REGIONAL S.C AQUATIM S.A. 
 
ACORDARE DE SPRIJIN LA LUCRĂRILE EXECUTATE DE AQUATIM S.A. 
- s-a participat, conform prevederilor legale,  în comisiile de recepţie aferente lucrărilor de 

apă-canal realizate de S.C.AQUATIM S.A,  împreună cu specialiştii din cadrul operatorului; 
- s-a participat, conform prevederilor legale, în comisiile de recepţie pentru lucrările de 

extinderi reţele de alimentare cu apă, canalizare, branşamente sau racorduri executate din fonduri 
proprii de către terţi, împreună cu reprezentanţii operatorului; 

- s-a participat, conform prevederilor legale, în comisiile de inventarierea bunurilor din 
domeniul public date în administrare şi folosinţă la AQUATIM SA, împreună cu reprezentanţii 
operatorului; 

- s-a acordat sprijin operatorului în demararea „Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020”, finanţat prin POIM, 
pentru proiectele aferente municipiului Timişoara; 
 

VERIFICARE  MOD  DE EXPLOATARE ŞI  ÎNTREŢINERE A CANALELOR  ŞI A 
RECEPTORILOR PLUVIALI DE CĂTRE OPERATORUL REGIONAL AQUATIM, CONFORM 
GRAFICELOR LUNARE . 

S-a verificat efectuarea lucrărilor de curăţire canale şi receptori pluviali în conformitate cu  
graficele lunare prezentate cât şi a modului de realizare a acestor lucrări. 
 

 ACTIVITĂŢI DIVERSE 
           

VERIFICARE ŞI SOLUŢIONARE SESIZĂRI ŞI RECLAMAŢII  ÎNREGISTRATE LA 
BIROUL CANALIZARE, ALIMENTARE CU APĂ , ÎN CURSUL ANULUI 2019. 
       - verificare şi rezolvare a sesizărilor şi reclamaţiilor de la cetăţeni înregistrate la Biroul 
Canalizare, Alimentare cu Apă: 

S-au rezolvat, un număr de 696 sesizări scrise referitoare la: probleme în relaţia cu operatorul 
S.C.AQUATIM S.A, funcţionare fântâni publice, solicitări forări noi fântâni, solicitări extinderi 
reţele apă şi canal, probleme instalaţii interioare, evacuare ape pluviale, înregistrări consum 
apometre, un număr de peste 280 sesizări telefonice referitoare, cât şi un număr de peste 127 sesizări 
prin poşta electronică. 
          
 

ÎNTOCMIT PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  NR. 194 PRIVIND PRELUAREA 
UTILITĂŢILOR ÎN DOMENIUL APĂ-CANAL, EXECUTATE DE TERŢI 

În contextul dezvoltării locale atât din punct de vedere al proiectelor de interes public cât şi al 
celor private şi ţinând cont de faptul că lucrările publice nu pot fi corelate cu necesităţile individuale, 
se   execută de către persoane juridice sau fizice, pe cheltuială proprie reţele de alimentare cu apă sau 
canalizare, respectiv extinderi cât şi branşamenete şi racorduri. 

Pentru preluarea lucrărilor executate de către terți din fonduri proprii pe domeniul public al 
municipiului Timişoara s-a întocmit procedura operaţională  nr. 194 privind reluarea cu titlu gratuit  
a utilităţilor în domeniul apă-canal, includerea acestora în domeniul public al Municipiului 
Timişoara, respectiv  întocmirea documentaţiilor de promovare a proiectelor de HCL privind 
completarea Anexei V la Contractul de Delegare  a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare  către  operatorul regional Aquatim S.A. 
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   OBIECTIVE PENTRU ANUL 2021  

 
BIROUL DRUMURI, PODURI, PARCAJE 
Pentru anul 2021 sunt propuse următoarele investiţii, finanţate din bugetul local:  

Lucrări în continuare 
        Drumuri şi poduri: Reabilitare Podul Eroilor. 
        Străzi: PT+ Modernizare și execuție Bulevardul Sudului Amenajare Inel IV, sector str. 

Măcin – str. Constructorilor şi racord la str. Demetriade; Amenajare drum de legatură între Calea 
Moşniței şi DC149; Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului - C. Aradului; 
Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C-tin Prezan(Lidia) – Venus; PT+Execuție utilități 
bloc locuințe ANL str. I.I. de la Brad1/E etapa I pentru specialişti în sănătate;. 

 
             Lucrări noi 

       Drumuri şi poduri: Construire Pod peste Bega-str. Jiul; Reabilitare Podul Iuliu Maniu; Pasaj 
inferior Solventul; Pasarelă str. Gelu – str. Crizantemelor; Pasarela Îndragostiților. 
              Străzi: Realizarea drumurilor de legatură şi a utilităţilor aferente, între str.Popa Şapca, Calea 
Aradului şi str. Oituz; Modernizare străzi din piatră cubică din municipiul Timișoara; Modernizare 
străzi zona Orăştie – Alpiniştilor; Amenajare str. Spătar Milescu; Modernizare strazi zona Xenopol, 
Banul Severinului – Mickiewicz; Inelul II: inchidere estica cu intersectii la nivel (Str.A.Demetriade-
Splaiul Nistrului-Str.J.H.Pestalozzi). 

 
         Studii şi proiecte 
        Drumuri şi poduri: DALI+PT Reabilitare Podul Mihai Viteazu (Tinereții), DALI 
Reabilitare pasaj Slavici Polona; 
        Străzi: SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor  - I.I. de la Brad; SF+PT 

Viabilizare zona de locuințe Ovidiu Balea; DALI+PT Reabilitare str.Gospodarilor- Apicultorilor – 
Cehov; SF+PT Amenajare zona Procopiu (str. S.Procopiu, E.Coseriu, T.Tzara, H. Hulubei); SF +PT 
Amenajare zona Emanuel de Martonne; SF Inel IV tronson Calea Buziașului - Malul stâng al 
Canalului Bega; SF Inel IV tronson Malul stâng al Canalului Bega - Calea Lugojului; SF+PT 
Amenajare zona Torac-Rudolf Walter - Canal Bega; SF Inel IV tronson Calea Sever Bocu - str. 
Armoniei; SF Inel IV tronson Calea Lugojului - str. Măcin; SF+PT Viabilizare zona de locuințe ANL 
str. Chișodei; SF+PT Zona Calea Urseni; SF+PT Amenajare zona Kuntz; Studiu de clasificare  a 
strazilor pe categorii; SF Amenajare strada Marginii; DALI Amenajare strazi Crizantemelor, Capitan 
Damsescu, Barac; SF+PT Viabilizare zona Stadion-Sala Polivalenta; SF+PT amenajare B-dul 
Sudului (tronson Bv.L.Rebreanu - str. Prof.A.P.Podeanu); Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu – 
Demetriade; Modernizare și extindere Calea Buziaşului, Executie Inel IV tronson Calea Buziașului - 
Malul stâng al Canalului Bega; Executie Inel IV tronson Malul stâng al Canalului Bega - Calea 
Lugojului. 

 După recepţionarea studiilor de fezabilitate, acestea se vor înainta Comisiei Tehnico 
Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara pentru avizare, urmând a fi supuse spre 
aprobare Consiliului Local Timişoara.  
 

BIROUL CANALIZARE, ALIMENTARE CU APĂ 
 

 Pentru anul 2021 sunt propuse următoarele investiţii, finanţate din bugetul local: 
 Alimentări cu apă industrială prin foraje industriale,  
 Reabilitare Fântână Ornamentală cu Peşti,  
 Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. D. Dinicu,  
 Execuţie podeţ canal desecare CCP 263 str. Neajlov,  
 Execuţie podeţ canal desecare CCP 263 str. N. Stoica de Hateg,  
 Execuţie de fântâni publice forate în municipiul Timişoara,  
 Fântână Ornamentală Piaţa Bălcescu,  
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 Fântână Ornamentală Calea Lipovei,  
 Fântână Ornamentală Selgros,  
 Fântână Ornamentală Piaţa Iuliu Maniu,  
 Fântână Ornamentală Praktiker, 
 Fântână Ornamentală Galeria 1,  

 Se vor continua lucrările de întreţinere şi reparaţii la fântânile publice ornamentale şi forajele 
de apă industrială, conform Acordului cadru nr. 59/29.05.2019, cu scopul menţinerii în stare 
de functionare a acestora,  lucrări impuse de gradul ridicat de uzură al echipamentelor 
hidraulice şi al bazinelor propriu zise, datorate utilizării continue a acestora în ultimii ani; 

 Se va continua urmărirea realizarii lucrărilor de întreţineri curente la cele 93 fântâni publice 
forate, precum şi execuţia în regim de urgenţă a lucrărilor de reparaţii curente necesare la 
toate fântânile publice forate din Municipiul Timişoara ; 

 Se vor promova documentaţiile pentru preluarea cu titlu gratuit  a utilităţilor în domeniul apă-
canal, includerea acestora în domeniul public al Municipiului Timişoara, respectiv  
întocmirea documentaţiilor de promovare a proiectelor de HCL privind completarea Anexei 
V la Contractul de Delegare  a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare  către  
operatorul regional Aquatim S.A. 

 Se va continua acordarea sprijinului S.C. AQUATIM S.A. pentru:  
 continuarea implementării proiectului privind investiţii în domeniul apă şi canal în judeţul 

Timiş, proiect finanţat prin fonduri europene nerambursabile: “Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020, 
finanţat prin POIM”. 

 continuarea implementării proiectelor privind investiţii în domeniul apă şi canal din surse 
proprii. 

 continuarea participării, conform prevederilor legale,  în comisiile de recepţie aferente 
lucrărilor de apă-canal realizate de S.C.AQUATIM S.A şi a lucrărilor de extinderi reţele 
de alimentare cu apă, canalizare, branşamente sau racorduri executate din fonduri proprii 
de către terţi, împreună cu specialiştii din cadrul operatorului; 

  
 
 SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 
- Obiectiv de investiţii în domeniul alimentării cu energie termică în sistem centralizat, cu finanţare 
din bugetul local - „Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în reţeaua de transport, prin 
funcţionarea interconectată cu CET Centru”: 

 contractul de proiectare şi execuţie lucrări, având ca obiect proiectarea, achiziţionarea  de 
echipamente/utilaje, execuţie şi punere în funcţiune a instalaţiilor aferente unor lucrări la 
sistemul de termoficare care să permită maximizarea utilizării energiei termice produse în 
CET Sud concomitent cu reducerea corespunzătoare a producerii de energie termică în CET 
Centru; 

 s-au terminat lucrările de execuţie şi a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. 
- S-au soluţionat sesizări şi reclamaţii venite prin corespondenţă şi prin poşta electronică;  
- S-au înaintat situaţii, informări, rapoarte şi analize cerute de Prefectură, Consiliu Judeţean, 
M.D.R.A.P., A.N.R.S.C. şi alte autorităţi locale şi centrale, referitoare la S.C. Colterm S.A., 
subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ la energia termică furnizată populaţiei, contorizare, 
programe de investiţii şi reparaţii etc.;  
- S-au transmis, primit, analizat şi prelucrat adrese şi note interne în contextul general de colaborare 
cu compartimentele din cadrul Primăriei şi S.C. Colterm SA;  
- S-au întocmite rapoarte de specialitate, note de fundamentare şi proiecte de hotărâre ce au fost 
promovate spre aprobarea în consiliul local 
. 
 Proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în  
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vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru 
creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană – etapa a II-a”, cod SMIS 127006, finanțat prin 
Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 axa prioritară 7, contract de finanțare 
nr. 247/09.05.2019: 

- proiectul reprezintă etapa a doua a unei iniţiative investiţionale de amploare ce vizează 
conformarea sistemului de termoficare cu obligaţiile comunitare privind emisiile de poluaţi în 
aer şi creşterea eficienţei energetice a sistemului şi va dezvolta reabilitarea a 9.067 m traseu din 
reţele termice primare şi 20.095 m traseu reţele termice secundare, în scopul creşterii eficienţei 
energetice a sistemului centralizat de alimentare cu căldură din municipiul Timişoara, valoare 
totală a proiectului este de 148.118.419,84 lei, inclusiv TVA; 

- au fost demarate/continuate procedurile de achiziție pentru următorele contracte aferente 
proiectului:  

o CS1: Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului şi Publicitate; 
o CS2: Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor; 
o CL – lot1:  Proiectare şi execuție lucrări de reabilitare a 9,067 km traseu de rețea termică 

primară; 
o CL – lot2:  Proiectare şi execuție lucrări de reabilitare a 20,095 km traseu de rețea termică 

secundară; 
- În urma finalizării procedurilor de achiziție publică au fost încheiate următoarele contracte de 

servicii şi contracte de proiectare şi executie lucrări: 
 Contract prestari servicii nr. 70/24.04.2020 -  Asistență Tehnică pentru Managementul 

Proiectului  
şi Publicitate: 

- s-a emis ordinul administrativ de începere a prestării serviciilor cu data de 18.05.2020; 
- a fost elaborat manualul de proceduri operaționale pentru Unitatea de Management a 

Proiectului; 
- sprijin în actualizarea graficului de rambursări, planului de achiziții, graficului de 

implementare; 
- asigurarea de expereți cooptați în comisiile de evaluare a ofertelor aferente contractului de 

servicii pentru asistență tehnică pentru supervizare şi contractelor de proiectare şi executie 
lucrări; 

- sprijin în rezolvarea solicitărilor de clarificări pe parcursul derulării procedurilor de achiziție 
publică aferente contractului de servicii pentru asistență tehnică pentru supervizarea şi 
contractelor de proiectare şi execuție lucrări; 

- sprijin la realizarea cererilor de plată, cererilor de rambursre şi cererilor de prefinanțare; 
- sprijin în întocmirea rapoartelor de progres aferente proectului; 
- emiterea de puncte de vedere – opinia consultantului; 
  

 
 Contract prestari servicii nr. 179/24.08.2020 -  Asistență Tehnică pentru Supervizarea 

Lucrărilor: 
- s-a emis ordinul administrativ de începere a prestării serviciilor cu data de 27.08.2020; 
- supervizarea activității de proiectare în conformitate cu condițiile contractelor de proiectare şi  
 execuție lucrări; 
- organizarea biroului supervizorului în municipiul Timişoara; 
- întocmirea raportului de început, manualului pentru procedurile de supervizare, manualului de 

asigurare a claității, rapoartelor de progres lunar şi raportului de progres trimestrial; 
- sprijin în verificarea şi aprobarea garanțiilor/polițelor de asigurare a antreprenorilor; 
- verificarea documentațiilor necesare obținerii autorizațiilor de construire; 
- verificarea şi aprobarea proiectului tehnic întocmit de antreprenori; 
- verificarea şi aprobarea planurilor de asigurare a calității întocmite de antreprenori; 
- verificarea situațiilor de lucrări şi emiterea certificatelor de plată. 
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 Contract de proiectare şi execuție lucrări nr. 141/10.07.2020 -   Proiectare şi execuție lucrări 
de reabilitare a 9,067 km traseu de rețea termică primară: 

- s-a emis ordinul administrativ de începere cu data de 05.08.2020; 
- a fost întocmită şi predată documentația tehnică pentru organizare de şantier; 
- a fost întocmită şi predată documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire;  
- a fost întocmit şi predat proiectul tehnic de execuție; 
- a fost emisă autorizația de construire nr. 1145/31.12.2020. 
 Contract de proiectare şi execuție lucrări nr. 142/10.07.2020 - Proiectare şi execuție lucrări de  

reabilitare a 20,095 km traseu de rețea termică secundară: 
- s-a emis ordinul administrativ de începere cu data de 05.08.2020; 
- a fost întocmită şi predată documentația tehnică pentru organizare de şantier; 
- a fost întocmită şi predată documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire.  
- a fost întocmit şi predat proiectul tehnic de execuție; 
- a fost emisă autorizația de construire nr. 1108/15.12.2020. 

- s-au întocmit şi transmis la Direcţia Regională Infrastructură Timişoara rapoarte de progres 
lunar şi rapoarte de progres trimestrial referitoare la stadiul derulării Proiectului; 

- s-au întocmit şi transmis la Direcţia Regională Infrastructură Timişoara şi Autoritatea de 
Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare fişe de monitorizare privind 
progresul financiar şi stadiul fizic aferent proiectului; 

- s-au întocmit 7 notificări privind actualizarea planului de achizitii, graficiului de rambursare, 
calendarului activităților previzionate, asocierea achizitiilor proiectului cu liniile bugetare din 
cadrul sectiunii cererii de finantare;  

- s-au întocmit cererea de plata nr. 1/07.10.2020, cererea de rambursare nr. 1/16.11.2020 aferentă 
cererei de plarta nr. 1, cererea de rambursare nr. 2/10.12.2020 şi cererea de prefinanțare nr. 
1/29.12.2020; 

- gestionare informații, încărcare documente şi completare secțiuni/module în aplicația MySMIS; 
- s-au desfăşurat şedinţe de progres lunar la care au participat reprezentanţii UMP şi UIP, 

reprezentanţii contractelor de servicii şi reprezentanţii contractelor de lucrări; 
- s-au desfăşurat o serie de activităţi referitoare la: redactarea adreselor în contextul general de 

colaborare cu toate instituţiile implicate în realizarea proiectului, îndosarierea şi arhivarea 
electronică a tuturor documentelor ce aparţin proiectului astfel încât acestea să fie uşor 
accesibile şi să permită verificarea lor. 

 
OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2021 

 
- Implementarea proiectului „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 – etapa a II-a”, cod SMIS 127006, 
finanțat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 axa prioritară 7; 
- Asigurarea accesibilităţii populaţiei la alimentarea cu energie termică prin îmbunătăţirea eficienţei 
energetice a sistemului centralizat de termoficare; 
- Îmbunătăţirea comunicării cu cetăţenii şi Compania Locală de Termificare Colterm S.A. privind 
prestarea serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat; 
- Soluţionarea corespondenţei şi sesizărilor în domeniul alimentării cu energie termică în sistem 
centralizat şi gazelor naturale; 
- Colaborarea cu Delgaz Grid S.A. Timişoara pentru execuţia unor lucrări noi de extindere reţele 
gaze naturale în Municipiul Timişoara, la solicitarea cetăţenilor, lucrări de înlocuire a reţelelor vechi, 
în diferite zone, corelate cu lucrările de modernizare a unor străzi şi pentru echilibrarea presiunii şi 
debitului între reţelele existente; 
- Eliberarea de adeverinţe-accept de branşare pentru solicitanţii de acces la reţelele de gaze naturale, 
finalizate, proprietatea Primăriei Timişoara, cu recuperarea cotei părţi din investiţiile pentru execuţia 
acestor reţele şi branşamente, ce revine persoanelor fizice şi societăţilor comerciale din zonele unde 
Primăria Timişoara a realizat extinderi de reţele şi branşamente de gaze naturale; 
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- Elaborarea graficului de urmărire a lucrărilor, aferent anului 2020, cuprinzând stadiile fizice ale 
lucrărilor specifice diferitelor categorii de servicii comunitare de utilităţi publice; 
- Actualizarea permanentă a bazei de date privind serviciile comunitare de utilităţi publice. 
 

BIROUL REȚELE ELECTRICE, ILUMINAT, REȚELE DE COMUNICAȚII 
            
        - Au fost verificate pe teren şi întocmite răspunsuri  la reclamaţii, sesizări şi adrese, în număr de 
1244 primite în scris, pe portalul instituţiei, pe sesizări online şi 1408 primite telefonic; 
       - În activitatea de întreţinere au fost înlocuite 3075  lămpi şi aparataje aferente acestora acolo 
unde s-a impus.  
       - Au fost urmărite lucrările de întreţinere a sistemului de iluminat public, lucrări realizate de 
către Societatea de Transport Public Timişoara S.A .;  
       - Au fost executate recepţiile  lunare a lucrărilor de întreţinere a sistemului de iluminat public; 
       -  Au fost verificate şi propuse spre plată devizele de lucrări de întreţinere;  
       -  Au fost debranşate, demontate şi depozitate parţial  instalaţiile de iluminat festiv montate cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă 2019-2020; 
      -  Obţinerea de avize din partea S.C. E-Distribuție S.A.;  
      -  Colaborarea cu E-Distribuţie SA în vederea remedierii defectelor de cabluri de alimentare a 
sistemului de iluminat public; 
      - Verificarea şi avizarea facturilor de energie electrică referitoare la iluminatul public, fântâni şi 
semafoare; 
       -  Verificarea consumului de energie electrică şi a contoarelor; 
 
       
      - S-au obținut Certificate de Urbanism şi s-a demarat procedura de obținere a avizelor cerute prin 
Certificatul de Urbanism în vederea realizării Studiilor de fezabilitate pentru următoarele locații: 
 Extindere iluminat public zona Calea Aradului Est  
 Extindere iluminat public str.Drubeta nr.97 (parcare în spatele blocului), str.Iosif Sârbu   
 Extindere iluminat public în parcare Calea Buziaşului-str.Siemens 
      - S-a depus cerererea de finanțare prin “Programul privind sprijinirea eficienței energetice şi a 
gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” gestionat de Agenția fondului 
de mediu, în vederea demarării licitației Proiect Tehnic+Execuție pentru obiectivul “Modernizare 
iluminat public Calea Aradului, Calea Torontalului, Calea Sever Bocu” 
        - Obiectivul “Modernizarea şi reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul 
Timişoara, județul Timiş“cuprinde  un număr de 25 de străzi din Municipiul Timişoara  care se vor 
moderniza prin montarea a 2248 aparate de iluminat cu tehnologie LED şi implementarea unui 
sistem inteligent de telegestiune. Pentru acest proiect se intenționează accesarea fondurilor 
norvegiene sesiunea 2. 
        - S-a semnat contractul de finanțare cu Agenția de Dezvoltare Regională Vest  şi s-a demarat 
procedura de organizare licitație în vederea realizării Proiect Tehnic+Execuție la obiectivul  
“Extindere iluminat public în Parcul Botanic “ 
        - A fost încheiat un contract pentru realizarea Studiului de fezabilitate: 
 Extindere iluminat public str.Radu Tudoran(parțial) şi Calea Dorobantilor (porțiunea de la Hotel 
2000 până la ieşirea din oraş )  
      - S-a finalizat procedura de achiziționare a energiei electrice prin Bursa Română de Mărfuri 
pentru iluminatul public şi alte obiective ale Municipiului Timişoara 
      - S-a încheiat contractul de furnizare a energiei electrice cu. SC ENEX SRL                                       
     -  S-a realizat pavoazarea cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2020-2021 
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Piața Libertății 
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 Str. Alba Iulia 
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Piața Operei 
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Parcul Petofi Sandor 
 

  
 
Parcul Pădurice 
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Parcul Dacia  
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Parcul Uzinei 

 
 
              -Întocmire draft Regulament general 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 în subteran  

- Verificare  pe teren şi întocmire răspunsuri reclamații pe speța cabluri de comunicații. 
- Organizarea de şedințe săptămânale cu detinătorii de rețele (Vodafone, UPC, RDS, Banat 

Interlink, Coltem, Enel Distribuție, Eon ,STPT, SDM, STS, etc) în vederea corelării activităților de  
întreținere şi realizării rețelelor noi pe domeniul public. 

- Coordonarea lucrărilor  de trecere în subteran a cablurilor de date şi dezafectarea celor 
aeriene pe străzile: 
 B-dul CD. Loga  
 B-dul M. Eminescu 
 B-dul Michelangelo 
 Str. Proclamația de la Timişoara 
 B-dul Revoluției 1989 
 Str. Martin Luther 
 Str. Acad. Alexandru Borza 
 Str. G. Enescu 
 Str. Patriarh Miron Cristea 
 Str. Silviu Bejan 
 Str. Gh Andraşiu 
 B-dul Take Ionescu 
 Str. Simion Bărnuțiu parțial. 
 B-dul Regele Ferdinand 
 B-dul 16 decembrie parțial 
 B-dul Republicii parțial 
 Str. Sf. Ioan 
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           - Coordonare a interconectărilor între operatorii de comunicații electronice precum  şi 
asistență  în teren la realizarea lucrărilor. 
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OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2021: 
- Debranşarea, demontarea şi depozitarea parţială  a instalaţiilor de iluminat festiv montate cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă 2020-2021; 
- Încheiere contracte de furnizare a energiei electrice; 
- Realizarea Studiilor de fezabilitate pentru următoarele obiective: 
 -Extindere iluminat public str.Radu Tudoran(parțial) şi Calea Dorobantilor (porțiunea de la Hotel 
2000 până la ieşirea din oraş ) 
 - Extindere iluminat public str.Grigore Alexandrescu porțiunea cuprinsă între Calea Torontalului şi 
Calea Aradului  
 - Modernizarea iluminat public Calea Şagului, Calea Martirilor (DALI) 
 - Modernizare iluminat public blv. Take Ionescu şi blv. Simion Barnuțiu (DALI)  
 - Modernizare iluminat public pe străzile: M. Eminescu, C.D.Loga, Acad. Alex.Borza, 
Michelangelor, I.C. Brătianu, 20 Decembrie 1989 (DALI)  
 - Realizarea Proiectului tehnic şi a execuției lucrărilor  pentru următoarele obiective: 
 - Modernizare iluminat public Calea Aradului, Calea Torontalului, Calea Sever Bocu 
 - Modernizarea şi reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timişoara, județul Timiş 
 - Extindere iluminat public în Parcul Botanic; 
 - Extindere iluminat public zona Calea Aradului Est  
 - Extindere iluminat public str.Drubeta nr.97 (parcare în spatele bloclui), str.Iosif Sârbu   
 - Extindere iluminat public în parcare Calea Buziaşului-str.Siemens 
 - Realizarea pavoazării cu ocazia  sărbătorilor de iarnă 2021-2022. 
 - Trecerea în subteran a rețelelor de date pe străzile: 
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- Simion Barnuțiu 
- Calea Sever Bocu  
- Calea Aradului 
- Strada Paris 
- Strada Nemoianu 
- Strada Colonel Enescu 
- Strada Aurel Cosma 
- Strada Liviu Gabor 
- Strada Panait Istrati 
- Strada Nikolaus Berwanger 
- Strada Gh. Dima 
- Strada Circumvalatiunii 
- B-dul Cetatii 
- Strada Coriolan Brediceanu 
- Strada Maresal C-tin Prezan 
- B-dul Sudului 

-Finalizare şi promovare în Consiliul Local pentru aprobare prin HCL a Regulament general 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 în subteran şi a Modelului de contract aferent. 
-Actualizarea hărților de canalizații subterane pentru comunicații subterane sau elemente de rețea de 
rețele electrice/iluminat, mai ales partea de “Basemap” prin colaborare cu Banca de Date dar şi 
transferul în coordinate “Stereografic 70” a tuturor porțiunilor de hărți care nu sunt în acest sistem de 
coordinate. 
-Inițiere demersuri pentru obținerea unei licențe de program „Autocad” pentru editare hărți 
-Reglementarea problemei pentru avizele de gospodărire subterană pe parte de canalizații subterane 
operatori, prin găsirea unei soluții care să includă toate canalizațiile tehnice existente, nu doar 
Telekom, cum se solicită acum. Există şi canalizațiile primăriei şi ale altor firme de comunicații care 
dețin canalizații şi care pot fi distruse prin nesolicitarea unui aviz sau a unei predări de amplasament 
la care să fie invitate toate firmele ce dețin canalizații subterane. Acest lucru este imperativ necesar, 
datorită faptului că prin transferul în subteran, un operator de comunicații electronice (chiar şi 
Telekom) poate traversa şi canalizațiile altor operatori, în zonele unde el nu deține canalizație. 
Avarierea canalizației prin neintegrarea tuturor canalizațiilor subterane în avizele de gospodărire 
subterană, poate avea ca şi consecințe avarierea rețelelor mai multor operatori. O soluție ar fi 
refacerea Consorțiului care a activat la începutul utilizării programului cadastral Mapsys şi care să 
includă şi restul de operatori de comunicații electronice, nu doar Telekom. 
-Initiere demersuri pentru o firma care sa mențină in buna stare de funcționare si eventual sa 
administreze, gestioneze, canalizatiile de comunicații electronice ale primariei, neintretinerea lor sau 
mentinerea unei ordini in tranzitarea ei, poate duce in viitor la imposibilitatea folosirii ei. 
-Initiere demersuri pentru o firma care sa se ocupe de dezafectarea cablurilor aeriene care nu pot fi 
identificate sau apartin unor firme care sunt in insolventa sau nu mai exista. In momentul de fata, nu 
exista o modalitate prin care cablurile neidentificate sa fie dezafectate, eventual doar prin solicitare 
catre operatori, care pot sau nu sa onoreze cererea. Pentru cele care sunt identificare de catre 
consilierii BREIRC, se transmit operatorilor, iar aceştia iau masurile necesare. 
-Inițiere demersuri pentru armonizarea prevederilor Regulamentului de Urbanism cu a prevederilor 
legii 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice. 
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SERVICIUL PROIECTE EDILITARE 
 
 PROIECTE CONTRACTATE ŞI AFLATE ÎN IMPLEMENTARE PE POR 2014-2020 
 

Proiectele aprobate la finanţare prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1 
Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii sunt cuprinse în Planul 
de Mobilitate Urbană Durabilă, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara prin HCL 
nr.186/10.05.2016.  

 
A. Înnoirea flotei de tramvaie 
Proiectul de înnoire a flotei de tramvaie prevede achiziţionarea a unui număr de minim 16 

tramvaie noi articulate cu podea coborâtă, acţionate prin invertoare şi motoare asincrone de curent 
alternativ, alimentate de la reţea de contact sau dintr-o unitate de stocare a energiei electrice (montată 
în tramvai), cu post de conducere la un singur capăt şi uşi de acces pe partea dreaptă faţă de direcţia 
de mers înainte. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sporirea gradului de confort pentru călători, a 
vitezei medii de deplasare şi a accesibilităţii tramvaielor, astfel încât transportul public să devină mai 
atractiv, încurajând renunţarea la autoturismele private, creându-se condiţiile pentru reducerea 
emisiilor de echivalent CO2 din transport. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1. Achiziţia unui număr de minim 16 tramvaie noi, eficiente energetic şi adaptate nevoilor 

persoanelor cu mobilitate redusă; 
2. Creşterea vitezei comerciale a transportului public cu tramvaiul; 
3. Creşterea confortului şi a siguranţei pasagerilor.  

Implementarea acestui proiect va genera următoarele beneficii: 
- fluidizarea traficului; 
- îmbunătăţirea siguranţei în circulaţie prin reducerea riscului şi a numărului de accidente; 
- îmbunătăţirea gradului de confort şi civilizaţie; 
- îmbunătăţirea parametrilor de mediu afectaţi de transportul public prin zgomot, vibraţii, 

emisii de noxe  ( CO2, SOx, SOx ); 
- îmbunătăţirea generală a traficului urban în Municipiul Timişoara. 

Procedura de achiziţie pentru contractul de furnizare a tramvaielor noi, s-a derulat în perioada 
februarie - iulie 2019. În data de 26.07.2019 s-a semnat contractul nr. 103 cu BOZANKAYA 
OTOMOTIV MAK. IML. ITH. VE IHR A.S, pe o perioada de 4 ani. În data de 05.09.2019 s-a dat 
ordinul de începere pentru primul tramvai. Contractul prevede o clauză cu privire la suplimentarea 
cantităţii de tramvaie până la 40 de tramvaie noi la acelaşi preţ, respectându-se termenul de 4 ani.  

Conform Actului Adiţional 1/04.06.2020 la contractul de furnizare nr. 103/26.07.2019 a fost 
suplimentată cantitatea cu 5 tramvaie. 

În vederea obţinerii de fonduri nerambursabile din FEDR pentru respectarea valorii maxime 
eligibile proiectul a fost împărţit în 3 etape pentru care s-au elaborat 3 cereri de finanţare. 

Prin adresa nr. SC2019-22192/04.09.2019 Municipiul Timișoara a solicitat demararea 
Contractului nr. 103/26.07.2019 începând cu data de 05.09.2019. 

 
Etapa I, cod SMIS 123654 
În data de 30.01.2019 s-a depus proiectul cu titlul "Înnoirea flotei de tramvaie - Etapa I" spre 

finanţare, pentru achiziţionarea unui număr de 7  tramvaie noi.  
Ca urmare a aplicării mecanismului de contractare din cadrul ghidului specific aferent 

apelului de proiecte POR/4/2017/4/4.1/1 pentru proiectul cu titlul "Înnoirea flotei de tramvaie - Etapa 
I", solicitant UAT Municipiul Timişoara, cu nr. de înregistrare V/TM/2017/4/4.1/1/904/30.01.2019, 
cod SMIS 123654 şi după finalizarea tuturor verificărilor necesare, s-a semnat Contractul de 
finanţare nr. 4586 în data de 23.07.2019. 

Perioada de implementare a proiectului: 24.07.2019-31.10.2023 
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Valoarea totală a proiectului (etapa I): 96.378.421,30 lei, din care finanțare nerambursabilă: 
79.388.463,95 lei. Prin Actul adițional nr. 1/16.12.2019 la Contractul de finanțare a fost modificată 
valoarea totală a proiectului la suma de: 81.223.027,55 lei, din care finanțare nerambursabilă: 
66.907.524,12 lei. 

De asemenea, tot prin Actul Adiţional nr. 1/16.12.2019 la Contractul de finanţare nr. 
4586/23.07.2019 s-a aprobat modificarea tipului procedurii de achiziţie publică pentru serviciile de 
informare, comunicare şi publicitate din licitaţie deschisă în achiziţie directă şi realizarea a două 
proceduri: una pentru activităţile de informare a proiectului şi una pentru activităţile de promovare a 
proiectului. 

Procedura de achiziţie pentru contractul de servicii de informare şi publicitate, a fost 
demarată în luna decembrie 2019, termenul de depunere a ofertelor fiind 03.01.2020. După 
finalizarea procedurii de achiziție publică s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 
23/25.02.2020, cu S.C. Lemings S.R.L. Prin adresa nr. SC2020-10091/07.05.2020 s-a dat ordinul de 
începere pentru realizarea materialelor de publicitate, începând cu data de 08.05.2020. 

Având în vedere că la data de 11 martie 2020, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat 
starea de pandemie globală din cauza infecţiilor cu virusul SARS-CoV-2, prin adresa înregistrată la 
Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDE2020-869/13.07.2020, furnizorul BOZANKAYA 
OTOMOTIV MAK.IML.ITH.VE IHR A.S. ne-a adus la cunoştinţă faptul că şi Turcia a fost afectată 
de pandemia COVID-19. Prin aceeaşi adresă se aduce la cunoştinţa Beneficiarului faptul că 
furnizorii transmit că lanţul de aprovizionare şi producţia a fost grav afectată de actuala pandemie. 
Mai mult la sediul furnizorului de tramvaie, din Turcia, au fost depistate mai multe cazuri de 
infectare cu virusul SARS-COV-2, ceea ce a condus la închiderea unui întreg departament, 
muncitorii fiind trimişi în carantină, pentru a preveni răspândirea virusului în alte departamente. 

Această situaţie epidemiologică a condus la: reducerea capacităţii de lucru a resurselor 
umane, imposibilitatea angajaţilor de a se deplasa la locul de muncă; activitatea furnizorilor care 
livrează echipamente/materiale necesare pentru realizarea tramvaielor a fost redusă sau chiar închisă; 
activitatea mai multor instituţii a fost redusă, ceea ce a condus la decalarea unor termene; zborurile 
au fost suspendate; unul din departamentele furnizorului a fost închis; imposibilitatea omologării 
tramvaiului. 

În data de 13.07.2020 a fost solicitată suspendarea contractului de finanţare nr. 
4586/23.07.2019, pentru o perioada de 3 luni, respectiv de la data de 14.07.2020 până la data de 
14.10.2020. În susţinerea solicitării a fost întocmit şi transmis, în 14.07.2020, un memoriu 
justificativ.  

În data de 30.07.2020 a fost emisă Decizia nr. 98963 privind suspendarea perioadei de 
implementare a proiectului cu titlul “Înnoirea flotei de tramvaie – etapa I”, contract nr. 
4586/23.07.2019, cod SMIS 123654, pe durata de 3 luni – 14.07.2020 – 14.10.2020. Urmare a 
suspendării intervenite, noua dată de finalizare a implementării este 31.10.2023.  

 
Etapa II, cod SMIS 129030 
În data de 04.02.2019 s-a depus proiectul cu titlul "Înnoirea flotei de tramvaie - Etapa II" spre 

finanţare, pentru achiziţionarea unui număr de 7 tramvaie noi.  
Ca urmare a aplicării mecanismului de contractare din cadrul ghidului specific aferent 

apelului de proiecte POR/4/2017/4/4.1/1 pentru proiectul cu titlul "Înnoirea flotei de tramvaie - Etapa 
II", solicitant UAT Municipiul Timişoara, cu nr. de înregistrare V/TM/2017/4/4.1/1/906/04.02.2019, 
cod SMIS 129030 şi după finalizarea tuturor verificărilor necesare, s-a semnat Contractul de 
finanţare nr. 4804 în data de 01.10.2019. 

Perioada de implementare a proiectului: 01.10.2019-31.07.2023 
Valoarea totală a proiectului (etapa II): 96.378.403,45 lei, din care finanțare nerambursabilă: 

46.971.966,32 lei. Prin Actul adițional nr. 1/27.04.2020 la Contractul de finanțare, a fost modificată 
finanțarea nerambursabilă, aceasta fiind: 79.388.419,13 lei.  

Derularea procedurii de achiziţie publică pentru contractul de informare, comunicare şi 
publicitate: prin notificarea transmisă prin aplicaţia MySMIS în 31.10.2019, s-a solicitat schimbarea 
tipului de procedură, din licitaţie deschisă în atribuire directă şi organizarea a două proceduri diferite 
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pentru cele două activităţi de publicitate, respectiv una pentru activitatea de informare şi publicitate 
obligatorie, şi una pentru activitatea de promovare a activităţilor proiectului. Aceste modificări au 
fost aprobate prin adresa ADR Vest nr.27563/26.11.2019. 

Procedura de achiziţie pentru contractul de servicii de informare şi publicitate, a fost 
demarată în luna decembrie 2019, termenul de depunere a ofertelor fiind 12.12.2019. După 
finalizarea procedurii de achiziție publică s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 
17/06.02.2020, cu Sitech S.R.L. Prin adresa nr. SC2020-10092/07.05.2020 s-a dat ordinul de 
începere pentru realizarea materialelor de publicitate avizate, începând cu data de 08.05.2020. 

 
Etapa III, cod SMIS 129031 
În data de 04.02.2019 s-a depus proiectul cu titlul "Înnoirea flotei de tramvaie - Etapa III" 

spre finanţare, pentru achiziţionarea unui număr de 7  tramvaie noi. 
Ca urmare a aplicării mecanismului de contractare din cadrul ghidului specific aferent 

apelului de proiecte POR/4/2017/4/4.1/1 pentru proiectul cu titlul "Înnoirea flotei de tramvaie - Etapa 
III", solicitant UAT Municipiul Timişoara, cu nr. de înregistrare V/TM/2017/4/4.1/1/907/04.02.2019, 
cod SMIS 129031 şi după finalizarea tuturor verificărilor necesare, s-a semnat Contractul de 
finanţare nr. 5372 în data de 04.05.2020. 

Perioada de implementare a proiectului: 04.05.2020-31.07.2023 
Valoarea totală a proiectui (etapa III): 96.378.403,45 lei, din care finanțare nerambursabilă: 

68.063.294,13 lei. 
Procedura de achiziţie pentru contractul de servicii de informare şi publicitate, a fost 

demarată în luna iulie 2020, termenul de depunere a ofertelor fiind 16.07.2020. După finalizarea 
procedurii de achiziție publică s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 195/09.09.2020, cu S.C. 
Lemings S.R.L. Prin adresa nr. SC2020-25647/03.11.2020 s-a dat ordinul de începere pentru 
realizarea materialelor de publicitate avizate, începând cu data de 04.11.2020. 
 

B. Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, 
Traseu 5, Calea Bogdăneştilor, cod SMIS 123184 

Cererea de finanţare pentru proiect a fost depusă la ADR Vest în data de 18.03.2019. 
Prin contractul de finanţare nr. 4805/01.10.2019 a fost aprobată finanţarea realizării 

obiectivului de investiţie “Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în 
Municipiul Timişoara, Traseu 5, Calea Bogdăneştilor”. 

Perioada de implementare a proiectului: 01.10.2019-30.09.2022 
Valoarea totală a proiectului: 148.851.248,45 lei, din care finanțare nerambursabilă: 

89.655.146,06 lei.  
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea vitezei medii de deplasare a 

tramvaielor, îmbunătăţirea condiţiilor de transport în comun, a gradului de confort şi siguranţă şi, de 
asemenea, o economie de timp pentru utilizatorii tramvaiului de pe acest traseu datorită timpilor de 
călătorie mai reduşi şi a fluidizării traficului. Reducerea emisiilor de carbon provenite din transport 
în municipiul Timişoara prin reabilitarea liniei de tramvai de pe Calea Bogdăneştilor va conduce la 
promovarea şi îmbunătăţirea transportului public de călători şi, implicit, la creşterea atractivităţii 
acestuia, în detrimentul folosirii autoturismelor proprii. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Reabilitarea liniei de tramvai şi modernizarea tramei stradale pe Calea Bogdăneştilor 
2. Creşterea vitezei medii de circulaţie a tramvaielor pe Traseul 5 - Calea Bogdăneştilor 
3. Îmbunătăţirea siguranţei în circulaţie şi a confortului pentru călători 
4. Reducerea cheltuielilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii a liniei cale de rulare şi a tramvaielor. 

Derularea procedurii de achiziţie publică pentru contractul de informare, comunicare şi 
publicitate: prin notificarea transmisă prin aplicaţia MySMIS în 04.11.2019, s-a solicitat schimbarea 
tipului de procedură, din licitaţie deschisă în atribuire directă şi organizarea a două proceduri diferite 
pentru cele două activităţi de publicitate, respectiv una pentru activitatea de informare şi publicitate 
obligatorie, şi una pentru activitatea de promovare a activităţilor proiectului. Aceste modificări au 
fost aprobate prin adresa ADR Vest nr.27072/20.11.2019. 



33                                                                                                                       Cod FO24-04, ver.1 

 

Procedura de achiziţie pentru contractul de servicii de informare şi publicitate, a fost 
demarată în luna decembrie 2019, termenul de depunere a ofertelor fiind 11.12.2019. După 
finalizarea procedurii de achiziție publică s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 7/28.01.2020, 
cu Lemings S.R.L. Prin adresa nr. SC2020-10090/07.05.2020 s-a dat ordinul de începere pentru 
realizarea materialelor de publicitate avizate, începând cu data de 08.05.2020. 
          De asemenea, în luna noiembrie 2019 a fost demarată procedura de achiziție publică pentru 
atribuirea contractului de asistență tehnică prin diriginți de șantier. După finalizarea procedurii, în 
data de 05.05.2020 s-a încheiat contractul de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginţi de şantier  
nr. 79 cu societatea TPS Engineering & Asociaţii.  

Procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de proiectare şi execuţie lucrări a fost 
demarată în luna ianuarie 2020. După finalizarea acesteia, a fost încheiat Acordul contractual - 
Contractul de execuţie lucrări nr. 104/09.06.2020 cu societatea SYLC CON TRANS SRL – LIDER 
DE ASOCIERE şi Societatea LONGHERSIN S.R.L. – Asociat. Durata de derulare a contractului 
este de 31 luni din care 3 luni pentru elaborarea proiectului tehnic.  

Prin ordinul de începere nr. SC2020-15187/08.07.2020 a fost solicitată demararea proiectării 
şi execuţiei lucrărilor începând cu data de 03.08.2020. 

Din cauza condiţiilor impuse de pandemia de Covid-19 a fost emis ordinul de sistare nr. 
CDE2020-001401/28.10.2020 pentru 20 de zile. Acesta a fost prelungit pentru alte 20 de zile prin 
ordinul de sistare nr. CDE2020-001533/23.11.2020. 
  În data de 11.12.2020 a fost predat proiectul tehnic în vederea verificării și obținerii 
autorizaţiei de construire. Termenul alocat pentru realizarea acestor activități este de 60 de zile. 
 

C. Achiziţie mijloace de transport public - autobuze electrice 18 m Braşov, Timişoara, cod 
SMIS 128114 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a accesat consultanţa JASPERS în 
vederea pregătirii cererilor de finanţare şi a documentaţiilor pentru lansarea procedurilor de achiziţii 
publice în vederea dotării unităţilor administrativ-teritoriale cu tramvaie/troleibuze/autobuze electrice 
(inclusiv puncte de reîncărcare) şi echipamente aferente sistemelor de transport inteligente, utilizate 
pentru prestarea serviciului de transport public local.  

Astfel, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu sprijinul JASPERS, a 
identificat posibilitatea să pregătească cereri de finanţare şi documentaţii de achiziţii publice, precum 
şi să deruleze procedurile pentru achiziţia de tramvaie/troleibuze/autobuze electrice pentru municipii 
reşedinţă de judeţ în cadrul obiectivului specific 4.1. 

Ca urmare a solicitărilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 
Municipiul Timişoara a identificat un numãr de 44 autobuze existente în prezent în parcul auto, 
necesar a fi înlocuite cu autobuze electrice. 

Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat participarea UAT Municipiul Timişoara, 
ca partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice”, în 
vederea depunerii şi obţinerii finanţării acestuia din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1, proiect care presupune 
achiziţionarea de către MDRAP în numele UAT Municipiul Timişoara, a unui număr de 44 autobuze 
electrice, cu lungimea de aproximativ 18 m, a unui număr de 15 staţii de reîncărcare rapidă şi a unui 
număr de 44 de staţii de reîncărcare normală a autobuzelor electrice. 

Cererea de finanţare pentru proiect a fost depusă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice în data de 11.09.2019. 

Prin Ordinul de finanţare nr. 4812/01.10.2019 a fost aprobată finanţarea realizării obiectivului 
de investiţie ,,Achiziţie mijloace de transport public – autobuze electrice 18 m, Braşov, Timişoara”, 
cod SMIS 2014+: 128114, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 
– Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4e – Promovarea unor strategii cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, 
inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante 
pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de 
judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.  
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Perioada de implementare a proiectului: 01.01.2019-31.01.2023 
Valoarea totală a proiectului: 226.186.213,64 lei, din care asistenţă nerambursabilă: 

184.977.159,38 lei 
Valoarea totală pentru Timişoara: 178.407.663,64 lei, din care asistenţă nerambursabilă: 

144.950.980,38 lei 
Proiectul propune achiziţia a 44 de autobuze electrice cu lungimea de aproximatix 18 m. 

Acestea vor fi însoţite de 15 staţii de încărcare rapidă şi 44 de staţii de încărcare lentă. Autobuzele 
electrice vor avea o capacitate de transport de minim 130 persoane, din care minim 44 de persoane 
pe scaune. 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea transportului public în municipiul 
Timişoara, prin reînnoirea mijloacelor de transport în comun de pe rutele de transport public 
selectate. Îmbunătaţirea radicală a calităţii transportului public şi prin implementarea unui sistem 
care va duce la reducerea timpilor de aşteptare dar şi la îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciului 
de transport public, ceea ce va duce la creşterea numărului de pasageri, beneficiari ai serviciului 
precum şi creşterea siguranţei circulaţiei în oraş şi creşterea vitezei de deplasare în condiţiile 
menţinerii unei limite legale, scăderea timpilor de aşteptare în trafic şi, implicit, scăderea gradului de 
poluare în zona urbană, datorită reducerii emisiilor de noxe.  

Pentru punerea în funcţiune a staţiilor de reîncărcare  s-au obtinut avizele necesare şi au fost  
încheiate contracte de racordare la reţelele electrice a  celor 15 staţii de încărcare rapidă şi 44 de staţii 
de încărcare lentă, contracte semnate cu  E-Distribuţie Banat S.A.  şi identificate astfel: 
1. Contractul de racordare la reţele electrice, nr. 04562657/ 05.05.2020, pentru locaţia Calea 
Şagului; 
2. Contractul de racordare la reţele electrice, nr. 04562283/ 05.05.2020, pentru locaţia Str. 
Apicultorilor; 
3. Contractul de racordare la reţele electrice, nr. 04562194/ 05.05.2020, pentru locaţia Str. Polonă; 
4. Contractul de racordare la reţele electrice, nr. 04562351/ 05.05.2020, pentru locaţia Str. Lt. 
Ovidiu Balea; 
5. Contractul de racordare la reţele electrice, nr. 04562605/ 05.05.2020, pentru locaţia Calea 
Aradului; 
6. Contractul de racordare la reţele electrice, nr. 04562451/05.05.2020, pentru locaţia Calea Stan 
Vidrighin; 
7. Contractul de racordare la reţele electrice, nr. 04562537/05.05.2020, pentru locaţia Str.Traian 
Grozăvescu; 
8. Contractul de racordare la reţele electrice, nr. 05029507/05.05.2020, pentru locaţia Piaţa Mărăşti; 
9. Contractul de racordare la reţele electrice, nr. 05029445/05.05.2020, pentru locaţia Nr. cadastral 
419039; 
10. Contractul de racordare la reţele electrice, nr.05030040/05.05.2020, pentru locaţia Calea 
Buziaşului; 
11. Contractul de racordare la reţele electrice, nr.05030067/05.05.2020, pentru locaţia Calea 
Torontalului; 
12.Contractul de racordare la reţele electrice, nr. 05080420/ 16.07.2020, pentru locaţia B-dul 
Dâmboviţa nr. 67 pentru cele 44 de staţii de încărcare lentă. 

În conformitate cu instrucţiunile cuprinse în Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul 
Operaţional Regional s-au realizat următoarele demersuri: 

- s-a realizat procedura de licitatie  SCN 1064471/05.03.2020,  pentru  contractarea de 
servicii de informarea şi publicitate a proiectului  , 

-  s-a semnat cu   VOGA DESIGN&ARCHITECTURE S.R.L  contractul de prestări 
servicii nr. 82 din 06.05.2020 privind prestarea serviciilor de informare, publicitate şi 
promovare pentru proiectul ,,Achiziţie mijloace de transport public – autobuze electrice 
18 m, Braşov, Timişoara”, cod SMIS 2014+: 128114, 

  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de lider de parteneriat , 
organizează şi derulează procedura de atribuire a contractului de achizitie publică a autobuzelor 
electrice , inclusiv de staţii/puncte de reîncărcare rapida/lentă. 
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Licitația  pentru achiziţia autobuzelor electrice a  fost lansata de minister în luna februarie 
conform anunţului de participare  CN1008857 / 08.02.2019 publicat în SEAP, iar în data de 14 iulie 
2020 procedura de achiziţie a autobuzelor electrice a fost anulată din motive de ordin tehnic. 

Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a relansat licitatia    conform 
anunţului de participare CN1025974/07.11.2020. 

 
D. Extindere iluminat public în Parcul Botanic, cod SMIS 126909 
Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, 

Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea C.  
Perioada de implementare a proiectului: 08.05.2020-31.05.2021 
Valoarea totală a proiectului: 3.820.894,23 lei din care finanțare nerambursabilă: 

3.713.599,39 lei. 
Obiective proiect: Proiectul are în vedere realizarea unui sistem de iluminat public de calitate 

care va aduce următoarele beneficii pentru comunitate: 
- Realizarea unui iluminat public corect, în conformitate cu standardul EN 13201 / 2015, 

orientat către utilizatori, adaptat în funcţiunile spaţiului public; 
- Gestionarea centralizată, în timp real a sistemului de iluminat public care generează 

reducerea costurilor de întreţinere; 
- Realizarea unui iluminat controlat (prin posibilitatea modificării nivelului luminanţei 

şi/sau iluminării ca urmare a unui program stabilit, conducând la economii de energie 
electrică); 

- Crearea unui iluminat interactiv, fără a compromite siguranţa populaţiei; 
- Instalarea de aparate de iluminat performante, fiabile, cu garanţie mare. 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Realizarea unui sistem de iluminat public în Parcul Botanic din Municipiul Timişoara. 
2. Creşterea eficienţei energetice la sistemele de iluminat public. 
3. Scăderea consumului anual de energie primară în iluminatul public şi a gazelor cu efect de 

seră. 
 
 Procedura de achiziţie publică pentru ,,PT+execuţie Extindere iluminat public în Parcul 
Botanic"  a fost demarată în data de 22.06.2020 fiind publicată în SEAP în data de 09.07.2020, 
raportul procedurii privind analiza tehnică şi financiară a ofertelor încheindu-se în data de 
23.12.2020.  
 Procedura de achiziţie a contractului de servicii de asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier a 
fost demarată în data de 03.08.2020 fiind publicat în SEAP în data de 07.08.2020. După finalizarea 
procedurii de achiziție publică s-a semnat contractul de prestări servicii de asistență tehnică prin 
diriginți de şantier, nr.187/31.08.2020, prestator - SC MANAGEMENT ASSESS SRL.  
 În ceea ce priveşte managementul proiectului realizat de EIP, echipa de implementare a 
proiectului a fost constituită prin Dispoziția Primarului nr.186/14.02.2019 şi este formată din 7 
membri. EIP se reuneşte în şedinţe săpămânale şi ori de câte ori este nevoie pentru a monitoriza 
progresul proiectului şi pentru a analiza problemele apărute, semnalate sau identificate în derularea 
proiectului. Activităţile de management de proiect vor fi desfăşurate pe toată perioada de 
implementare.  
 Procedura de achiziţie pentru contractul de servicii de audit financiar al proiectului a fost 
demarată în data de 03.08.2020. În urma evaluării ofertelor depuse, procedura de achiziție s-a 
finalizat cu încheierea contractului de prestări servicii de audit financiar nr. 202/22.09.2020, prestator 
- SC KLASS ENTERPRISE SRL.  
 Procedura de achiziţie pentru contractul de servicii de informare şi publicitate a fost demarată 
în data de 18.06.2020. În urma finalizării procedurii de achiziție publică s-a semnat contractul de 
prestări servicii de informare şi publicitate nr.148/20.07.2020, prestator - SC CRISLEIA PRINTING 
SRL. 
 Prin adresa nr.SC2020-17512/30.07.2020 s-a solicitat ADR VEST avizarea materialelor de 
informare şi publicitate, respectiv: anunț de presă privind începerea proiectului, etichete autocolante 
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şi panou temporar. ADR Vest a avizat machetele materialelor de informare şi publicitate prin adresa 
nr.22501/04.08.2020. Echipa de implementare a proiectului a dat ordinul de începere a serviciilor de 
publicitate şi informare în data de 06.08.2020. 
 Anunțul de presă a fost publicat în cotidianul online www.renasterea.ro, în perioada 07-
10.08.2020. Panoul temporar a fost montat în Parcul Botanic, în data de 10.08.2020. De asemenea, 
au fost realizate şi predate 220 etichete autocolante de 100 mmx100 mm, care vor fi lipite pe 
echipamentele achiziționate prin proiect.  
 
 

ALTE PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EUROPENE 
 
A. Proiectul CIVITAS – SUMPs Up 
Oraşul Timişoara are calitatea de membru la proiectul ,,SUMPs-Up´´, în cadrul Grupului de 

Leadership, iar durata proiectului se întinde pe perioada 15.09.2017 - 29.02.2020.  
Proiectului CIVITAS SUMPs-Up este un proiect finanţat de Uniunea Europeană şi care aduce 

împreună 8 organizaţii partenere şi 7 oraşe partenere, al căror scop este ajutarea oraşelor europene în 
demersul lor de a-şi elabora, implementa şi monitoriza un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 
incluzând, în acesta, soluţii mai curate şi mai durabile de mobilitate. 

Filosofia proiectului SUMPs-Up se bazează pe colaborare şi cooperare, acest proiect punând 
la comun cunoştinţele şi inspirându-se din experienţa oraşelor, cercetătorilor, universităţilor, 
organizaţiilor de mediu, institutelor de protecţie a climei, consultanţilor de transport şi experţilor de 
mobilitate din Europa.   

Pe parcursul anului 2020, proiectul a presupus completarea Raportului final de activitate în 
cadrul proiectului, care a presupus revizuirea tututor activităţilor la care Municipiul Timişoara a luat 
parte de-a lungul proiectului, prezentarea lecţiilor învăţate din proiect, dar şi a măsurilor cheie pe 
care le-a realizat Municipiul Timişoara în timpul participării în proiect.  

În plus, având în vedere faptul că în cadrul proiectului se acorda o finanțare de până la 13.000 
Euro (TVA inclus) tuturor participanților care completau cu succes toate activitățile cerute de liderul 
de proiect, adică un minim de 17 activități (5 seminarii online, 5 workshop-uri, 5 cursuri online, 1 
recenzie de la oraş la oraş şi 1 sesiune suport cu experții), în prima jumătate a anului s-au realizat 
demersurile pentru acordarea finanțării. În data de 14.05.2020 s-a acordat finanțarea, banii intrând în 
contul Municipiului Timişoara.  

 
B. Proiectul Fact-Finding study on the status and future needs regarding low- and 

zero- emission urban mobility 
Municipiul Timişoara participă, din luna octombrie 2020, în cadrul proiectului Fact-Finding 

study on the status and future needs regarding low- and zero- emission urban mobility, care este 
realizat de un consorțiu format din PwC, Rupprecht Consult, Ecorys şi Isinnova, fiind solicitat de 
Direcția Generală pentru Mobilitate şi Transport a Comisiei Europene.  

Scopul general al acestui studiu este de a-i oferi Comisiei Europene o actualizare a actualului 
status a situației şi trendului mobilității urbane, indicând lacunele şi nevoile pentru a atinge o 
mobilitate urbană cu emisii scăzute şi emisii zero, sigură, accesibilă, inteligentă, la nivelul oraşului.  

Studiul presupune o colecție de date legate de mobilitate pe un eşantion de oraşe europene, 
dintre care şi Municipiul Timişoara.  
 Pe parcursul anului 2020, au fost colectate şi prelucrate date pentru 10 indicatori simpli şi 
complecşi, care au fost raportați, astfel:  

Indicatori simpli: 
1. Accesibilitatea economică la transportul public (Affordability of public transport)  
2. Emisii poluante (Air polluant emissions) 
3. Accesul la transportul public (Access to public transport) 
4. Decese în trafic (Road deaths) 
5. Moduri active de siguranță în trafic (Traffic safety active modes) 
6. Congestie (Congestion) 
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7. Emisii gaze cu efect de seră (GHG emissions) 
8. Cota modală (Modal split) 
Indicatori complecşi: 
1. Emisii poluante (Air polluant emissions)  
2. Accesul la servicii de mobilitate (Access to mobility services) 

 
C. Proiectul  Prioritizing low carbon mobility services for imporving accessibility of 

citizens” – PriMaaS, nr.identificare: PGI05830 
             Perioada de implementare a proiectului este: 01.08.2019-31.12.2023. 

  Mobility-as-a-Service (MaaS) este un concept recent al cărui obiectiv principal este 
schimbarea modului în care oamenii călătoresc şi plătesc serviciile de mobilitate. Viziunea principală 
a PriMaaS este de a promova integrarea modurilor tradiţionale de transport colectiv cu cele personale 
şi inovatoare prin crearea echitabilă a serviciilor de mobilitate focalizate cu adevărat pe nevoile 
cetăţenilor. 

  Proiectul este finanţat prin programul Interreg Europe iar liderul acestui proiect este 
Universitatea Aveiro din Portugalia. Consorţiul este format din următorii membrii: Universitatea 
Aveiro (Portugalia) Comunitatea Intermunicipală din Regiunea Coimbra (Portugalia), TTS Italia 
(Italia), Intelligent Transport Systems Romania (România), Universitatea de Ştiinţe Aplicate Erfurt 
(Germania), Municipalitatea Timişoara (România), Regiunea Liguria (Italia), Universitatea 
Stockholm-eGovlab (Suedia), Consiliul Regiunii Tampere (Finlanda), Parteneriatul de Transport din 
Sud-Estul Scoţiei (Marea Britanie).  
 În perioada 27 ianuarie - 31 ianuarie 2020, partenerii proiectului PriMaaS s-au întâlnit la 
Tampere, Finlanda pentru trei zile de schimb de experiențe, organizat şi găzduit de colegii de proiect 
din Tampere. Partenerii au participat la Smart City Mindtrek 2020, o conferință internațională de 
tehnologie şi expoziție de afaceri, la atelierul de consolidare a capacității cu privire la „Mentalități 
deschise, seturi de gestionare a  datelor”, şi la prima reuniune a grupului de lucru, unde partenerii au 
dezbătut soluțiile necesare de mobilitate centrate pe utilizator MaaS. 

 

 
 În data de 24 aprilie 2020 a avut loc  o întâlnire a grupului de lucru al proiectului PriMaaS. 
Obiectivul principal al întâlnirii a fost dezbaterea noilor direcţii necesare  implementării proiectului, 
precum şi redefinerea activităţilor având în vedere limitările impuse în prezent. 

 În data de 9 iunie 2020 partenerii s-au întâlnit online pentru a discuta despre modul de 
standardizare privind dezvoltarea MaaS în diferitele regiuni ale parteneriatului. 
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În perioada  29-30 iunie 2020, PriMaaS Lead Partner (Universitatea din Aveiro) a organizat 

un webinar, cu sprijinul altor parteneri de proiect, privind provocările pentru sistemele regionale de 
transport şi răspândirea MaaS în era post-pandemică. La webinar au participat stakeholdersi locali ai 
partenerilor proiectului şi părțile interesate relevante din lumea mobilității. S-au abordat diferite 
subiecte relevante în funcție regiunea analizată şi de diferitele realități ale mobilității ca serviciu post 
pandemie şi consecințele ei. 
 

 În perioada 2-3 decembrie 2020 a avut loc un eveniment online, organizat de partenerul 
Regiunea Liguriaa proiectului PriMaaS în parteneriat cu proiectele MOBIMART -„Interoperabilitate 
şi dezvoltare a Planificatorilor de călătorii transfrontalier pentru reducerea distanțelor ”şi 
MOBIMART PLUS -„ Provocarea integrării intermodale şi  transfrontalieră ”. Evenimentul a avut ca 
obiectiv schimbul de cunoştințe şi 
experiență a mai multor părți interesate, relevante din diferitele regiuni ale consorțiului acestui 
proiect. 
Participanții şi-au împărtăşit viziunea în cadrul unor subiecte legate de tema transporturilor şi 
mobilității. 
 

PROIECTE DIN LISTA DE REZERVĂ DJ FESI DEPUSE LA FINANŢARE DIN 
BUGETUL LOCAL 

 A. Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, 
traseul 2, Calea Stan Vidrighin 

Proiectul „C1.Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul 
Timişoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin” este inclus în scenariul recomandat din Planul de 
Mobilitate Urbană Durabilă şi în lista de proiecte de rezervă din Documentul justificativ pentru 
finanţarea din fonduri europene structurale şi de investiţii 2014-2020. 
 Sursa de finanţare este asigurată din bugetul local conform Programului de dezvoltare pe anul 
2020, Studiul de fezabilitate aferent proiectului fiind aprobat prin HOTĂRÂREA NR. 66 din data: 
18.02.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul " Reabilitarea liniilor de 
tramvai şi modernizarea tramelor stradale  în Municipiul Timişoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin”. 

Zona proiectată cuprinde actualul traseu al Căii Stan Vidrighin, pe tronsonul de drum cuprins 
între str. 1 Decembrie 1918 până în sensul giratoriu din Piaţa Gheorghe Domăşneanu pe o lungime 
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de aproximativ 1,8 km. În situaţia actuală linia de tramvai este cale simplă cu ecartament normal, cu 
şine tip 40 pe traverse din beton şi lemn, prindere directă pe un pat de piatră spartă, deci realizată cu 
o soluţie tehnică depăşită care produce zgomot şi vibraţii, cu efecte negative atât asupra materialului 
rulant şi a călătorilor, cât şi asupra zonelor învecinate. Calea de rulare a tramvaiului este în platforma 
proprie amplasată central strazii, pe traverse, cu stâlpii reţelei de contact amplasaţi lateral pe ambele 
părţi în afara carosabilului.  

Proiectul „Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul 
Timişoara” Traseul 2 – Calea Stan Vidrighin” face parte dintr-o abordare complexă care vizează 
creşterea calităţii sistemului de transport public în Municipiul Timişoara. Obiectivul general al 
Studiului “VISION TIMIŞOARA 2030 – suport la dezvoltarea unui concept durabil pentru 
infrastructura oraşului Timişoara’’ este să asigure în Municipiul Timişoara şi în zona sa periurbană 
un sistem de transport integrat, cu servicii suplimentare şi confort sporit.  

Obiectivul de investiţii „Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în 
Municipiul Timişoara’’ Traseul 2 – Calea Stan Vidrighin”, este unul dintre cele 8 proiecte (C1 –C8) 
pentru reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramei stradale propuse de Planul de mobilitate 
urbană durabilă 2014-2020. 

Prin lucrările de modernizare a tramei stradale şi a infrastructurii liniei cale tramvai, pe 
Traseul 2 – Calea Stan Vidrighin se urmăreşte: 

 creşterea vitezei medii de circulaţie; 
 reducerea cheltuielilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii; îmbunătăţirea siguranţei în 

circulaţie şi a confortului pentru călători la nivelul cerinţelor; 
 reglementărilor internaţionale specifice domeniului; 
 îmbunătăţirea parametrilor de mediu afectaţi de transportul public; 
 reducerea duratei şi a costului transportului de călători. 

Investiţia vizează întreg ansamblul rutier şi liniile de tramvai (linie cale dublă) de pe str. 
Calea Stan Vidrighin având ca limite: Intersecţia str. Calea Stan Vidrighin cu str. 1 Decembrie cu 
racordare la str. Ştefan cel Mare pâna la Giraţia Gh. Domăşnean şi prevede modernizarea tramelor 
stradale şi reabilitarea liniei cale tramvai, a reţelei de contact, protecţiei catodice, lucrări de relocare 
şi provizorate pentru branşamente şi instalaţii gaze, termice, telecomunicaţii, energie electrică, 
iluminat public, apă-canal, piste pentru biciclişti, substaţie de transformare-redresare, organizare de 
şantier, lucrări edilitare subterane şi supraterane. 

Pentru acest obiectiv de investiţii a fost demarată procedura de achiziţie publică pentru 
atribuirea contractului de proiectare şi execuţie în luna octombrie, iar în 15 decembrie 2020 a avut 
loc deschiderea ofertelor.  

Indicatorii investiţiei: 
 Linie cale dublă tramvai: 1,81 km; 
 Carosabil reabilitat: 29.553,10 mp; 
 Trotuare reabilitate: 7.295,99 mp; 
 Piste pentru biciclete: 5.434,20 mp; 
 Spaţiu verde: 12.679,80 mp; 
 Staţii tramvai: 10 buc. 

     
B. Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, 

traseul 4, B-dul Cetăţii  
Proiectul „C3.Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul 

Timişoara, Traseul 4, b-dul Cetăţii” este inclus în scenariul recomandat din Planul de Mobilitate 
Urbană Durabilă şi în lista de proiecte de rezervă din Documentul justificativ pentru finanţarea din 
fonduri europene structurale şi de investiţii 2014-2020. 

Sursa de finanţare este asigurată din bugetul local conform Programului de dezvoltare pe anul 
2020, Studiul de fezabilitate aferent proiectului fiind aprobat prin HOTĂRÂREA NR. 68 din data: 
18.02.2020  Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul "Reabilitarea liniilor de 
tramvai şi modernizarea tramelor stradale  în Municipiul Timişoara, Traseu 4, Bulevardul Cetăţii”. 
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Obiectivul general al proiectului este aducerea stării zonei studiate la un nivel optim de 
utilizare, din punct de vedere al transportului public, al traficului rutier, şi amenajarea spaţiilor 
destinate deplasării pietonilor şi bicicliştilor.  

Obiectivele specifice preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei sunt: 
1. Refacerea căii de tramvai prin realizarea unei structuri noi, în conformitate cu normativele în 

vigoare, care să ofere un serviciu de transport sigur, confortabil şi eficient, pe o suprafaţă de 
13.089,31 m2. 

2. Reabilitarea sistemului rutier existent pe o suprafaţă de 25.800,94 m2, pentru a oferi condiţii 
optime de utilizare şi o viteză crescută a traficului rutier în zonă. 

3. Reabilitarea trotuarelor pe o suprafaţă de 12.291,45 m2, pe toată lungimea traseului studiat 
şi pe ambele părţi ale Bulevardului Cetăţii. 

4. Crearea unei piste de biciclete pe fiecare sens de deplasare, în afara carosabilului, în 
suprafaţă totală de 3.590,62 m2 şi amenajarea a 5 parcări de biciclete pe zona traseului studiat. 

5. Montarea a 79 de indicatoare de circulaţie cu scop de avertizare şi informare a participanţilor 
la trafic. 

6. Amenajarea a 20.530,79 m2 de spaţii verzi adiacente căii tramvaiului şi adiacent trotuarelor, 
pentru a îmbunătăţi aspectul zonei şi calitatea aerului. 

Implementarea proiectului “Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale 
în municipiul Timişoara” Traseul 4 – Bulevardul Cetăţii este justificată de necesitatea soluţionării 
deficienţelor identificate în teren, şi eliminarea  întârzierilor mijloacelor de transport în comun 
datorate unei viteze comerciale mult sub cea optimă şi avariilor la reţeua de alimentare care se află 
într-o stare avansată de degradare. 

Zona proiectată cuprinde traseul care se desfăşoară pe Bulevardul Cetăţii, de la intersecţia cu 
Calea Bogdăneştilor până la intersectia cu Calea Torontalului, inclusiv bucla de întoarcere, cu 
respectarea traseului prevăzut în Planul Urbanistic General.  

Pentru acest obiectiv de investiţii a fost demarată procedura de achiziţie publică pentru 
achiziţionarea asistenţei tehnice prin dirigenţie de şantier. În urma finalizării procedurii de achiziţie 
publică, s-a atribuit contractul de prestări servicii nr. 155/03.08.2020, încheiat cu Totor Eugenia 
Marinela – PFA. Durata contractului de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginţi de şantier este 
de 36 de luni. 

De asemenea, pentru acest obiectiv de investiţii a fost demarată procedura de achiziţie 
publică pentru documentaţia tehnico-economică faza PT+CS+DE, execuţia şi finalizarea lucrărilor 
de reabilitare linie de tramvai şi modernizare trame stradale aferente obiectivului de investiţii. În 
urma finalizării procedurii de achiziţie publică, a fost semnat Acordul contractual - Contractul de 
execuţie lucrări nr. 188/03.09.2020, cu societatea PORR CONSTRUCT S.R.L. în calitate de 
executant. Durata contractului este de 36 de luni, din care 6 luni sunt alocate pentru serviciile de 
proiectare. Prin ordinul de începere nr. SC2020-21503/16.09.2020 a fost solicitată demararea 
proiectării şi execuţiei lucrărilor începând cu data de 21.09.2020. 

Prin proiect se vor executa următoarele: modernizarea întregului ansamblu rutier şi a liniilor 
de tramvai, inclusiv reţelele edilitare stradale, subterane şi supraterane de pe B-dul Cetaţii, 
amenajarea de trotuare, piste pentru biciclete şi de zone verzi, aducându-se astfel o contribuţie 
substanţială la reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă, reducerea prafului, a nivelului de zgomot 
şi implicit la creşterea confortului şi siguranţei circulaţiei. 
 

C. Linie noua de tramvai Solventul - Gara de Nord 
Proiectul „C10.Linie nouă de tramvai Solventul - Gara de Nord” este inclus în scenariul 

recomandat din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă şi în lista de proiecte de rezervă din 
Documentul justificativ pentru finanţarea din fonduri europene structurale şi de investiţii 2014-2020. 

Documentaţia tehnico-economică, faza SF, aferentă proiectului a fost elaborată de SC 
Baicons Impex SRL şi aprobată de către Consiliul Local Timişoara prin HCL nr.91/12.03.2019, 
respectiv prin HCL nr.105/19.03.2019, privind acceptarea donaţiei de către Municipiul Timişoara a 
SF pentru obiectivul „Linie nouă de tramvai Solventul - Gara de Nord”. 
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Zona proiectată cuprinde actualul traseu al Străzii Gării, tronsonul cuprins între platforma 
Solventul şi intersecţia cu Bd. General Ion Dragalina, cu respectarea traseului prevăzut în Planul 
Urbanistic General. 

Pentru acest obiectiv de investiţii a fost demarată procedura de achiziţie publică pentru 
documentaţia tehnico-economică faza PT+CS+DE şi execuţia lucrărilor de construire a unei noi linii 
de tramvai. În urma finalizării procedurii de achiziţie publică, a fost încheiat Acordul contractual - 
Contractul de execuţie lucrări nr. 232/14.10.2020 cu asocierea formată din societatea SYLC CON 
TRANS S.R.L. - lider de asociere şi societatea LONGHERSIN S.R.L. – asociat. Durata contractului 
este de 22 de luni, din care 4 luni pentru serviciile de proiectare. Prin ordinul de începere nr. 
SC2020-26156/09.11.2020 a fost solicitată demararea proiectării şi execuţiei lucrărilor începând cu 
data de 04.01.2021. 

Prin proiect se vor executa următoarele: contrucţia liniei cale de tramvai şi a întregului 
ansamblu rutier, cu trama stradală realizată în varianta de 2 benzi pe sens, incluzând calea de rulare a 
tramvaiului care va fi carosabilă, amenajarea de trotuare şi piste pentru biciclete, de zone verzi, 
aducându-se astfel o contribuţie substanţială la reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă, 
reducerea prafului, a nivelului de zgomot şi implicit la creşterea confortului şi siguranţei circulaţiei. 

De asemenea, pentru acest obiectiv de investiţii este în curs de finalizare procedura de 
achiziţie publică pentru atribuirea contractului de asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier.   

Proiectul contribuie la obiectivele privind dezvoltarea durabilă prin promovarea unui 
transport nepoluant, creşterea condiţiilor de confort, a siguranţei circulaţiei şi a vitezei de circulaţie, 
toate acestea sporind atractivitatea sistemului de transport public pentru cetăţeni şi reducerea 
emisiilor de carbon în municipiu. 

 
ALTE PROIECTE AFLATE ÎN DERULARE 
 
Amenajare autostradă pentru biciclete în Municipiul Timişoara, pe relaţia E-V, respectiv pe 

relaţia N-S 
Proiectul „Amenajare autostradă pentru biciclete în Municipiul Timişoara, pe relaţia E-V, 

respectiv pe relaţia N-S” este inclus în scenariul recomandat din Planul de Mobilitate Urbană 
Durabilă.  

Proiectul vizează amenajare a două autostrăzi dedicate bicicliştilor, ce ar urma să traverseze 
oraşul de la est la vest şi de la nord la sud. Benzile pentru biciclete ar urma să fie construite separat de 
fluxul de trafic auto oferind condiţii de siguranţă utilizatorilor. Prin crearea unei autostrăzi destinate 
bicicliştilor se urmăreşte, în principal, ca utilizarea autoturismelor personale să devină o opţiune mai 
puţin atractivă din punct de vedere economic şi al timpilor de parcurs, faţă de utilizarea transportului 
public/a modurilor nemotorizate. Se vor asigura condiţiile pentru realizarea unui transfer sustenabil a 
unei părţi din ponderea modală a utilizării autoturismelor personale, către utilizarea bicicletei ca 
mijloc de deplasare, creându-se astfel condiţiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2. 

Pentru acest obiectiv de investiţii a fost demarată procedura de achiziţie publică pentru 
documentaţia tehnico-economică faza SPF. În urma procedurii de achiziţie publică,  a fost încheiat 
cu HENTZA BUSINESS S.R.L. contractul de prestări servicii de proiectare nr.  85/07.05.2020. 
Prestaţia constă în elaborarea Studiului de prefezabilitate (inclusiv studiu topografic, studio 
geotehnic, etc.) şi a documentaţiei pentru obţinerea tuturor acordurilor şi avizelor stabilite prin 
Certificatul de Urbanism şi elaborarea scenariilor tehnico-economice şi soluţiilor fezabile pentru 
realizarea obiectivului de investiţii.  

Având în vedere situaţia excepţională la nivel naţional şi mondial, pandemia cauzată de 
virusul SARS COV 2, a fost afectată derularea contractului nr. 85/07.05.2020.  

 
M16a. Amenajarea reţelei urbane de piste de biciclete – etapa II  
Proiectul „M16a. Amenajarea reţelei urbane de piste de biciclete – etapa II” este inclus în 

scenariul recomandat din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă. Obiectivul de investiţii propune 
realizarea unor piste de biciclete în lungime de minim 68 km şi parcări pentru biciclete pe străzile din 
intravilanul municipiului Timişoara. Reţeaua urbană de piste de biciclete (etapa II) va fi conectată cu 
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cea existentă din Municipiul Timişoara, dar şi cu reţeaua regională care conectează Timişoara cu 
comunele din polul de creştere şi cu zonele de agrement şi cele naturale. 

Pentru acest obiectiv de investiţii a fost demarată procedura de achiziţie publică în luna 
februarie 2020 pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice faza S.F., P.T.+ C.S.+ D.E. În 
urma procedurii de achiziţie publică, a fost încheiat contractul de prestări servicii de proiectare nr. 
42/02.04.2020 cu NOVENSA S.R.L. În luna septembrie a fost predat studiul de fezabilitate în 
vederea verificării. Având în vedere pandemia cauzată de virusul SARS COV 2, în luna decembrie s-
au sistat activitățile de proiectare.  

 
         Proiectul: C9b.Inelul IV Vest: conexiunea Str. Gării - Bd. Dâmboviţa 

Proiectul „C9b. Inelul IV Vest: conexiunea Str. Gării - Bd. Dâmboviţa” face parte din 
coridorul integrat de mobilitate de pe inelul IV, aprobat prin H.C.L. nr. 322/2020, fiind conectat  cu 
proiectul „C4. Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul 
Timişoara, Traseul 5, Calea Bogdăneștilor”, cu proiectul „C9a. Inelul IV Vest: Pasaj Inferior 
Solventul” și cu proiectul „C10. Linie nouă de tramvai: Solventul - Gara de Nord”.  

Rezultatul proiectului va fi  amenajarea unui nod complex de transport la actualul capăt vestic 
al străzii Gării, în care se va asigura  o conexiune a trei linii de tramvai, din trei direcții, mai exact, în 
nodul realizat în Pasajul Inferior Solventul se vor întâlni linia de tramvai nou construită pe Calea 
Bogdăneștilor, linia de tramvai nou construită pe str. Gării și linia de tramvai aferentă prezentului 
proiect. Prin această conexiune se va crea o nouă deschidere a zonei, având ca obiectiv creșterea 
calității vieții în cadrul spaţiului urban prin sporirea accesibilităţii, mobilităţii, atractivităţii şi prin 
îmbunătăţirea confortului şi a imaginii urbane de ansamblu. 

Intervențiile proiectului de investiție au în vedere: 
 Construcția unui drum nou, cu două benzi pe sens și linie de tramvai în zona mediană, în 

prelungirea Căii Bogdăneștilor, prin Pasajul Inferior Solventul, până în Bd. Dâmbovița 
(cca. 700 m); 

 Construcția unui pod nou peste Canalul Bega; 
 Lărgirea Bd-ului Dâmbovița, de la noul pod construit până la intersecția cu str. Ion Barac 

(cca. 200 m), inclusiv echiparea cu linie de tramvai; 
 Construirea de piste pentru biciclete și de trotuare pe toată lungimea drumului nou 

construit (de la pasajul inferior Solventuul, până la str. Ion Barac, inclusiv pe podul nou 
construit). 

În cursul anului 2020,  elaborarea documentației tehnico-economice aferente  proiectului 
”C9b. Inelul IV Vest: conexiunea Str. Gării  - Bd. Dâmboviţa” a fost cuprinsă în Lista Fișelor de 
Proiecte selectate pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 
2014-2020.  

Având în vedere faptul că proiectele de infrastructură necesită perioade de timp de 
aproximativ 1-2 ani pentru pregătirea și elaborarea documentațiilor tehnico-economice, prin POAT 
2014-2020 este acordat sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice și a 
altor documentații necesare pregătirii și implementării unor proiecte de infrastructură din domenii de 
interes strategic național/regional/local și/sau a unor proiecte care fac parte din strategii/planuri de 
dezvoltare la nivel regional/local, finanțabile din fonduri europene acordate României în perioada de 
programare 2021-2027, în cadrul Politicii de coeziune în domeniile destinate mobilității și 
regenerării urbane, respectiv proiectelor de infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 
variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centrelor de agrement /bazelor turistice /taberelor 
școlare și infrastructurii și serviciilor publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial 
turistic.  

Elaborarea documentației tehnico-economice aferente proiectului ”C9b. Inelul IV Vest: 
conexiunea Str. Gării  - Bd. Dâmboviţa” presupune:  

a) elaborarea studiului de fezabilitate sau documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, 
după caz, precum și avizele, acordurile şi studiile specifice care pot condiţiona soluţiile 
tehnice; 
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b) întocmirea proiectului pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și proiectului 
tehnic de execuție; 
Documentația va conține și studiu geotehnic, studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de 

mediu, studii arheologice (dacă este cazul), studiu hidrologic, studiu topografic, documentații 
cadastrale, precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de 
avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectului. 

Proiectarea include elaborarea documentaţiilor şi obţinerea autorizaţiei de construcţie şi a 
celorlalte avize şi acorduri solicitate prin certificatul de urbanism emis de Direcţia Urbanism din 
cadrul Primăriei Municipiului Timişoara sau necesare pentru obținerea autorizaţiei de construire, 
obţinerea studiilor de coexistenţă şi a proiectelor tehnice de la deţinătorii de utilităţi, verificarea şi 
avizarea documentaţiilor de către verificatori autorizaţi conform prevederilor legale, care să certifice 
conformitatea proiectului cu cerinţele naționale şi legale în privinţa calităţii, soluţionarea 
neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate de către verificatori autorizaţi, stabilirea prin proiect 
a modului de tratare a defectelor aparute în execuţie, elaborarea de soluţii tehnice prin dispoziţii de 
şantier şi urmărirea aplicării pe santier a soluţiilor adoptate, după verificarea şi avizarea acestora de 
către specialişti certificatori de proiecte, atestaţi.  
           Valoarea totală a proiectului s-a estimat la suma de 78.763.125,00 lei (inclusiv TVA), din care 
serviciile de proiectare, elaborate conform H.G. nr. 907/2016, se estimează la 1.383.746,99 lei 
(inclusiv TVA), reprezentând 1,75% din valoarea totală estimată a investiției. 
           Valoarea aferentă serviciilor de proiectare este defalcată astfel pe surse de finanțare: 

- 98% finanțare prin POAT: 1.157.818,05 lei 
- 2% cofinanțare buget local: 23.628,94 lei 
- buget local – cheltuieli neeligibile: 202.300,00 lei. 
 

OBIECTIVE PENTRU ANUL 2021 
 Implementarea proiectelor pentru care s-au semnat contractele de finanţare; 
 Continuarea activităţii în cadrul reţelei CIVINET România; 
 Actualizarea modelului de transport și a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul  

de Creștere Timișoara; 
 Identificarea altor programe naţionale/regionale/internaţionale adecvate pentru accesarea de 

fonduri în vederea implementării proiectelor locale privind construirea, reabilitarea, 
consolidarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitare pe raza municipiului Timişoara. 

 
BIROUL MONITORIZARE IMPLEMENTARE PROIECTE EDILITARE 

 
SINTEZA ACTIVITĂŢILOR DERULATE ÎN CURSUL ANULUI 2020 

 
a) Monitorizarea implementării proiectelor cuprinse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este un document strategic şi un instrument pentru 
dezvoltarea unor politici specifice care funcţionează ca un suport pentru pregătirea şi implementarea 
proiectelor şi măsurilor finanţate din fonduri europene şi alte surse asociate bugetelor locale, dar şi 
pentru susţinerea implementării unor proiecte de interes naţional care influenţează mobilitatea în 
Polul de Creştere Timişoara. În cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă aprobat prin HCL nr. 
186/2016 şi actualizat prin HCL nr. 322/2020 sunt cuprinse 86 de proiecte pentru perioada cuprinsă 
între 2016 şi 2030. Anual, aceste proiecte sunt monitorizate de personalul din cadrul Biroului 
Monitorizare Implementare Proiecte pentru a afla starea exactă a proiectelor- atât a documentelor 
tehnico-economice, cât şi stadiul de execuţie al lucrărilor. Pentru o imagine de ansamblu, în acest 
sens,  am colaborat cu celelalte compartimente funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Timişoara, cu beneficiarii proiectelor (S.C. Societatea de Transport Public 
Timişoara S.A., Societatea Metropolitană de Transport Timişoara), cu  Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Polul de creştere Timişoara” şi cu comunele din cadrul polului de creştere. 

b) Monitorizarea implementării proiectelor cuprinse în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 
(SIDU) de către compartimentele funcţionale din cadrul direcţiei 
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În cadrul SIDU, un obiectiv strategic este dezvoltarea unei infrastructuri integrate, complexe 
şi flexibile, şi a unui sistem inteligent de management al traficului, în vederea creşterii accesibilităţii 
şi mobilităţii, care este atins prin derularea de proiecte care au ca scop: extinderea, echiparea şi 
modernizarea reţelelor de transport şi a parcului de vehicule; interconectarea inteligentă a 
infrastructurii de transport, în scopul optimizării accesibilităţii, mobilităţii şi integrării în sistemul 
naţional şi european; îmbunătăţirea accesului şi modernizarea reţelelor informatice şi de utilităţi, în 
vederea creşterii eficienţei energetice a infrastructurii şi a confortului populaţiei. În cursul anului 
2020 au fost monitorizate 95 de proiecte aprobate prin SIDU, în colaborare cu Direcţia Dezvoltare, 
prin întocmirea anuală a fişelor de proiect.  

c) Monitorizarea numărului de utilizatori şi de călătorii aferente sistemelor de micromobilitate: 
VeloTm şi TroTm. În acest scop, s-a corespondat cu Societatea de Transport Public 
Timişoara întocmindu-se lunar un  raport de monitorizare;  

d) Colectarea datelor şi informaţiilor necesare pentru monitorizarea proiectelor contractate şi 
aflate în implementare pe POR 2014-2020 şi pe Interreg Europe; 

e) Întocmirea grilelor de monitorizare a proiectelor aflate în implementare în cadrul direcţiei. 
f) Urmărirea stadiului  activităţilor cuprinse în contractele de finanţare a proiectelor aflate în 

implementare; a progresului înregistrat în derularea proiectului  şi gradului de  realizare a 
indicatorilor de proiect;  

g) Contribuirea la identificarea surselor de finanțare şi pregătirea documentelor necesare pentru 
depunerea de proiecte în cadrul POR, POIM, POAT ; 

h) Întocmirea documentaţiilor necesare pentru demararea procedurilor  de achiziţie publică a 
unor contracte de achiziţie publică  (referate de necesitate şi oportunitate , referate de 
fundamentare în vederea elaborării strategiei de contractare privind procedura de atribuire a 
contractului de proiectare şi execuţie lucrării, caiete de sarcini)  pentru proiectele repartizate. 

i) Colectarea datelor, informaţiilor şi întocmirea solicitărilor de finanţare pentru proiectele 
depuse în vederea finanţării în cadrul programului intitulat “Fondul de Dezvoltare şi 
Investiţii” şi monitorizarea listei proiectelor aprobate pe site-ul Comisiei Naţionale de 
Strategie şi Prognoză.  

 
OBIECTIVE PENTRU ANUL 2021 

 Monitorizarea implementării strategiilor şi planurilor de dezvoltare, modernizării şi 
îmbunătăţirii serviciilor şi reţelelor de utilităţi publice; 

 Monitorizarea implementării proiectelor cuprinse în PMUD, respectiv în SIDU; 
 Monitorizarea proiectelor implementate şi urmărirea realizării indicatorilor şi a rezultatelor 

propuse; 
 Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor propuse prin proiect şi a obiectivelor strategiilor şi 

planurilor de dezvoltare a Municipiului Timişoara. 
 

 
 SERVICIUL TRANSPORT  

 
În cadrul Biroului Transport şi Siguranța Circulației,  în cursul anului 2020, au fost primite un 

număr de 3182 de solicitări din partea cetăţenilor, din care 1431 solicitări pentru Comisia de 
Circulaţie.  

Referitor la activitatea de transport în regim de taxi pe raza Municipiului Timişoara, în anul 
2020, Autoritatea de Autorizare a schimbat denumirea a 8 întreprinderi familiale autorizate pentru 
transport persoane în regim de taxi şi s-au efectuat 47 schimburi auto.  

Au fost distribuite de la I.F. şi P.F.A. la societăți comerciale 120 de autorizații taxi. În cadrul 
procedurii de distribuire a autorizațiilor taxi au fost atribuite 120 ecusoane taxi şi au fost tipărite 120 
de contracte de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport persoane în regim de taxi care 
120 au fost eliberate transportatorilor autorizați. 

Au fost înregistrate 5 cesionări ale copiilor conforme de la societăţile comerciale la 
persoanele fizice autorizate, s-au vizat 40 autorizaţii de transport persoane în regim de taxi.  
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S-a înregistrat divizarea a 4 societăţi comerciale autorizate pentru transport persoane în regim 
de taxi, rezultând alte 8 societăţi noi conform proiectelor de divizare. S-au înlocuit 11 persoane 
desemnate să conducă activitatea de transport în regim de taxi. De asemenea au fost vizate 240 de 
ecusoane de bord cu tarifele aferente.  

Sumele încasate la bugetul local provenite din eliberarea acestor documente au totalizat  
23.607 lei. 

Referitor la autorizarea transportatorilor de persoane/autorizarea dispeceratelor taxi au fost 
solicitate şi eliberate autorizaţii, licenţe de traseu şi caiete de sarcini după cum urmează: 
 2 autorizații de dispecerat taxi; 

Sumele încasate la bugetul local provenite din eliberarea acestor documente au totalizat  
1.000 lei.   
În ceea ce priveşte înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării s-au efectuat 

următoarele: 
 153  de înregistrări vehicule  pentru care nu există obligativitatea  înmatriculării; 
 94  de  radieri vehicule  pentru care nu există obligativitatea  înmatriculării; 
 80  de caziere de conduită profesională.  

Sumele încasate la bugetul local provenite din eliberarea acestor documente au totalizat  
12.415 lei. 
   
De asemenea, pentru respectarea drepturilor persoanelor cu handicap prevăzute de Legea nr. 

448/2006 a fost eliberat un număr de 352 carduri-legitimaţie. Totodată, pentru persoanele cu 
dizabilităţi în cursul anului 2020 au fost amenajate  31 locuri de parcare. 
     Pentru accesul autovehiculelor în zona restricţionată a Municipiului Timişoara, conform 
Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de 
mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în Municipiul Timişoara, 
cu modificările şi completările ulterioare, în cursul anului 2020 a fost eliberat un număr de 2273 de 
autorizaţii de circulaţie, abonamente şi legitimaţii. Sumele încasate la bugetul local provenite din 
eliberarea acestor documente au totalizat  1.090.095 lei. 
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În vederea asigurării unui climat de siguranţă a traficului rutier şi pietonal au fost executate 
marcaje rutiere pe o suprafaţă de 55.689 m2 şi au fost montate 4.067 indicatoare rutiere.  De 
asemenea au fost amenajate noi treceri pentru pietoni în următoarele locaţii: 
 

 Str. Zimnicea – str. Garofiței; 
 Str. Rahovei – str. Ion Barac; 
 Str. Răchitei – Str. Ardealului; 
 Str. Joseph Gabriel – Str. Ardealului; 
 Str. Gheorghe Adam – ștrand UMT; 
 Str. Mureş - Str. Claude Debusy; 
 Str. Azurului – Str. Aştrilor; 
 Str. Liege; 
 Str. Mătăsarilor – Str. Aleea Ghirodei; 
 Str. Nicolae Andreescu – Str. Fragilor 
 Calea Aradului ( tronson str. Cugir- str. Felix); 
 Str. Oglinzilor – Str. Uranus; 
 Calea Urseni – Str. Iuliu Polipny; 
 Str. Atomului – Str. Neptun; 
 Str. Atomului – Str. Recoltei; 
 Str. Saturn – Str. Atomului. 

 
Tot pentru sporirea siguranței în trafic, în anul 2020 au fost montate instalații de 

semaforizare în următoarele locații: 
 Calea Aradului ( între Str. Cugir şi Str. Felix ); 
 Str. Martin Luther – Piața Țepeş Vodă; 
 Str. Gheorghe Dima – Spitalul Municipal. 

  
Etape derulate pentru încheierea Contractului de servicii publice conform Regulamentului CE 

1370/2007: 
- Publicarea în JOUE a anunţului de intenţie privind atribuirea contractului de servicii publice: 

104442-2017-RO din 21.03.2017; 
- Publicarea în JOUE a eratei 99367-2019-RO din 01.03.2019; 
- Publicarea în JOUE a eratei 472895-2019-RO din 08.10.2019; 
- Publicarea în JOUE a eratei 105391-2020-RO din 03.03.2020; 
- Publicarea în JOUE a eratei din data de 21.05.2020, conform căreia procedura pentru încheierea 

contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători a fost decalată 
până la data de 31.12.2020; 

- Acordarea mandatului special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Societatea 
Metropolitană de Transport Timişoara” pentru delegarea serviciului public de transport: HCL 
nr.419/25.07.2019; 

- Studiul de oportunitate  privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de 
persoane prin curse regulate în aria Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Societatea 
Metropolitană de Transport Timişoara” a fost elaborat, introdus pe ordinea de zi a ședinței de plen 
a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 10.07.2020 și aprobat prin H.C.L. nr. 
266; 

- Prin adresa nr. 1763/14.07.2020 ADI S.M.T.T. a solicitat Consiliului Concurenței, emiterea 
avizului pentru atribuirea directă către operatorul de transport Societatea de Transport Public 
Timişoara a gestiunii serviciului de transport public local de persoane pe raza administrativ-
teritorială a Asociaţiei Societatea Metropolitană de Transport Timişoara; prin adresa nr. 
9321/20.07.2020 Consiliul Concurenței a transmis avizul favorabil  cu privire la respectarea 
prevederilor specifice din domeniul concurenței și al ajutorului de stat; 
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- Prin adresa nr. 1785/16.07.2020, ADI S.M.T.T. a solicitat Autorității Naționale de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice punctul de vedere cu privire la respectarea 
prevederilor legale specifice în domeniul serviciului de transport public local, în ceea ce privește 
oportunitatea atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
local către operatorul Societatea de Transport Public Timisoara; prin adresa nr. 
811216/20.07.2020, A.N.R.S.C. a transmis că proiectul de contract de delegare prezentat respectă 
prevederile din Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane; 

- Prin H.C.L. nr. 268/22.07.2020 s-a aprobat modalitatea de gestiune a serviciului de transport 
public local de persoane şi contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de 
persoane prin curse regulate; 

- În data de 22.07.2020 s-a semnat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport 
persoane nr. 1812, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Societatea Metropolitană de 
Transport Timisoara” și Societatea de Transport Public Timișoara. 

 
OBIECTIVE PENTRU ANUL 2021 

 Dezvoltarea serviciului de transport public de persoane pe raza Municipiului Timişoara şi 
zona metropolitană; 

 Îmbunătăţirea condiţiilor de transport public prin achiziţia de noi mijloace de transport, 
modernizarea şi extinderea infrastructurii de transport public pentru toate categoriile de 
mijloace de transport inclusiv pentru mijloacele de transport alternativ; 

 Realizarea obiectivelor de investiţii cuprinse şi bugetate în Programul de Dezvoltare, aferente 
capitolului “Transportul în comun”; 

 Asigurarea continuităţii serviciului public de transport prin acordarea de compensaţii pentru 
acoperirea diferenţelor de tarif acordate unor categorii sociale de călători care beneficiază de 
facilităţi la transportul în comun către operatorul de transport; 

 Evaluarea şi valorificarea vehiculelor abandonate sau fără stăpân pe terenuri aparţinând 
domeniului public sau privat al Municipiului Timişoara; 

 Asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice prin 
promovarea şi verificarea lucrărilor de semnalizare rutieră; 

 Administrarea judicioasă a unei baze de date a vehiculelor înregistrate/radiate; 
 Restricţionarea traficului greu în Municipiul Timişoara prin emiterea de 

autorizaţii/legitimaţii/ abonamente de circulaţie; 
 Garantarea accesului egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport şi al 

transportatorillor autorizaţi la piaţa transportului public local prin emiterea autorizaţiilor de 
transport, respectiv ale copiilor conforme ale acestora; 

 Satisfacerea cerinţelor persoanelor cu handicap prin acordarea cardurilor-legitimaţie de 
parcare gratuită. 
 
BIROUL MONITORIZARE TRAFIC  

 
Personalul din cadrul Biroului Monitorizare Trafic a desfăşurat activități în cadrul Centrului 

de Comandă şi Control al traficului, situat pe B-dul Iuliu Maniu nr. 29, după cum urmează: 
 A monitorizat în timp real traficul rutier prin intermediul sistemului de CCTV; 
 A monitorizat în timp real funcționalitatea intersecțiilor semaforizate prin intermediul 

platformei software OMNIA; 
 A raportat defecțiunile constatate privind automate de trafic, detectorii inductivi şi 

virtuali, sistemul CCTV sau sistemul de informare publică MISTIC, către furnizorul 
sistemului trafic management, SWARCO TRAFFIC ROMÂNIA, precum şi către S.C. 
Drumuri Municipale S.A., pentru remedierea defecțiunilor constatate de către 
operatorii din cadrul Centrului de Comandă şi Control;   
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 A colaborat cu Poliția Rutieră pentru rezolvarea mai multor cazuri de accidente rutiere 
cu autor necunoscut şi/sau accidente rutiere grave unde a fost necesară colaborarea cu 
operatorii de trafic; 

 A întocmit documente pentru recuperea pagubelor materiale produse sistemului de 
trafic management şi supraveghere video, în urma accidentelor rutiere; 

 A colaborat cu celelalte compartimente din cadrul Direcției Generale Drumuri, 
Poduri, Parcaje şi Rețele de Utilități precum şi din Primăria Municipiului Timişoara, 
pentru soliționarea problemelor de trafic din Municipiul Timişoara; 

 A verificat şi a urmărit realizarea lucrărilor privind semnalizarea rutieră şi mentenanța 
sistemului trafic management şi supraveghere video din Municipiul Timişoara, 
conform Contractului nr. SC2016-12904/26.05.2016, încheiat cu S.C. Drumuri 
Municipale S.A.;  

 A primit şi a soluționat un număr de 250 de solicitări, după cum urmează:  
o Solicitări pentru furnizarea imaginilor video înregistrate de camere de 

supraveghere amplasate în 158 de intersecții semaforizate, de către organele şi 
instituțiile abilitate pentru preluarea şi prelucrarea acestor imagini video: 
 Inspectoratul de Poliție Județean Timiş, 149 din care: 

 Biroul Rutier: 41; 
 Serviciul Rutier: 2; 
 Biroul Control Intern: 4; 
 Serviciul Investigații Criminale: 10; 
 Biroul Investigații Criminale: 12; 
 Secția 1 Poliție: 28; 
 Secția 2 Poliție: 14; 
 Secția 3 Poliție: 26; 
 Secția 4 Poliție: 10; 
 Secția 5 Poliție: 3; 
 Serviciu Arme, Explozibil şi Substanțe Periculoase: 2;  

 Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timişoara: 13; 
 Direcția de Poliție Transporturi Timişoara: 1; 
 Judecătoria Timişoara: 25; 
 Tribunalul Timiş: 3; 
 Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş: 3; 
 Persoane juridice: 12; 
 Persoane fizice: 21; 
 Direcția Poliția Locală: 1; 
 S.T.P.T.: 1; 
 Institutul Național de Expertize Criminalistice: 1  
 Diverse solicitări: 4; 
 Solicitări date de trafic: 2; 
 Solicitări compartimentelor de specialitate din Primăria Municipiului 

Timişoara: 3; 
 Sesizări portal: 8.   

 
 OBIECTIVE PENTRU ANUL 2021  

 Îmbunatățirea traficului rutier în Municipiul Timişoara prin dezvoltarea sistemului de trafic 
management şi supraveghere video; 

 Integrarea în sistemul trafic management şi supraveghere video a componentelor  software 
privind conceptul de Smart City; 

 Prioritizarea transportului public în Municipiul Timişoara. 
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DIRECŢIA DEZVOLTARE  
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 SERVICIUL GENERARE ŞI MANAGEMENT PROIECTE CU FINANŢARE 
INTERNAŢIONALĂ, NAŢIONALĂ ŞI LOCALĂ 
 
1.1. COMPARTIMENTUL PROIECTE DIVERSE 
 
În cadrul Compartimentului Proiecte Diverse, în perioada anului 2020 au fost depuse cereri de 
finanţare în vederea atragerii de fonduri nerambursabile, care s-au finalizat cu semnarea contractelor 
de finanţare. A mai rămas un singur proiect în aşteptarea semnării contractului de finanţare, după 
cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

Număr unic de 
înregistrare al 

cererii de 
finanţare în 
Registrul 

cererilor de 
finanţare 

Titlu proiect Axa P.I. 
Valoare 
proiect 

- lei cu TVA - 

Stadiu 
contract de 
finanţare 

1 
V/TM/2017/10/ 

10.1/10.1.B/ 
773/09.07.2018 

„Construcţie şi dotare 
Liceu Waldorf” - 

SMIS 124711 
10 10.1B - 

Proiect în 
contractare 

 
În cadrul Programului Operational Reginal 2014-2020 (Axele 4 şi 8), în anul 2020 au fost în 
implementare următoarele proiecte:  
 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect şi 
cod SMIS 

Număr şi dată 
contract de 
finanţare 

P.I. 
Valoare 
proiect 

- lei cu TVA - 

Valoare 
nerambursabilă 

- lei - 

Stadiu 
contract de 
finanţare 

1 

„Dotarea cu 
echipamente a 

Unităţii de 
Primiri Urgenţe 

a Spitalului 
Clinic de 

Urgenţă pentru 
Copii Louis 

Ţurcanu 
Timisoara” - 
SMIS 121198 

4171 
16.04.2019 

8.2.B. 6.818.454,74 6.672.295,44 
În 

implementare 

2 

„Construcţie 
clădire  cu 

destinaţia creşă 
zona de nord” - 
SMIS 127750 

4360 
11.06.2019 

4.4 7.879.340,78 1.018.256,49 
În 

implementare 

3 
„Gradinița PP33 
extindere gra-

4481 
25.06.2019 

4.4. 3.894.963,18 3.817.063,92 
În 

implementare 
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Nr. 
crt. 

Titlu proiect şi 
cod SMIS 

Număr şi dată 
contract de 
finanţare 

P.I. 
Valoare 
proiect 

- lei cu TVA - 

Valoare 
nerambursabilă 

- lei - 

Stadiu 
contract de 
finanţare 

diniță existentă 
în regim de 

înălţime 
P+1E+M, 
reparaţii şi 
reabilitare 

termică corp 
existent” - 

SMIS 121232 

4 

„Construcţie 
clădire cu 

destinaţia creşă 
Str. Cocea” - 

SMIS  125504 

4560 
09.07.2019 

4.4. 7.774.265,68 1.334.267,11 
În 

implementare 

5 

„Construcţia şi 
echiparea 

infrastructurii 
pentru educaţie 

timpurie 
antepreşcolară 
în Municipiul 
Timişoara - 

Calea 
Bogdăneştilor” 
- SMIS  129119 

4621 
23.07.2019 

4.4. 7.724.298,52 1.287.323, 
În 

implementare 

6 

„Reabilitarea, 
extinderea și 

dotarea 
infrastructurii 
ambulatoriului 

O.R.L. din 
cadrul 

Spitalului Clinic 
Municipal de 

Urgenţe” - 
SMIS 126783 

4619 
23.07.2019 

8.1.A. 10.592.285,49 10.379.914,99 
În 

implementare 

7 

„Extindere, 
reabilitare, 

modernizare și 
echiparea 

ambulatoriului 
de specialitate 
al Clinicii de 

4671 
10.09.2019 

8.1.A. 23.716.126,88 10.485.312,33 
În 

implementare 
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Nr. 
crt. 

Titlu proiect şi 
cod SMIS 

Număr şi dată 
contract de 
finanţare 

P.I. 
Valoare 
proiect 

- lei cu TVA - 

Valoare 
nerambursabilă 

- lei - 

Stadiu 
contract de 
finanţare 

Recuperare, 
Medicină Fizicã 
și Balneologie 
Timișoara din 

cadrul 
Spitalului Clinic 

Municipal de 
Urgență 

Timișoara, prin 
demolare 
parțială și 
extindere 

orizontală și 
verticală” - 

SMIS 126376 

8 

„Regenerare 
fizică, 

economică şi 
socială a zonei 

urbane 
marginalizate 
din cartierul 

Ronaţ 
Timişoara - 
Construire 

centru 
multifuncţional” 
- SMIS 121017 

4835 
19.11.2019 

4.3. 5.729.005,05 5.578.879,38 
În 

implementare 

9 

„Regenerare 
fizică, 

economică și 
socială a zonei 
marginali-zate 
str. Polonă din 

cartierul 
Freidorf - 
Construire 

centru 
multifuncțional 
de tip servicii 
sociale fără 

cazare” - SMIS 
121016 

4985 
03.12.2019 

4.3. 4.381.944,27 4.226.702,28 
În 

implementare 
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Nr. 
crt. 

Titlu proiect şi 
cod SMIS 

Număr şi dată 
contract de 
finanţare 

P.I. 
Valoare 
proiect 

- lei cu TVA - 

Valoare 
nerambursabilă 

- lei - 

Stadiu 
contract de 
finanţare 

10 

„Reabilitare 
construcţii, 

instalaţii clădire 
B2 la Colegiul 

Tehnic E. 
Ungureanu” - 
SMIS 129105 

5005 
18.12.2019 

4.4. 32.948.274,33 28.750.142,26 
În 

implementare 

11 

„Construire sală 
sport la Şcoala 
Generală nr. 25 
din Timişoara” - 

SMIS 122504 

5777 
21.07.2020 

10.1B 9.050.302,93 8.869.296,86 
În 

implementare 

12 

„Modernizare 
terase 

circulabile 
existente, 
montare 

termosistem pe 
faţade şi 
extindere 

Şcoala Generală 
nr. 30 din 

Timişoara, corp 
A, B şi C cu 2 
corpuri D şi E 

în regim 
D+P+2E” - 

SMIS 121023 

6039 
06.10.2020 

10.1B 24.345.729,44 23.858.814,85 
În 

implementare 

 
 
Scurtă descriere proiecte: 
 
1. „Dotarea cu echipamente a Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii 
„Louis Ţurcanu” Timişoara” - SMIS 121198. 
Obiectivul general al proiectului corespunde cu obiectivul axei prioritare şi al priorităţii de investiţii, 
ce reprezintă îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, prin faptul că prin 
proiect se realizează dotarea cu echipamente medicale a infrastructurii unităţii de primiri urgenţe din 
cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” din Timisoara. Obiectivul general 
al proiectului contribuie de asemenea la îndeplinirea obiectivului specific 7.1 „Îmbunătățirea 
infrastructurii spitalicești în condițiile necesarei remodelări a rețelei spitalicești de urgență” al 
Strategiei Naționale de Sănătate 2014- 2020, prin care se urmăreşte dotarea unităților de primiri 
urgențe la nivelul spitalelor județene de urgență, cu prioritate cele regionale și zonale, având ca 
instrument de implementare a strategiei, Programul Operational Regional 2014-2020. 
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Obiective specifice / Rezultate asteptate: 
 Dotarea cu echipamente medicale a infrastructurii Unităţii de Primire Urgenţe din cadrul 

Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” din Timişoara. 
 Scăderea timpilor de intervenţie în caz de urgenţă, în cazul pacienţilor care se prezintă la 

Unitatea de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Turcanu” 
din Timişoara. 
 Tratarea cazurilor acute în Unitatea de Primiri Urgenţe.  
 Scăderea ratei internărilor acute din totalul internărilor din spital. 
 Asistenţă medicală în regim de urgenta pentru un numar considerabil mai mare de pacienti. 

 
2. „Constructie cladire cu destinatia cresa zona de nord” - SMIS 127750. 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă urmărirea caracterului central al dezvoltării urbane 
durabile constituit de finanţarea proiectelor de dezvoltare urbană în baza unor strategii integrate de 
dezvoltare urbană (SIDU) ce abordează provocările economice, de mediu, climatice, demografice şi 
sociale din oraşe. SIDU constituie cadrul pentru selectarea operaţiunilor (proiectelor) individuale de 
dezvoltare urbană. În ceea ce priveşte încadrarea obiectivului proiectului în Obiectivul specific 4.4 al 
Priorităţii de investiţii 4.4, acest fapt se confirmă prin realizarea unei infrastructuri care să asigure 
accesul la servicii educaţionale calitative, astfel încât părinţii să poată participa ca şi forţă de muncă 
pe piaţă. În acest context, construirea unei creşe în Municipiul Timişoara va asigura atât creşterea 
numărului de locuri în creşele de stat, cât şi oferirea serviciilor calitative de îngrijire a copiilor de 
vârstă antepreşcolară. Dat fiind acest proiect, părinţii copiilor (în număr de 29) îşi vor putea relua 
activitatea în câmpul muncii, astfel încât aceştia vor contribui la activitatea economică şi la 
productivitatea forţei de muncă, iar copiii acestora îşi vor realiza bazele construirii abilităţilor sociale 
şi a capacităţii de integrare socială. 
Obiective specifice / Rezultate așteptate: 
 Construirea unei creşe cu o capacitate de 29 de copii de vârstă antepreşcolară. 
 Dotarea creşei cu echipamente necesare desfăşurării activităţilor specifice, inclusiv pentru 

activităţile de întreţinere (prepararea hranei, curăţenie şi igienă etc.). 
 Angajarea de personal calificat pentru realizarea activităţilor specifice educaţiei copiilor, 

pentru prepararea hranei, pentru întreţinerea curăţeniei şi igienei, precum şi pentru conducerea şi 
administrarea acesteia. 
 Reintegrarea părinţilor pe piaţa muncii mai repede (mai devreme) de împlinirea a trei ani de 

la data naşterii copiilor. 
 
3. „Grădinița PP33 extindere gradiniță existentă în regim de înălţime P+1E+M, reparaţii şi reabilitare 
termică corp existent” - SMIS 121232. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie cresterea calitatii infrastructurii educationale a 
Gradinitei P.P. nr. 33 în vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea 
participarii parintilor pe piata fortei de munca. In ceea ce priveste incadrarea obiectivului proiectului 
in obiectivul specific al prioritatii de investitii 4.4, acest fapt se confirma prin crearea unei 
infrastructuri care sa asigure accesul la servicii educationale calitative, astfel incat parintii sa poata 
participa ca si forta de munca pe piata; in acest context reabilitarea/extinderea Gradinitei P.P. nr. 33 
in Municipiul Timisoara va asigura atat cresterea numarului de locuri in gradinitele de stat, cat si 
oferirea serviciilor calitative de ingrijire a copiilor de varsta prescolara. Dat fiind acest proiect, 
parintii copiilor - 201 copii din care 60 copii prin crearea a 3 grupe noi, isi vor putea relua activitatea 
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pe campul muncii, astfel incat acestia vor contribui la activitatea economica si productivitatea fortei 
de munca, iar copiii acestora isi vor realiza bazele construirii abilitatilor sociale si a capacitatii de 
integrare sociala. 
Obiectivele specifice / Rezultate asteptate: 
 Extindere gradinita existenta în regim de înaltime P+1E+M, reabilitare termica corp existent. 
 Cresterea numarului de prescolari care vor beneficia de un proces educational de calitate, la 

cele mai ridicate standarde, precum si a gradului de satisfactie al utilizatorilor spatiilor si dotarilor 
din cadrul Gradinitei P.P nr.33 din Timisoara. 
 Cresterea atractivitatii procesului educational prin îmbunatatirea conditiilor de confort, 

siguranta si accesibilitate în cadrul unitatii de infrastructura educationala. 
 

4.  „Construcţie clădire cu destinaţia creşă Str. Cocea” -  SMIS  125504. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă urmărirea caracterului central al dezvoltării urbane 
durabile constituit de finanţarea proiectelor de dezvoltare urbană în baza unor strategii integrate de 
dezvoltare urbană (SIDU) ce abordează provocările economice, de mediu, climatice, demografice şi 
sociale din oraşe. SIDU constituie cadrul pentru selectarea operaţiunilor (proiectelor) individuale de 
dezvoltare urbană. În ceea ce priveşte încadrarea obiectivului proiectului în Obiectivul specific 4.4 al 
Priorităţii de investiţii 4.4, acest fapt se confirmă prin realizarea unei infrastructuri care să asigure 
accesul la servicii educaţionale calitative, astfel încât părinţii să poată participa ca şi forţă de muncă 
pe piaţă.   În acest context, construirea unei creşe în Municipiul Timişoara va asigura atât creşterea 
numărului de locuri în creşele de stat, cât şi oferirea serviciilor calitative de îngrijire a copiilor de 
vârstă antepreşcolară.  Dat fiind acest proiect, părinţii copiilor (în număr de 38) îşi vor putea relua 
activitatea în câmpul muncii, astfel încât aceştia vor contribui la activitatea economică şi la 
productivitatea forţei de muncă, iar copiii acestora îşi vor realiza bazele construirii abilităţilor sociale 
şi a capacităţii de integrare socială. 
Obiective specifice / Rezultate așteptate: 
 Construirea unei creşe cu o capacitate de 38 de copii de vârstă antepreşcolară. 
 Dotarea creşei cu echipamente necesare desfăşurării activităţilor specifice, inclusiv pentru 

activităţile de întreţinere (prepararea hranei, curăţenie şi igienă etc.). 
 Angajarea de personal calificat pentru realizarea activităţilor specifice educaţiei copiilor, 

pentru prepararea hranei, pentru întreţinerea curăţeniei şi igienei, precum şi pentru conducerea şi 
administrarea acesteia (19 persoane). 
 Reintegrarea părinţilor pe piaţa muncii mai repede (mai devreme) de împlinirea a trei ani de 

la data naşterii copiilor. 
 
5. ,,Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie anteprescolară în Municipiul 
Timisoara-Calea Bogdăneştilor” - SMIS 129119. 
Obiectivul general al proiectului este urmarirea caracterului central al dezvoltarii urbane durabile 
constituit de finanțarea proiectelor de dezvoltare urbana în baza unor strategii integrate de dezvoltare 
urbana (SIDU) ce abordeaza provocarile economice, de mediu, climatice, demografice si sociale din 
orase. SIDU constituie cadrul pentru selectarea operațiunilor (proiectelor) individuale de dezvoltare 
urbana. In ceea ce priveste incadrarea obiectivului proiectului in obiectivul specific al prioritatii de 
investitii 4.4, acest fapt se confirma prin crearea unei infrastructuri care sa asigure accesul la servicii 
educationale calitative, astfel incat parintii sa poata participa ca si forta de munca pe piata; in acest 
context construirea unei crese in Municipiul Timisoara va asigura atat cresterea numarului de locuri 
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in cresele de stat, cat si oferirea serviciilor calitative de ingrijire a copiilor de varsta anteprescolara. 
Dat fiind acest proiect, parintii copiilor (36) isi vor putea relua activitatea pe campul muncii, astfel 
incat acestia vor contribui la activitatea economica si productivitatea fortei de munca, iar copiii 
acestora isi vor realiza bazele construirii abilitaților sociale si a capacitații de integrare sociala. 
Obiective specifice / Rezultate asteptate: 
 Construirea unei creşe cu o capacitate de 36 de locuri pentru copii de vârstă anteprescolară. 
 Dotarea creşei cu echipamente necesare desfaşurării activităţilor specifice, inclusiv pentru 

activităţile de intreţinere (prepararea hranei, curăţenie, igienă, etc). 
 Angajarea de personal calificat pentru realizarea activităţilor specifice educaţiei copiilor, 

pentru prepararea hranei, pentru intreţinerea curaţeniei şi igienei precum şi pentru conducerea şi 
administrarea acestui obiectiv (22 persoane). 
 Reintegrarea părinţilor pe piaţa muncii mai repede de implinirea a 3 ani de la data naşterii 

copiilor. 
 

6. „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului 
Clinic Municipal de Urgente” - SMIS 126783. 
Obiectivul general al proiectului corespunde cu obiectivul axei prioritare, al prioritatii de investitii si 
al operatiunii dedicate ambulatoriilor, întrucat acest proiect propune creșterea accesibilității 
serviciilor de sănătate și a calității actului medical prin reabilitarea, extinderea și dotarea cu 
echipamente medicale specifice a ambulatoriului de O.R.L. Obiectivul general al proiectului 
contribuie consolidarea bazei piramidei sistemului de sănătate pentru a putea prelua o proporţie din 
cazuistica medicală (afecțiuni de gravitate mică etc.) și/sau pentru a asigura prevenția necesară, 
pentru ameliorarea stării de sănătate și sporirii incluziunii sociale a persoanelor. Prin plusul de 
calitate a infrastructurii, se va crește calitatea serviciilor medicale specifice din cadrul 
ambulatoriului, capabilă să furnizeze îngrijire primară continuă. Aceasta va conduce atât la 
eficientizarea sistemului de sănătate, prin reducerea internărilor evitabile, cât și la accesibilizarea 
ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului. Astfel, se urmărește reducerea inegalităților 
în ceea ce privește starea de sănătate a populației prin diagnosticarea bolilor în stadiul incipient şi 
tratarea cu succes a unor afecţiuni mai ușoare, prevenind agravarea lor și ducând la scăderea ponderii 
persoanelor cu nevoi medicale neacoperite. 
Obiective specifice / Rezultate asteptate: 
 Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. 
 Dotarea ambulatoriului O.R.L. cu aparatură medicală de specialitate. 
 Reorganizarea și imbunatatirea structurii functionale a ambulatoriului O.R.L. 
 Creșterea calitatii serviciilor medicale oferite în regim ambulatoriu. 

 
7. „Extindere, reabilitare, modernizare și echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de 
Recuperare, Medicina Fizica și Balneologie Timișoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de 
Urgențe Timișoara, prin demolare parțiala și extindere orizontală și verticală” - SMIS 126376. 

Obiectivul general al proiectului corespunde cu obiectivul axei prioritare, al prioritatii de investitii si 
al operatiunii dedicate ambulatoriilor, intrucat acest proiect propune cresterea accesibilitatii 
serviciilor de sanatate, prin reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii ambulatoriului de 
recuperare fizica si balneologie si dotarea cu echipamente medicale specifice. Obiectivul general al 
proiectului contribuie de asemenea la indeplinirea urmatoarelor arii strategice prioritare si masuri de 
actiuni identificate in cadrul Strategiei Nationale de Sanatate 2014- 2020: 
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 Aria strategica de interventie 2 „Servicii de sanatate”, Obiectiv general 4 „Asigurarea 
accesului echitabil la serviciile de sanatate de calitate si cost-eficace, in special la grupurile 
vulnerabile”, Obiectiv specific 4.3 „Consolidarea serviciilor ambulatorii de specialitate pentru 
cresterea ponderii afectiunilor rezolvate in ambulatorul de specialitate si reducerea poverii prin 
spitalizare continua”. 
 Aria strategica de interventie 3 „Masuri transversale pentru un sistem de sanatate sustenabil si 

predictibil”, Obiectiv general 7 „Dezvoltarea infrastructurii de sanatate la nivel national, regional si 
local in vederea reducerii inechitatii in accesul la serviciile de sanatate”, Obiectiv specific 7.2 
„Imbunatatirea infrastructurii serviciilor de sanatate oferite in regim ambulatoriu prin asistenta 
medicala comunitara, medicina de familie si ambulator de specialitate”. 
 Planul de actiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei nationale prin care 

se urmareste dezvoltarea retelei de ambulatorii de specialitate prin reabilitatea si/sau echiparea 
acestora, si cresterea numarului de cazuri rezolvate in regim ambulator. 
Obiectivele specifice ale proiectului au fost identificate ca obiective masurabile, accesibile, relevante 
si încadrate în timp, si se refera la reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea cu echipamente 
medicale a infrastructurii ambulatoriului de recuperare fizica si balneologie, in scopul reducerii 
timpilor de interventie si diagnostic a pacientilor care se prezinta in regim ambulator, si pentru 
scaderea ratei de internari spitalicesti. 
Obiectivele specifice/Rezultate asteptate: 
 Reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii ambulatoriului de recuperare fizica si 

balneologie. 
 Dotarea ambulatoriului de recuperare fizica si balneologie, cu aparatura medicala de 

specialitate; 
 Reorganizarea ambulatoriului spitalului conform Ordinului nr. 39 / 2008 privind 

reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului, emis de Ministerul Sănătăţii Publice. 
 Ameliorarea sigurantei mediului în ambulatoriu prin realizarea circuitelor functionale 

conform Ordinului nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care 
trebuie sa le îndeplineasca un spital în vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, emis de 
Ministerul Sanatatii Publice. 
 Cresterea calitatii serviciilor medicale oferite in regim ambulator. 

 
8. „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ 
Timişoara - Construire centru multifuncţional” - SMIS 121017. 
Obiectivul general al proiectului îl reprezinta îmbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a 
comunitatii marginalizate Ronat din municipiul Timisoara în scopul reducerii numarului populatiei 
aflate în risc de saracie si marginalizare sociala din comunitate urbana marginalizata. Obiectivul va fi 
atins prin folosirea unei abordari integrate si participative si prin promovarea unor masuri adaptate 
cauzelor specifice care conduc la marginalizarea comunitatii. 
Interventiile propuse prin proiect vizeaza investitii în construirea unei cladiri destinate utilizarii 
publice pentru activitati educative, cultural si recreative, socio-culturale de tip centru de zi (categoria 
servicii sociale fara cazare). Astfel va fi construit un centru multifunctional ce va fi situat în 
Timisoara, pe Calea Bogdanestilor si va cuprinde: o cladire pe doua nivele supraterane cu toate 
echipamentele si dotarile necesare, amenajarea unui parculet, amenajarea unui loc de joaca, 
amenajarea unui teren de sport, realizarea de locuri de parcare si realizarea împrejmuirii terenului, 
inclusiv creearea acceselor.  
Obiective specifice/ Rezultate asteptate:  
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 508 persoane, populatie care traieste în zona urbana marginalizata Ronat din Municipiul 
Timisoara vor fi beneficiari indirecti ai proiectului, beneficiarii serviciilor sociale furnizate in cadrul 
Centrului multifunctional provenind din comunitate; minim de 101 persoane, localizate in 
comunitate urbana marginalizata Ronat, vor fi beneficiari directi ai proiectului. Activitatile centrului 
vor fi destinate: copiilor din zona (vor avea rezultat încurajarea frecventarii învatamântului de masa, 
sprijin pentru copii care frecventeaza învatamântul de masa si combaterea abandonului scolar); 
tinerilor si adultilor (vor avea ca rezultat deprinderea de abilitati necesare identificarii si pastrarii 
unui loc de munca, adoptarea unui stil de viata sanatos); altor persoane de diferite vârste eligibile 
pentru serviciile sociale dezvoltate, conform standardelor minime de calitate (vor avea ca rezultat 
cresterea gradului de incluziune sociala). Activitatile recreative, culturale vor avea ca destinatari 
toate grupele de vârsta si vor avea drept rezultat întarirea coeziunii sociale, însusirea unor valori 
pozitive si cresterea sentimentului de apartenenta la comunitate. Valoarea la inceputul implementarii 
proiectului pentru populatia care traieste in zonele cu interventii in regenerare fizica, economica si 
sociala a comunitatiilor marginalizate din municipii resedinta de judet este de 508 persoane, iar 
valoarea la finalul implementarii proiectului (de output) este de 508 persoane. O caracteristica a 
populatiei care prezinta indicatori de marginalizare este tendinta de a migra si este posibil ca la 
finalul implementarii proiectului cele 508 persoane sa fie diferite de cele 508 initiale.  
 Centru multifunctional - cladire publica - construit cu o suprafata utila de 752.50 mp, destinat 

utilizarii publice pentru activitati educative, culturale si recreative, socio-culturale de tip centru de zi 
(categoria servicii sociale fara cazare). In cadrul centrului vor fi furnizate 3 tipuri de servicii sociale: 
(1) Centru de zi pentru copii aflati în situatie de risc de separare de parinti; (2) Centru de zi pentru 
consiliere si sprijin pentru parinti cu copii; (3) Servicii de asistenta comunitara. Centrul 
multifunctional va fi situat în Timisoara, pe Calea Bogdanestilor si va cuprinde: o cladire pe doua 
nivele supraterane cu toate echipamentele si dotarile necesare; un spatiu verde in incinta in suprafata 
de 1650 mp unde se vor realiza urmatoarele amenajari: o zona verde in suprafata de 900 mp, o zona 
de joaca in suprafata de 700 mp si zone nevegetale izolate in suprafata de 50 mp. Totodata in incinta 
se va amenaja un teren de sport in suprafata de 700 mp. De asemenea se vor realiza: locuri de 
parcare, împrejmuirea terenului si accesele in centrul multifunctional. 
 

9. „Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - 
Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare” - SMIS 121016. 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunatățirea regenerării fizice, economice și sociale a 
comunității marginalizate din str. Polona din cartierul Freidorf al municipiul Timișoara în scopul 
reducerii numărului populației aflate în risc de sărăcie și marginalizare socială din comunitate urbană 
marginalizată. Obiectivul va fi atins prin folosirea unei abordări integrate și participative și prin 
promovarea unor măsuri adaptate cauzelor specifice care conduc la marginalizarea comunității. 
Intervențiile propuse prin proiect vizează investiții în construirea unei clădiri destinate utilizării 
publice pentru activități educative, culturale și recreative, socio-culturale de tip centru de zi 
(categoria servicii sociale fără cazare). Astfel va fi construit un Centru multifuncțional ce va fi situat 
în Timișoara, pe Str. Polona nr. 17 și va cuprinde: o clădire pe două nivele supraterane cu toate 
echipamentele și dotările necesare, amenajarea unui parculeț, amenajarea unui loc de joaca, 
amenajarea unui teren de sport, realizarea de locuri de parcare și realizarea împrejmuirii terenului, 
inclusiv creearea acceselor. Proiectul vizează o zonă urbană marginalizată - Str. Polona din cartierul 
Freidorf, cu o populație de 575 persoane. 
Obiective specifice / Rezultate asteptate:  
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 Promovarea dezvoltării locale prin intermediul unor investiții în construcția și dotarea unui 
Centru multifuncțional destinat utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, 
socio-culturale de tip centru de zi (categoria servicii sociale fără cazare). Ca urmare a implementării 
proiectului va creste suprafata imobilelor (teren si cladire) create la nivelul zonei urbane 
marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf din Municipiul Timisoara cu 1175.75 mp, dupa cum 
urmeaza: un centru multifuncțional cu suprafata utilă de 447 mp, un spatiu verde propus cu suprafata 
de 354 mp si o zona de joaca pentru copii/zona sportiva in incinta cu suprafata de 316.75 mp. Centrul 
multifuncțional va fi situat în Timișoara, pe str. Polonă și va cuprinde: o clădire pe două nivele 
supraterane cu toate echipamentele și dotările necesare, amenajarea unui spațiu verde, amenajarea 
unui loc de joaca/teren de sport, realizarea de locuri de parcare și realizarea împrejmuirii terenului, 
inclusiv creearea acceselor.  
 Crearea unor servicii sociale destinate zonei urbane marginalizate str. Polonă din cartirul 

Freidorf din municipiul Timisoara, cu o populatie de 575 persoane, care vor oferi posibilitatea unor 
interventii integrate si vor contribui la combaterea excluziunii sociale. Două tipuri de servicii sociale 
vor fi furnizate in cadrul Centrului multifunctional constuit si dotat prin proiect - (1) Centru de zi 
pentru copii aflati în situatie de risc de separare de parinti; (2) Servicii de asistenta comunitara. 
Serviciile se vor adresa si vor avea un impact direct asupra a minim 105 beneficiari finali, persoane 
localizate in zona urbana marginalizata Str. Polonă din cartierul Freidorf. 
 
10. „Reabilitare construcţii, instalaţii clădire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu” - SMIS 129105. 
Obiectivul general al proiectului este urmarirea caracterului central al dezvoltarii urbane durabile 
constituit de finantarea proiectelor de dezvoltare urbana in baza unor strategii integrate de dezvoltare 
urbana (SIDU) ce abordeaza provocarile economice, de mediu, climatice, demografice si sociale din 
oras. SIDU constituie cadrul pentru selectarea operatiunilor (proiectelor) individuale de dezvoltare 
urbana. Obiectivul proiectului se incadreaza in obiectivul specific 4.5 al Axei Prioritare 4, intrucat 
prin proiect se îmbunătăţesc condiţiile de acces la educaţie, infrastructura educaţionala şi creşterea 
participării populaţiei şcolare la un proces educaţional preuniversitar aliniat la standarde europene de 
înaltă calitate, care permite unităţii de învăţământ să-şi îndeplinească misiunea de formare a tinerilor 
în dezvoltarea locală, regională şi naţională. 
Obiective specifice / Rezultate aşteptate:  

 Reabilitarea cladirii scoala din cadrul Colegiului Tehnic, pentru ca procesul de învăţământ 
aferent ciclului liceal să se desfăşoare în condiţii optime. 
 Achiziţia de echipamente IT, materiale didactice moderne şi materiale specifice pentru docu-

mentare, pentru creşterea accesului la informaţie şi crearea bazelor pentru utilizarea noilor 
tehnologii. 
 Creşterea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la serviciile educaţionale. 

 
11. „Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara” - SMIS 122504. 
Obiectivul general al proiectului propus este creşterea gradului de participare la învăţământul 
obligatoriu şi reducerea gradului de abandon şcolar în municipiul Timişoara şi regiunea de Vest prin 
reabilitarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii educaţionale din zonă. 
Obiective specifice / Rezultate aşteptate:  

 Construire sala de sport la Scoala Generala nr. 25 din Timişoara, în vederea creşterii calităţii, 
atractivităţii şi accesibilităţii procesului educaţional.  
 Creşterea numărului elevilor care vor beneficia de un proces educaţional de calitate, la cele 
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mai ridicate standarde, precum şi a gradului de satisfacţie al utilizatorilor spaţiilor şi dotărilor din 
cadrul Şcolii Generale nr. 25 din Timişoara. 
 Creşterea atractivităţii procesului educaţional prin îmbunătăţirea condiţiilor de confort, 

siguranţă şi accesibilitate în cadrul spaţiilor instituţiei de învăţământ. 
 
12. „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem pe faţade şi extindere Şcoala 
Generală nr. 30 din Timişoara, corp A, B şi C cu 2 corpuri D şi E în regim D+P+2E” - SMIS 121023. 
Obiectivul general al proiectului propus este creşterea gradului de participare la învăţământul 
obligatoriu şi reducerea gradului de abandon şcolar în municipiul Timişoara şi regiunea de Vest prin 
reabilitarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii educaţionale din zonă. 
Obiective specifice / Rezultate aşteptate:  

 Extinderea, modernizarea şi echiparea spaţiilor destinate Scolii Generale nr. 30 din 
Timişoara, în vederea creşterii calităţii, atractivităţii şi accesibilităţii procesului educaţional.  
 Creşterea numărului elevilor care vor beneficia de un proces educaţional de calitate, la cele 

mai ridicate standarde, precum şi a gradului de satisfacţie al utilizatorilor spaţiilor şi dotărilor din 
cadrul Şcolii Generale nr. 30 din Timişoara.  
 Creşterea atractivităţii procesului educaţional prin îmbunătăţirea condiţiilor de confort, 

siguranţă şi accesibilitate în cadrul spaţiilor instituţiei de învăţământ. 
 
 
 
Compartimentul Proiecte Diverse, împreună cu Biroul Eficientizare Energetică Blocuri a depus 18 
cereri de finanțare in cadrul POR 2014-2020, Axa 3, PI 3.1.A, în vederea eficientizării energetice a 
blocurilor de locuinţe de pe raza Municipiului Timişoara. 
 
În cadrul altor programe de finanțare  în anul 2020 au fost în implementare, respectiv finalizate, 
următoarele proiecte: 

Nr. 
crt. 

Număr unic de 
înregistrare al 

cererii de 
finanţare în 
Registrul 

cererilor de 
finanţare 

Titlu proiect Axa P.I. 
Valoare 
proiect 

- lei cu TVA - 

Stadiu contract 
de finanţare 

1 
POCA 

SMIS 2014+ 
119160 

„Optimizarea 
standardelor de calitate 

în sistemul public al 
Municipiului 

Timişoara” - SIPOCA 
482 şi SMIS 119160 

2 2.1. 3.994.705,10 
Proiect 

finalizat în 
2020 

2 

Programul 
Naţional de 
Dezvoltare 
Locală II 

Contract 1243 

„Mansardare şcoală 
P+1E pentru 

amenajare 4 săli de 
clasă, rezultând 

P+1E+M la Liceul 

- - 1.792.880,00 
Proiect 

finalizat în 
2020 
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20.02.2018 Vlad Ţepeş” 

3 

Programul 
Naţional de 
Dezvoltare 
Locală II 

Contract 1932 
06.03.2018 

„Realizare mansardă la 
corpurile existente în 
regim P+1E şi P+2E - 

Etapa I la Şcoala 
Gimnazială (Generală) 

nr. 25” 

- - 1.415.359,00 
Proiect 

contractat - în 
implementare 

4 

Programul 
Naţional de 
Dezvoltare 
Locală II 

Contract 1933 
06.03.2018 

„Extindere în regim 
P+2E Şcoala 

Gimnazială nr. 16” 
- - 3.857.954,61 

Proiect 
contractat - în 
implementare 

5 
RO-

CULTURA 

„Refuncţionalizare 
mobil pentru Centru 

Cultural - Turn de apă, 
Iosefin, Str. Gh. 

Bariţiu” - CALL 03 
28/03.10/2019 

- - 11.117.702,21 
Proiect 

contractat în 
implementare 

 
Scurtă descriere proiecte: 
 
1. „Optimizarea standardelor de calitate in sistemul public al Municipiului Timisoara” - SMIS 
119160. 
Obiectivul general al proiectului este completarea sistemelor de management al calitatii existente la 
nivelul administratiei publice a Municipiului Timisoara, in vederea consolidarii capacitatii 
institutionale a Municipiului Timisoara si adaptarii serviciilor adresate cetatenilor. 
Obiective  specifice / Rezultate așteptate: 

 Introducerea la nivelul administratiei publice a Municipiului Timisoara a sistemului de 
management al calitatii si masurare a performantei „Balance Scorecard” (BSC). 
 Promovarea sistemului BSC la nivelul angajatilor administratiei publice locale, si initierea 

unor schimburi de experienta cu alte autoritati publice in acest sens, pornind de la experienta 
Municipiului Timisoara. 
 Integrarea BSC si a celorlalte sisteme de management al calitatii deja functionale la nivelul 

Municipiului Timisoara in vederea realizarii unui sistem unitar de management al calitatii si de 
masurare a performantelor, care sa contribuie la consolidarea capacitatii institutionale, la 
eficientizarea si cresterea calitatii serviciilor adresate cetatenilor. 
 
2. „Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad 
Ţepeş” - PNDL II. 
Pentru aceasta investitie s-a incheiat contractul de finantare nr. 1243/20.02.2018 (SC2018-
5752/12.03.2018). Suma totala necesara pentru investitie (inclusiv TVA): 1.792.880,00 lei, din care 
din bugetul local: 603.550 lei, iar din bugetul de stat suma alocata va fi de: 1.189.330,00 lei. 
Executia lucrarii a fost demarata in  aprilie 2018 si are o durata de realizare de 24 luni. La nivelul 
lunii decembrie 2019, stadiul de realizare a investitiei este de aproximativ  99%.  
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Investitia de mai sus consta in: mansardarea corpului de cladire existent , rezultand 4 sali de clasa,  
cat si spatiile anexe functionarii acestor clase (grupuri sanitare fete/ baieti, spatii de depozitare si 
zone de circulatie). De asemenea a fost  adaptat  corpul  de cladire existent  la cerintele PSI actuale.  
 
3. „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E - Etapa I  la Şcoala Gimnazială 
(Generală) nr. 25”, Str. Cosminului, nr. 42, loc. Timişoara. 
Stadiu: Proiect în implementare. Valoarea totală a proiectului: 1.415.359,00 lei. Sursa de finanţare 
este prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020. 
Pentru această investiţie, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020, s-a încheiat 
contractul de finanţare nr. 1932/06.03.2018 (SC2018-6550/21.03.2018). Suma necesară pentru 
investiţie este: 1.415.359,00 lei (inclusiv TVA), din care din bugetul local 69.766,00 lei, iar de la 
bugetul de stat suma alocată va fi de 1.345.593,00 lei. 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă mansardarea corpurilor de clădire existente şi montarea 
unui sistem de protecţie âmpotriva descărcărilor atmosferice. După încheierea lucrărilor de 
mansardare se va realiza funcţionalizarea spaţiului rezultat. 

 
4. „Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr. 16”. 
Pentru aceasta investitie s-a incheiat contractul de finantare nr. 1933/06.03.2018 (SC2018-
6553/21.03.2018). Suma totala necesara pentru investitie (inclusiv TVA): 3.857.954,61 lei, din care 
din bugetul local: 238.211,42 lei , iar din bugetul de stat suma alocata este de: 3.619.743,19 lei. 
Executia lucrarii  are o durata de realizare de 16 luni. La nivelul lunii decembrie 2019, stadiul de 
realizare a investitiei este de aproximativ 50%. Investitia de mai sus consta in: realizarea a doua 
corpuri de cladire  (C2 si C3) in regim de inaltime P+2E, interventia  asupra corpului C1 existent - 
prin adaptare la cerintele actuale PSI In urma realizarii investitiei vor rezulta 8 sali de clasa, 1 sala de 
sport, 1 sala multifunctionala,  cat si anexe necesare desfasurarii activitatilor (grupuri sanitare 
fete/baieti, cabinete, spatii depozitare, zone de circulatie). 
 
5. „Refuncţionalizare mobil pentru Centru Cultural - Turn de apă, Iosefin, Str. Gh. Bariţiu” - CALL 
03 28/03.10.2019. 
Proiectul doreste activarea unui spatiu neglijat si revendicarea patrimoniului istorico-industrial prin 
transformarea Turnului de Apa Iosefin intr-un spatiu cultural permanent. Prima faza consta in 
executia lucrarilor pentru refunctionalizarea monumentului istoric Turnul de Apa - Iosefin, inscris in 
lista Monumentelor Istorice a judetului Timis la pozitia 82, cod TM-II-m-A-06122. 
Proiectul propune realizarea unor interventii pentru obtinerea de spatii expozitionale si pentru 
evenimente culturale. Amenajarea exterioara presupune o rampa de acces catre turn si amplasarea 
unei mici constructii (birou administrativ si grupuri sanitare), care impreuna sa constutuie un aparat 
complex de intrare. Accesul in turn este tratat ca un traseu pentru observarea constructiei din exterior 
si care poate fi folosit ca spatiu expozitional. Se va demola gardul existent, se va amenaja terenul cu 
rampa de acces, se vor realiza gradene de beton si o copertina.In prezent Turnul de apa are un picior 
cu inaltimea de 24,5m care se termina intr-o platforma betonata, 2 rezervoare metalice si un 
lanternou plasat la cota 45,5m. Interventiile propuse sunt amplasarea unui ascensor panoramic 
interior si realizarea a doua platforme metalice.  
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă stimularea dezvoltării economico-sociale la nivelul 
Municipiului Timisoara prin reabilitarea si valorificarea patrimoniului cultural si istoric al orasului. 
Obiective specifice: 
 Valorificarea patrimoniului istoric al Timișoarei prin reabilitarea, refuncționalizarea și 
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punerea în circuitul public a Turnului de apă Iosefin și stimularea turismului prin desfășurarea de 
activități culturale în Centrul Cultural Castelul de Apă.  
 Educarea comunității privind potențialul patrimoniului ca resursă economico-socială si 

promovarea diversității culturale și toleranței, prin prezentarea patrimoniului cultural material din 
Iosefin ca moştenire a beneficiilor interculturalităţii. 
  Dezvoltarea competentelor la locul de munca prin cursuri de formare profesionala. 

 
În ultimul trimestrul al anului 2020, au fost elaborate și depuse 5 solicitări prin Programul 
Operațional Asistență Tehnică pentru pregătirea documentațiilor tehnice necesare obiectivelor de 
investiții: două solicitări pentru domeniul „Regenerare urbană” (Zona Piața Traian și Zona Piața 
Mocioni),  două solicitări pentru domeniul „Turism și cultură” (Complex turistic cu punerea în 
valoare a Centralei hidroelectrice din Timișoara și a canalului Bega și Reabilitare și refuncționalizare 
Sinagoga Fabric) şi o solicitare pentru „Centre de agrement/baze turistice/tabere școlare” (Tabără 
școlară lângă Grădina zoologică). 
Pentru finanțare au fost selectate două fișe de proiect (una din domeniul „Regenerare urbană” și una 
din domeniul „Turism”), două fișe sunt pe listă în rezervă (una din domeniul „Regenerare urbană” și 
una din domeniul „Turism”), cu o valoare totală a investițiilor de  105.700 mii lei (21.980 mii euro). 
 
Pe lângă activitatea de implementare proiecte, pe parcursul anului 2020, în conformitate cu atribuţiile 
compartimentului, în contextul identificarii programelor de finanţare şi a pregătirii cererilor de 
finanţare, Compartimentul Proiecte Diverse a desfăşurat următoarele activităţi principale: 
 Coordonarea şi elaborarea documentaţiei necesare depunerii proiectelor în cadrul apelurilor 

deschise pe parcursul anului 2020. 
 Verificarea şi constatarea eligibilităţii propunerilor de proiecte primite din partea instituţiilor 

şi direcţiilor de specialitate. 
 Verificarea propunerilor Autorităţilor de Management referitoare la Ghidurile Solicitantului 

apărute în cadrul diverselor programe de finanţare şi, eventual, emiterea unor propuneri şi solicitarea 
unor clarificări. 
 Organizarea unor şedinţe/întâlniri de lucru cu reprezentanţii diverselor instituţii şi organisme 

interesate, în vederea elaborării unor proiecte, pe măsură ce au apărut propunerile de Ghiduri ale 
Solicitantului. 
 Participarea la diverse instruiri/traininguri în vederea pregătirii perioadei de programare 

2014- 2020.  
Totodată personalul Compartimentului Proiecte Diverse a monitorizat îndeplinirea şi menţinerea, pe 
perioada post-implementare, a indicatorilor realizaţi în urma implementării proiectelor aferente 
perioadei 2007-2013, după cum urmează: 
 Structuri  locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbrăviţa - Incubator de afaceri. 
 Reabilitare cladire pentru persoane aflate in dificultate. 
 Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protectia Copilului 

si Familiei Timisoara. 
 Reabilitarea/modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru 

dezvoltarea unui Centru Social de urgenta pentru persoanele fara adapost. 
 Reabilitarea centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung” Timisoara. 
 Reabilitare Strada Iancu Vacarescu - tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si splaiul 

Tudor Vladimirescu.  
 Centru de zi pentru ingrijirea copiilor in Comuna Dumbravita. 
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 Centru regional de competente si dezvoltare a furnizorilor in sectorul automotive. 
 Modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere 

Timisoara. 
 Sistem de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Municipiul 

Timisoara. 
 Reabilitarea, Modernizarea, Dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de Obstetrica si 

Ginecologie  a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara. 
 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului 

Teoretic „Nikolaus Lenau” Timisoara 
 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Colegiului 

National „C. D. Loga” Timisoara 
 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului 

Teoretic „Jean Louis Calderon”. 
 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor canalului Bega. 

 

1.2. COMPARTIMENTUL REABILITARE CLĂDIRI DE PATRIMONIU 
 
În anul 2020, Compartimentul Reabilitare Clădiri de Patrimoniu a desfăşurat următoarele activităţi: 
  Raportarea lunară catre Ministerul Finanţelor Publice a Situaţiei finanţării rambursabile 

aferente programul „Reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timişoarei 
infrastructură municipală faza a II-a - sprijin financiar pentru proprietari de clădiri istorice KfW, 
până la restituirea sumelor debursate conform cu noul grafic de rambursare comunicat de către 
Ministerul Finanţelor Publice. 
  Programul de sprijin financiar pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din 

zonele prioritare de intervenţie din Municipiul Timişoara aprobat prin H.C.L.  157/31.10.2016 
privind declararea zonelor prioritare de protejare si interventie asupra clãdirilor din Municipiul 
Timisoara şi H.C.L 158/31.10.2016 privind aprobarea Programului de sprijin financiar pentru 
creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenţie din 
Municipiul Timişoara. 
 În anul 2020 au fost depuse 4 dosare pentru participare în program și anume pentru imobilele 

din Str. Ștefan cel Mare nr.15, Piata Sf. Gheorghe nr.1, Str. Emanoil Ungureanu nr.17 și Piața Traian 
nr. 6. 
 Dosarele depuse au fost verificate și fost returnate proprietarilor în vederea completării 

documentațiilor în conformitate cu Anexa nr. 1 din Program. 
 Din dosarele care au fost returnate,  au revenit cu documentații completate urmatoarele: Str. 

Coriolan Brediceanu nr. 2, Str. Emanoil Ungureanu nr. 17 și din str. Florimund Mercy nr. 1. 
 Proprietarii imobilului din str. Florimund Mercy nr. 1 au efectuat pe parcursul anilor 2019-

2020, lucrările de consolidare la structura clădirii și urmează șă între în Program cu reabilitarea 
fațadei în anul 2021. 
 Proprietarii imobilului din Str. Coriolan Brediceanu nr. 2 au anunțat începerea lucrărilor 

pentru consolidarea clădirii. 
 Proprietarii imobilului din Str. Emanoil Ungureanu nr. 17 au redepus documentația cu 

completari în luna decembrie, în prezent aceasta este în verificare. 
 În cursul acestui an au fost stabilite 40 de întalnirii cu proprietarii interesați pentru un număr 

de 24 clădiri de patrimoniu din zonele prioritare de intervenție în cadrul cărora  au fost acordate 
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informații și consultanță privind întocmirea dosarului de înscriere în Program. 
 Aproximativ jumătate din clădirile menționate mai sus sunt în etapa de elaborare a 

documentației tehnice, în conformitate cu cerintele din Anexa nr. 1 la Program.  
 Colaborare la alte proiecte decât cele specific Compartimentului Reabilitare Clădiri de 

Patrimoniu şi cu alte Direcţii/Servicii/Birouri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. 
 Colaborare cu Direcția Fiscală la elaborarea proiectului de hotărâre privind stabilirea 

impozitele și taxele locale în Municipiul Timișoara, prin întocmirea procedurii de acordare a 
facilităților fiscale la plata impozitului pentru clădirile la care s-au realizat lucrări în condițiile Legii 
nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității architectural-ambientale a clădirilor, cu 
modificările și completările ulterioare, anexă la proiectul de hotărâre. 
 Participare la inventarierea bunurilor aflate în evidențele Primăriei Municipiului Timișoara 

conform Dispoziției Primarului nr. 1239/15.10.2020, membru în cadrul comisiei de inventariere nr. 
12. 
 Participarea în cadrul proiectului „Rediscover - Rediscover, expose and exploit the concealed 

Jewish heritage of the Danube Region” în calitate de Responsabil tematic 1, conform Dispoziţiei 
Primarului Municipiului Timişoara nr. 1316/20.10.2020. 
 Participare în cadrul proiectului: „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii 

ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente”, cod SMIS 126783 în 
calitate de asistent de proiect, conform Dispoziţiei Primarului Municipiului Timișoara nr. 
1359/12.11.2019. 
 Participarea în proiectul „Extindere SCMUT cu un corp construcție pentru un nou laborator 

de radioterapie cu acces principal pentru vizitatori și ambulatoriu”, cu fonduri de la Bugetul Local, în 
calitate de responsabil proiect. 
 Participarea în proiectul „Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit , bazin in aer 

liber, teren de tenis, teren multifunctional,alte amenajari exterioare) Str. Verde, Silistra - Zona 
Lipovei”, cu fonduri de la Bugetul Local, în calitate de responsabil proiect. 
 Participarea în proiectului „Constructie cladire cu destinatia cresa zona de nord”, cod SMIS 

127750, în calitate de responsabil tehnic, conform Dispoziţiei Primarului Municipiului Timișoara nr. 
1108/15.09.2020. 
 Participarea în elaborarea documentaţiei necesare depunerii proiectelor în cadrul apelurilor 

lansate pe parcursul anului 2020 pe POIM „Consolidarea capacității unităților de învățământ 
preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara în vederea gestionarii situației de pandemie generată 
de virusul SARS-COV-2 prin achiziția de echipamente de protecție medicală”, cod SMIS 148221 și 
pe POC. 
Informarea cetăţenilor a avut loc sub această formă: 
 Răspunsuri scrise la solicitări/sesizări ale cetăţenilor, ale altor structuri din cadrul Primăriei 

Municipiului Timişoara adresate compartimentului sau ale altor organizaţii şi instituţii, în limita 
termenului legal. 
 Participarea în funcție de solicitări la şedinţe ale asociaţiilor de proprietari din clădiri istorice 

(de exemplu: Piața Libertății nr. 2) pentru detalii şi consiliere în vederea participării în Programul de 
sprijin financiar pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de 
intervenţie din Municipiul Timişoara. 
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1.3. BIROUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI 

În anul 2020, în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Prioritatea 
de investiţie 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul 
locuinţelor” - Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale, au fost în implementare următoarele proiecte:  
 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect şi 
cod SMIS 

Număr şi 
dată contract 
de finanţare 

P.I. 
Valoare 
proiect 

- lei cu TVA - 

Valoare 
nerambursabilă 

- lei - 

Stadiu 
contract de 
finanţare 

1 

„Îmbunătăţirea 
eficienţei 

energetice în 
sectorul 

rezidenţial prin 
reabilitarea 
termică a 

blocurilor de 
locuinţe: zona 

Dâmboviţa I  ” - 
SMIS 117520 

2825 
08.08.2018 

3.1.A. 2.916.654,32 1.732.112,88 
În 

implementare 

2 

„Îmbunătățirea 
eficienței 

energetice în 
sectorul 

rezidențial prin 
reabilitarea 
termică a 

blocurilor de 
locuințe situate 

pe străzile: 
Aleea F.C. 

Ripensia, bd. 
Corneliu 
Coposu, 

str.Surorile 
Martir Caceu, 

str. Măgura, str. 
Mareșal 

Averescu, str. 
Învățătorului”  - 
SMIS 116928 

3137 
20.09.2018 

3.1.A. 5.723.962,63 3.357.678,56 
În 

implementare 

3 

„Îmbunătăţirea 
eficienţei 

energetice în 
sectorul 

3924 
28.02.2019 

3.1.A. 1.905.444,04 1.114.239,66 
În 

implementare 
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Nr. 
crt. 

Titlu proiect şi 
cod SMIS 

Număr şi 
dată contract 
de finanţare 

P.I. 
Valoare 
proiect 

- lei cu TVA - 

Valoare 
nerambursabilă 

- lei - 

Stadiu 
contract de 
finanţare 

rezidenţial prin 
reabilitarea 
termică a 

blocurilor de 
locuinţe str. 
Martir Ioan 

Stanciu nr. 2 - 
Calea Martirilor 
1989 nr. 31, str. 
Stiintei nr. 3-5” 
- SMIS 119305 

4 

„Îmbunătăţirea 
eficienţei 

energetice în 
sectorul 

rezidenţial prin 
reabilitarea 
termică a 

blocului de 
locuinţe, str. 

Nicolae 
Titulescu nr. 
10A” - SMIS 

119739 

3929 
28.02.2019 

3.1.A. 1.680.924,55 942.060,02 
În 

implementare 

5 

„Îmbunătăţirea 
eficienţei 

energetice în 
sectorul 

rezidenţial prin 
reabilitarea 
termică a 

blocurilor de 
locuinţe situate 
pe străzile: Str. 
Măslinului nr. 

11 sc. A, B, Str. 
Cernăuţi nr. 10-

12-14, Str. 
Topologului nr. 
5 sc. A, B, Str. 
Topologului nr. 

1, sc. A, Str. 
Argeş nr. 4, B-

3900 
28.02.2019 

3.1.A. 6.120.041,67 2.631.102,92 
În 

implementare 
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Nr. 
crt. 

Titlu proiect şi 
cod SMIS 

Număr şi 
dată contract 
de finanţare 

P.I. 
Valoare 
proiect 

- lei cu TVA - 

Valoare 
nerambursabilă 

- lei - 

Stadiu 
contract de 
finanţare 

dul Cetăţii nr. 
30, Str. 

Răsăritului nr. 
5” - SMIS 

121134 

6 

„Îmbunătățirea 
eficienței 

energetice în 
sectorul 

rezidențial prin 
reabilitarea 
termica a 

blocurilor de 
locuinte: zona 

Soarelui - 
Odobescu - 
Complex” - 

SMIS 119790   

4051 
19.03.2019 

3.1.A. 3.528.803,04 2.024.225,40 
În 

implementare 

7 

„Îmbunătăţirea 
eficienţei 

energetice în 
sectorul 

rezidenţial prin 
reabilitarea 
termică a 

blocurilor de 
locuinţe situate 

pe străzile: 
Calea 

Circumvalaţiunii 
67, Al. F.C. 

Ripensia 16-22, 
Ghe. Lazăr 42” - 

SMIS 121543 

4004 
19.03.2019 

3.1.A. 10.857.214,22 6.467.074,41 
În 

implementare 

8 

„Îmbunătăţirea 
eficienţei 

energetice a 
sectorului 

rezidenţial prin 
reabilitare 
termică a 

blocurilor de 
locuinţe: Str. 

4078 
19.03.2019 

3.1.A. 6.284.359,67 3.648.819,02 
În 

implementare 
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Nr. 
crt. 

Titlu proiect şi 
cod SMIS 

Număr şi 
dată contract 
de finanţare 

P.I. 
Valoare 
proiect 

- lei cu TVA - 

Valoare 
nerambursabilă 

- lei - 

Stadiu 
contract de 
finanţare 

Intrarea Doinei 
nr. 19-21-23-25-

31” - SMIS 
121436 

9 

„Îmbunătăţirea 
eficienţei 

energetice în 
sectorul 

rezidenţial prin 
reabilitarea 
termică a 

blocurilor de 
locuinţe: zona 
Averescu” - 

SMIS 117379 

4081 
09.04.2019 

3.1.A. 753.592,09 451.191,65 
În 

implementare 

10 

„Îmbunătăţirea 
eficienţei 

energetice în 
sectorul 

rezidenţial prin 
reabilitarea 
termică a 

blocurilor de 
locuinţe: Zona 
Take Ionescu -

Torontal” - 
SMIS 121133 

4024 
09.04.2019 

3.1.A. 4.626.787,25 2.776.072,35 
În 

implementare 

11 

„Îmbunătăţirea 
eficienţei 

energetice în 
sectorul 

rezidenţial prin 
reabilitarea 
termică a 

blocurilor de 
locuinţe din 

străzile: Bdul 
Cetatii, Str. H. 

Coanda, Bdul G. 
Dragalina, Str. 

Teiului, Str. Bu-
rebista, C. Cir-
cumvalatiunii”, 

4025 
09.04.2019 

3.1.A. 9.102.613,46 5.333.281,96 
În 

implementare 
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Nr. 
crt. 

Titlu proiect şi 
cod SMIS 

Număr şi 
dată contract 
de finanţare 

P.I. 
Valoare 
proiect 

- lei cu TVA - 

Valoare 
nerambursabilă 

- lei - 

Stadiu 
contract de 
finanţare 

SMIS 121578 

12 

„Îmbunătăţirea 
eficienţei 

energetice a 
sectorului 

rezidenţial prin 
reabilitare 
termică a 

blocurilor de 
locuinţe: Str. C. 
Brediceanu nr. 
13-15, Calea 

Torontalului nr. 
14, Str. Dropiei 

nr. 7, Str. 
Dâmbovița nr. 
22/A” - SMIS 

121587 

4089 
09.04.2019 

3.1.A. 7.587.740,66 2.534.382,11 
În 

implementare 

13 

„Îmbunătățirea 
eficienței 

energetice a 
sectorului 

rezidențial prin 
reabilitarea 
termică a 

blocurilor de 
locuințe: Str. 
Oglinzilor nr. 

16-18, Str. Gh. 
Lazăr nr. 36, 

Intr. I. Simu nr. 
12 bl. 8C” - 

SMIS 121240 

4215 
16.04.2019 

3.1.A. 2.945.452,32 1.756.463,99 
În 

implementare 

14 

„Îmbunătățirea 
eficienței 

energetice în 
sectorul 

rezidențial prin 
reabilitarea 
termica a 

blocului de 
locuinte situat 

pe Str. Arieş nr. 

4246 
20.05.2019 

3.1.A. 3.250.448,98 1.934.710,68 
În 

implementare 
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Nr. 
crt. 

Titlu proiect şi 
cod SMIS 

Număr şi 
dată contract 
de finanţare 

P.I. 
Valoare 
proiect 

- lei cu TVA - 

Valoare 
nerambursabilă 

- lei - 

Stadiu 
contract de 
finanţare 

20” - SMIS 
121249 

15 

„Îmbunătăţirea 
eficienţei 

energetice în 
sectorul 

rezidenţial prin 
reabilitarea 
termică a 

blocurilor de 
locuinţe: zona 

Aradului - 
Torontalului” - 
SMIS 117404   

4353 
04.06.2019 

3.1.A. 3.778.590,27 2.256.055,88 
În 

implementare 

16 

„Îmbunătăţirea 
eficienţei 

energetice a 
sectorului 

rezidenţial prin 
reabilitare 
termică a 

blocurilor de 
locuinţe: Str. 

Stelelor nr. 6, bl. 
T20, Aleea 

Cristalului nr. 1, 
bl. 74, sc. D şi 

B-dul Take 
Ionescu, nr. 11-

13” - SMIS 
121538 

4375 
04.06.2019 

3.1.A. 4.283.975,35 2.559.172,15 
În 

implementare 

17 

„Îmbunătăţirea 
eficienţei 

energetice în 
sectorul 

rezidenţial prin 
reabilitarea 
termică a 

blocurilor de 
locuinţe Str. 

Luminita Botoc 
nr. 2, Luminita 

Botoc nr. 4, 

4444 
25.06.2019 

3.1.A. 2.386.676,41 1.432.005,84 
În 

implementare 
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Nr. 
crt. 

Titlu proiect şi 
cod SMIS 

Număr şi 
dată contract 
de finanţare 

P.I. 
Valoare 
proiect 

- lei cu TVA - 

Valoare 
nerambursabilă 

- lei - 

Stadiu 
contract de 
finanţare 

Martir Dumitru 
Juganaru nr. 13, 

Str. Vasile 
Lucaciu nr. 18” 
- SMIS 120790 

18 

„Îmbunătăţirea 
eficienţei 

energetice în 
sectorul 

rezidenţial prin 
reabilitarea 
termică a 

blocurilor de 
locuinţe situate 
pe străzile: Str. 

Kiriac, nr.2, 2A, 
Intrarea Sepia, 

nr. 10, Str. 
Mareşal 

Alexandru 
Averescu nr. 70, 

Intrarea 
Cerceilor, nr. 2, 
bl. D65, Aleea 
Martir Nagy 

Eugen, nr. 16, 
Str. Alexandru 
Odobescu, nr. 

79, Aleea 
Azurului, nr. 7” 
- SMIS 121401 

4638 
06.08.2019 

3.1.A. 5.477.296,87 3.271.295,42 
În 

implementare 

 
Descriere proiecte. Proiectele depuse pentru finanțare prin Programul Operational Regional 2014-
2020, Axa prioritară 3, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale, au următoarele obiective expuse mai 
jos. 

Obiectivul general al proiectelor îl reprezintă creşterea eficienţei energetice la blocurile de locuinţe 
din Municipiul Timișoara, prin realizarea unor lucrări de intervenţie care determină diminuarea 
consumurilor energetice pentru încalzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menţinerii 
climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum şi 
ameliorarea aspectului urbanistic al localităţii. Investiţiile în eficienţa energetică a blocurilor de 
locuinţe vor contribui astfel la reducerea emisiilor de CO2, la reducerea sărăciei energetice (fuel 
poverty) în România prin reducerea costurilor cu încălzirea populaţiei, contribuind la îmbunătăţirea 
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puterii de cumpărare a tuturor categoriilor, inclusiv a categoriilor sociale defavorizate. 
Obiective specifice: îmbunătăţirea condiţiilor de confort termic interior pentru clădirile 
rezidenţiale/apartamentele supuse reabilitării; creşterea eficienţei energetice în clădirile care fac 
obiectul proiectului;  creşterea nivelului de protecţie a mediului înconjurător.  
 
1. „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de 
locuințe: zona Dâmbovița I”, cod SMIS 2014+: 117520. 
Contract de finanțare nr. 2825/08.08.2018. Valoarea totală a proiectului: 2.916.654,23 lei. Stadiu: 
Proiect în implementare. 
Proiectul are 5 componente: Componenta 1 - Aleea Săgeții nr. 5; Componenta 2 - Str. Hărniciei nr. 3; 
Componenta 3 - Str. Lacului nr. 32; Componenta 4 - Str. Muzicii nr. 10; Componenta 5 - Intrarea 
Pogonici  nr. 2. 
Prin proiect se dorește să se realizeze următoarele lucrări: izolarea termică a pereților exteriori cu 
panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă aluminiu; înlocuirea tâmplăriei existente rămase 
din lemn sau metal de pe fațade, cu tâmplărie termoizolantă etansă, cu ramă din PVC; reabilitarea 
termică a planșeului peste subsol se realizează având în vedere că stratul termoizolant se aplică la 
intradosul planșeului peste subsol, termoizolarea se realizează cu un strat de spumă poliuretanică de 
5 cm grosime; reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel se realizează cu spumă 
pulverizabilă grosime 10 cm, cu densitatea de 40 kg/mp, protejată cu  poliuree rezistentă la UV. 
După semnarea contractului de finanțare, au fost încheiate contracte de achiziții pentru serviciile 
necesare implementării proiectului. Au fost depuse spre finanțare trei cereri de rambursare, în 
valoare totală de 37.656,60 lei. 
 
2. „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de 
locuinţe situate pe străzile: Aleea F.C. Ripensia, bdul. Corneliu Coposu, str. Surorile Martir Caceu, 
str. Măgura, str. Mareşal Al. Averescu, str. Învăţătorului”, cod SMIS 2014+: 116928. 

Valoarea totală a proiectului: 5.723.962,63 lei. Contract de finanțare nr. 3137/20.09.2018. Stadiu: 
Proiect în implementare. 
Proiectul are 6 componente: Componenta 1 - Aleea F.C. Ripensia nr. 4-8; Componenta 2 - B-dul 
Corneliu Coposu nr. 18, bl. P5; Componenta 3 - Str. Surorile Martir Caceu nr. 27, bl. A2; 
Componenta 4 - Str. Măgura nr. 6, bl. 44, sc. A+B; Componenta 5 - Str. Mareşal Alexandru 
Averescu nr. 51, bl. E14/2;  Componenta 6 - Str. Învățătorului nr.3, bl. 53, sc. A + B. 
Prin implementarea proiectului se propun realizarea următoarelor lucrări pentru fiecare dintre cele 6 
componente în parte: izolarea termică a pereţilor exteriori cu termosistem cu polistiren expandat 
ignifugat de faţadă cu grosimea de 10 cm, respectiv de 10 cm polistiren extrudat la soclu; înlocuirea 
tâmplăriei din lemn şi metal cu tâmplărie etanşă cu ramă din PVC şi geamuri duble, tratate low-e şi 
înlocuirea uşilor de acces în clădire cu uşi din PVC cu geam termoizolant la partea superioară, iar la 
cea inferioară panel PVC; închiderea balcoanelor este similară cu cea de schimbare a tâmplăriei şi 
are ca scop îmbunătăţirea aspectului clădirii şi a creşterii coeficientului termic; reabilitarea termică a 
planşeului peste subsol se realizează cu polistiren expandat de 8 cm; finisajul va fi realizat cu vopsele 
lavabile rezistente la umezeală; reabilitarea termică a planşeului peste ultimul nivel, se execută dintr-
o structură complexă termoizolantă cu termoizolaţia din polistiren expandat în grosime de 16 cm. 
Au fost demarate procedurile de achiziție publică lucrări și servicii din cadrul proiectului. 
La data prezentului raport s-au finalizat lucrările de execuție pentru Componenta 1 - Aleea F.C. 
Ripensia nr. 4-8 și Componenta 6 - Str. Învățătorului nr.3, bl. 53, sc. A+B. Pentru Componenta 2 - B-
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dul Corneliu Coposu nr. 18, bl. P5, lucrările de intervenție sunt în derulare și s-au realizat în 
proporție de 35%. Pentru Componenta 4 - Str. Măgura nr. 6, bl. 44, sc. A+B și Componenta 5 - Str. 
Mareşal Alexandru Averescu nr. 51, bl. E14/2, s-a finalizat evaluarea tehnică și financiară a 
ofertelor, urmând ca în cursul lunii ianuarie 2021 să se procedeze la semnarea contractelor de 
execuție lucrări. Pentru Componenta 3 - Str. Surorile Martir Caceu nr. 27, bl. A2, vor fi reluate 
procedurile de achiziție lucrări ca urmare a anulării procedurilor derulate în cursul anului 2020. S-au 
depus la A.D.R. Vest patru cereri de rambursare în valoare totală de 1.576.934,76 lei.  
 

3. „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică  a blocurilor de 
locuințe str. Martir Ioan Stanciu, nr. 2 - Calea Martirilor 1989, nr. 31, str. Științei, nr. 3-5”, cod SMIS 
2014+: 119305. 
Valoarea totală a proiectului:  1.905.444,04 lei. Contract de finanțare nr. 3924/28.02.2019. Stadiu: 
Proiect în implementare. 

Obiective specifice: Îmbunătățirea condițiilor de confort termic interior pentru 84 apartamente care fac 
parte din cele două clădiri rezidențiale supuse reabilitării; Creșterea eficienței energetice în clșdirile care 
fac obiectul proiectului prin scăderea consumului anual specific de energie cu 152,10 kWh/mp/an; 
Creșterea nivelului de protecție a mediului înconjurator prin scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră 
cu 96,19 echivalent tone CO2. 

Prin proiect se dorește să se realizeze următoarele lucrări pentru fiecare dintre cele 2 componente în 
parte: izolarea termică a pereților exteriori cu panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă de 
aluminiu; înlocuirea tâmplariei rămase din lemn sau metal cu tâmplarie etanșă cu rama din PVC, cu 
geamuri duble tratate low-e și înlocuirea ușilor de acces în clădire cu uși PVC; închiderea 
balcoanelor similar cu cea de schimbare a tâmplăriei și are ca scop îmbunătățirea aspectului clădirii 
și a creșterii coeficientului termic; termoizolația la planșeul peste subsol se face la intradosul 
planșeului, cu un strat de spumă poliuretanică de 5 cm; la planșeul peste ultimul nivel, sub pod: 
izolație cu spumă pulverizabilă din poliuretan 10 cm protejată cu hidroizolație cu poliuree rezistent la 
UV. 
După semnarea contractului de finanțare, au fost încheiate contracte de achiziții pentru serviciile 
necesare implementării proiectului. Procedura privind achiziția contractelor de execuție lucrări va fi 
derulată în cursul anului 2021. Au fost depuse spre finanțare la A.D.R. Vest două cereri de 
rambursare, în valoare totală de 32.357,29 lei. 
 

4. „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de 
locuințe, str. Splaiul Nicolae Titulescu, nr. 10A”, cod SMIS 2014+: 119739. 
Valoarea totală a proiectului: 1.680.924,55 lei. Contract de finanțare nr. 3929/28.02.2019. Stadiu: 
Proiect in implementare. 
Proiectul include un singur imobil: Componenta nr. 1 - Splaiul Nicolae Titulescu nr. 10A 
Prin proiect se dorește să se realizeze următoarele lucrări: izolarea termică a pereților exteriori cu 
panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă aluminiu; înlocuirea tâmplăriei existente rămase 
din lemn sau metal de pe fațade, cu tâmplarie termoizolantă etanșă, cu rama din PVC; reabilitarea 
termica a planșeului peste subsol se realizează astfel: având în vedere că stratul termoizolant se 
aplică la intradosul planșeului peste subsol, termoizolarea se realizează cu un strat de spumă 
poliuretanică de 5 cm grosime; reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel se realizează cu 
spumă pulverizabilă grosime 10 cm, cu densitatea de 40 kg/mp, protejată cu hidroizolație cu poliuree 
rezistentă la UV. 



75                                                                                                                       Cod FO24-04, ver.1 

 

A fost inițiată achiziția pentru servicii de dirigenție și s-a atribuit  contractul având ca obiect servicii 
de dirigenție, către S.C. ALEX BEBEC S.R.L. S-a semnat Actul adițional nr. 1 la Contractul de 
finanțare nr. 3929/28.02.2019. 
A fost atribuit contractul, având ca obiect servicii de audit energetic în cadrul proiectului către  SC 
STRUCTDESIGN TIMIS S.R.L. A fost publicat în SEAP anunțul pentru achiziția contractului de  
execuție lucrări. Până la această dată nu s-a prezentat niciun ofertant, iar procedura urmează a fi 
reluată din nou. Au fost depuse trei cereri de rambursare în valoare de 26.174,65 lei. 
În prezent se află în desfășurare următoarele servicii: serviciile de proiectare tehnică (faza PT și 
DTAC) - contract încheiat cu S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L; servicii de verificare 
proiect tehnic - contract încheiat cu S.C. BAU PROIECT SRL; serviciile de informare și publicitate - 
contract încheiat cu  S.C. PROMO MEDIA S.R.L.; serviciile de consultanță pentru managementul și 
implementarea proiectului - contract încheiat cu S.C. KLASS ENTERPRISE  S.R.L; serviciul de 
audit financiar - contract încheiat cu S.C. AUDIT CONSULT EXPERT S.R.L; serviciul de audit 
energetic - contract încheiat cu S.C. STRUCTDESIGN TIMIS  S.R.L. 
 
5. „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de 
locuințe situate pe străzile: str. Măslinului nr. 11, str. Cernăuți nr. 10-12-14, str. Topologului nr. 5, 
str. Topologului nr. 1, str. Argeș nr. 4, bdul. Cetății nr. 30, str. Răsăritului nr. 5”, cod SMIS 2014+: 
121134. 
Valoarea totală a proiectului: 6.120.041,67 lei. Contract de finanțare nr. 3900/28.02.2019. Stadiu: 
Proiect în implementare. 
Proiectul are 7 componente: Componenta 1 - Str. Măslinului nr. 11; Componenta 2 - Str. Cernăuți nr. 
10-12-14; Componenta 3 - Str. Topologului nr. 5; Componenta 4 - Str. Topologului nr. 1; 
Componenta 5 - Str. Argeș nr.4; Componenta 6 - B-dul Cetații nr. 30; Componenta 7 - Str. 
Răsăritului nr. 5. 
Prin proiect se dorește să se realizeze următoarele lucrări: Izolarea termică a pereților exteriori cu 
panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă aluminiu; Înlocuirea tâmplăriei existente rămase 
din lemn sau metal de pe fațade, cu tâmplărie termoizolantă etanșă, cu ramă din PVC; Reabilitarea 
termică a planșeului peste subsol se realizează având în vedere că stratul termoizolant se aplică la 
intradosul planșeului peste subsol, termoizolarea se realizează cu un strat de spumă poliuretanică de 
5 cm grosime; Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel se realizează cu spumă 
pulverizabilă grosime 10 cm, cu densitatea de 40 kg/mp, protejată cu  poliuree rezistentă la UV. 
După semnarea contractului de finanțare au fost încheiate contracte de achiziții pentru informare și 
publicitate,  contractul de asistență tehnică  de specialitate prin diriginți de șantier. Au fost depuse la 
A.D.R. Vest patru cereri de rambursare în valoare de 84.401,81 lei. 

 
6. ,,Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de 
locuinţe: zona Soarelui - Odobescu - Complex”, cod SMIS 2014+:  119790. 
Stadiu:  Proiect în implementare; contract de finanțare nr. 4051/19.03.2019; valoarea totală a 
proiectului este de  3.528.803,04 lei. 
Perioada de implementare a proiectului a fost inițial de 40 de luni, respectiv între data 19.05.2017 și 
data 31.08.2020. Prin Nota de prelungire a duratei de implementare transmisă prin adresa A.D.R. 
Vest nr. 22762/06.08.2020, perioada de implementare a proiectului a fost prelungită cu 9 luni, fiind 
în acest moment de 49 de luni, respectiv între data de 19.05.2017 și data de 30.05.2021. 
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Obiective specifice ale proiectului: Îmbunătăţirea condiţiilor de confort termic interior pentru 
clădirile cele 134 apartamente care fac parte din blocurile supuse reabilitării; Creşterea eficienţei 
energetice în clădirile care fac obiectul proiectului prin scăderea consumului anual specific de 
energie cu 779,20 kWh/m2/an; Creşterea nivelului de protecţie a mediului înconjurător prin scăderea 
emisiilor de gaze cu efect de seră cu 157,06 echivalent tone CO2.  
Proiectul include șase componente: Componenta 1 - Aleea Azurului, nr. 9, bl. 14; Componenta 2 - 
Str. Nicolae Labiș bl. 1; Componenta 3 - Str. Intrarea Pădurarilor nr. 5; Componenta 4 - Str. Martir 
Vasile Balmuș nr. 9-11; Componenta 5 - Str. Dr. Ioan Mureșan, nr. 61-63; Componenta 6 - Str. 
Sirius nr. 32, bl. E14. 
Prin proiect se dorește să se realizeze următoarele lucrări pentru fiecare dintre cele 6 componente în 
parte: izolarea termică a pereţilor exteriori cu panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă 
aluminiu; înlocuirea tâmplăriei rămase din lemn sau metal cu tâmplărie etanșă cu ramă din PVC, cu 
geamuri duble tratate low-e și înlocuirea ușilor de acces în clădire cu uși PVC; închiderea 
balcoanelor este similar cu cea de schimbare a tâmplăriei și are ca scop îmbunătățirea aspectului 
clădirii și a creșterii coeficientului termic; termoizolația la planșeul peste subsol se face la intradosul 
planșeului, cu un strat de spumă poliuretanică de 5 cm; la planșeul peste ultimul nivel, sub pod: 
izolație cu spumă pulverizabilă din poliuretan 10 cm protejată cu hidroizolație cu poliuree rezistent la 
U.V.  
După semnarea contractului de finanțare au fost încheiate contracte de achiziții pentru servicii de 
informare și publicitate, de audit financiar și servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți 
de șantier. Au fost depuse la A.D.R. Vest trei cereri de rambursare, în valoare totală de 83.220,87 lei. 
 

7. „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidential prin reabilitarea termică a blocurilor de 
locuințe situate pe străzile: Calea Circumvalațiunii nr. 67; Aleea F.C. Ripensia nr. 16-22; str. 
Gh.Lazăr nr.42”, cod SMIS 2014+: 121543. 
Valoarea totală a proiectului: 10.857.214,22 lei. Contract de finanțare nr. 4004/19.03.2019. Stadiu: 
Proiect în implementare. 
Proiectul are 3 componente: Componenta 1 - Calea Circumvalațiunii nr. 67; Componenta 2 - Aleea 
F.C. Ripensia nr. 16-22; Componenta 3 - Str. Gh. Lazăr, nr. 42. 
Prin proiect se dorește să se realizeze următoarele lucrări: Izolarea termică a pereților exteriori cu 
panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă aluminiu; Înlocuirea tâmplăriei existente rămase 
din lemn sau metal de pe fațade, cu tâmplărie termoizolantă etanșă, cu ramă din PVC; Reabilitarea 
termică a planșeului peste subsol se realizează având în vedere că stratul termoizolant se aplică la 
intradosul planșeului peste subsol, termoizolarea se realizează cu un strat de spumă poliuretanică de 
5 cm grosime; Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel se realizează cu spumă 
pulverizabilă grosime 10 cm, cu densitatea de 40 kg/mp, protejată cu  poliuree rezistentă la UV. 
După semnarea contractului de finanțare au fost încheiate contracte de achiziții pentru informare și 
publicitate,  servicii de audit financiar, contractul de asistență tehnică  prin diriginți de șantier. Au 
fost solicitate două cereri de rambursare in valoare de 68.181,05 lei. 

 
8. „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de 
locuinţe: str. Intrarea Doinei 19-21-23-25-31ˮ, cod SMIS 2014+: 121436. 
Proiectul a fost depus pentru finanțare prin POR 2014-2020 și a fost semnat contractul de finanțare 
nr. 4078/19.03.2019. Stadiu:  Proiect în implementare. Valoarea totală a proiectului este de  
6.284.359,67 lei. 
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Perioada de implementare a proiectului a fost inițial de 38 de luni, respectiv între data 01.11.2017 și 
data 31.12.2020 . Prin Nota de  prelungire a duratei de implementare transmisă prin adresa A.D.R. 
Vest nr. 38821/08.12.2020 perioada de implementare a proiectului a fost prelungită cu 9 luni, fiind în 
acest moment de 48 de luni, respectiv între data de 01.11.2017 și data de 30.09.2021. 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice la blocul de locuințe din 
Municipiul Timișoara, Intrarea Doinei nr.19-21-23-25-31 prin realizarea unor lucrări de intervenţie, 
care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încalzirea apartamentelor, în condițiile 
asigurării şi menţinerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de caldură către mediul 
exterior precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţii. 
Obiectivele specifice ale proiectului: Îmbunătăţirea condiţiilor de confort termic interior pentru 170 
apartamente care fac  parte din clădirea rezidenţială supusă reabilitarii; Creşterea eficienței 
energetice în clădirile care fac obiectul proiectului prin scăderea consumului anual specific de 
energie cu 189,71 kWh/mp/an; Creşterea nivelului de protecție a mediului înconjurator prin scăderea 
emisiilor de gaze cu efect de seră cu 556,94 echivalent tone CO2 . 
Proiectul include un singur imobil: Componenta nr. 1 - Intrarea Doinei nr.19-21-23-25-31, alcătuit 
din 5 scări de bloc, având un număr total de 170 apartamente. 
Prin proiect se vor realiza următoarele lucrări de intervenție: izolarea termică a pereţilor exteriori cu 
10 cm vată minerală bazaltică; izolarea termică a plăcii peste subsol cu polistiren de 10 cm grosime, 
aferente spațiilor comune intrării în casele de scară; Înlocuirea tâmplăriei existente din lemn și metal 
cu tâmplărie  termoizolantă; închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, 
inclusiv izolarea termică a parapeţilor; izolarea  termică a planşeului peste ultimul nivel 20 cm cu 
vată minerală bazaltică. După semnarea contractului de finanțare au fost încheiate contracte de 
achiziții pentru servicii de  informare și publicitate,  de audit financiar  și servicii de asistență tehnică  
prin diriginți de șantier. Au fost depuse spre finanțare la A.D.R. Vest patru cereri de rambursare în 
valoare de 65.708,83 lei. 
 
9. „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică  a blocurilor de 
locuințe: zona Averescu”, cod SMIS 2014+: 117379. 
Valoarea totală a proiectului: 753.592,09 lei. Contract de finanțare nr. 4081/09.04.2019. Stadiu: 
Proiect în implementare. 
Proiectul  include două componente: Componenta 1 - Str. Mureș, nr. 129; Componenta 2 - Str. Martir 
Dumitru Jugănaru, nr. 20, bl. 28. 
Prin proiect se dorește să se realizeze următoarele lucrări: izolarea termică a pereților exteriori cu 
panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă aluminiu; înlocuirea tâmplăriei existente rămase 
din lemn sau metal de pe fațade, cu tâmplărie termoizolantă etanșă, cu ramă din PVC; reabilitarea 
termică a planșeului peste subsol se realizează având în vedere că stratul termoizolant se aplică la 
intradosul planșeului peste subsol, termoizolarea se realizează cu un strat de spumă poliuretanică de 
5 cm grosime; reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel se realizează cu spumă 
pulverizabilă grosime 10 cm, cu densitatea de 40 kg/mp, protejată cu  poliuree rezistentă la UV. 
După semnarea contractului de finanțare au fost încheiate contracte de achiziții pentru informare și 
publicitate, servicii de consultanță, servicii de audit financiar, servicii de audit energetic la 
terminarea lucrărilor, contractul de asistență tehnică de specialitate  prin diriginți de șantier pentru 
componenta 1. Au fost depuse spre finanțare la A.D.R. Vest două cereri de rambursare în valoare 
totală de 19.247,45 lei. 
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10. „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor 
de locuințe: Zona Take Ionescu - Torontal”, cod SMIS 2014+: 121133. 
Valoarea totală a proiectului: 4.626.787,25 lei. Contract de finanțare nr. 4024/09.04.2019. Stadiu: 
Proiect în implementare. 
Proiectul are 4 componente: Componenta 1 - B-dul Take Ionescu nr. 39, sc.A+B; Componenta 2 - B-
dul Take Ionescu nr. 57; Componenta 3 - Str. Brândușei nr. 12, sc.A+B; Componenta 4 - Str. 
Deliblata nr.21. 
Prin proiect se dorește să se realizeze următoarele lucrări: Izolarea termică a pereților exteriori cu 
panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă aluminiu; Înlocuirea tâmplăriei existente rămase 
din lemn sau metal de pe fațade, cu tâmplărie termoizolantă etansă, cu ramă din PVC; Reabilitarea 
termică a planșeului peste subsol se realizează având în vedere că stratul termoizolant se aplică la 
intradosul planșeului peste subsol, termoizolarea se realizează cu un strat de spumă poliuretanică de 
5 cm grosime; Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel se realizează cu spumă 
pulverizabilă grosime 10 cm, cu densitatea de 40 kg/mp, protejată cu  poliuree rezistentă la UV. 
După semnarea contractului de finanțare au fost încheiate contracte de achiziții pentru informare și 
publicitate, servicii de consultanță, servicii de audit financiar și contractul de asistență tehnică de 
specialitate prin diriginți de șantier. Au fost depuse la A.D.R. Vest spre finanțare două cereri de 
rambursare, in valoare de 95.408,20 lei. 
 

11. ,,Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor 
de locuinţe din străzile: bdul. Cetății, str. Henri Coandă, bdul. General Dragalina, str. Teiului, str. 
Burebista, Calea Circumvalațiunii”, cod  SMIS 2014+: 121578. 
Proiectul a fost depus pentru finanțare prin POR 2014-2020 și a fost semnat contractul de finanțare 
nr. 4025/09.04.2019. Stadiu:  Proiect în implementare. Perioada de implementare a proiectului este 
de 46 de luni, respectiv între data 03.05.2017 și data 28.02.2021. Valoarea totală a proiectului este de 
9.102.613,49 lei. 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a 5 clădiri rezidenţiale, 
respectiv a 446 apartamente din Municipiul Timișoara, prin realizarea unor lucrări de intervenţie care 
determină diminuarea consumurilor energetice pentru încalzirea apartamentelor, în condiţiile 
asigurării şi menţinerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de caldură către mediul 
exterior precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţii. 
Obiectivele specifice ale proiectului: Îmbunătăţirea condiţiilor de confort termic interior pentru 446 
apartamente, care fac parte din  clădirile  rezidenţiale supuse reabilitării; Creşterea eficienţei 
energetice în clădirile ce fac obiectul proiectului prin scăderea consumului  anual specific de energie 
cu 470,60 kwh/m2/an; Creşterea nivelului de protecţie a mediului înconjurator prin scăderea emisiilor 
de gaz cu efect de seră cu 536,44 tone CO2. 
Proiectul include 5 componente și anume: Componenta 1 - B-dul. Cetății nr. 50-52; Componenta 2 -            
B-dul Dragalina nr. 31-37; Componenta 3 - Str. Teiului nr. 11; Componenta 4 - Str. Burebista nr. 8-
12-14;  Componenta 5 - Calea Circumvalațiunii nr. 20, bl. 79/A. 
Prin proiect se vor realiza următoarele lucrări de intervenție: izolarea termică a pereților exteriori cu 
panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă aluminiu; înlocuirea tâmplăriei existente rămase 
din lemn sau metal de pe fațade, cu tâmplărie termoizolantă etansă, cu ramă din PVC; reabilitarea 
termică a planșeului peste subsol se realizează având în vedere că stratul termoizolant se aplică la 
intradosul planșeului peste subsol, termoizolarea se realizează cu un strat de spumă poliuretanică de 
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5 cm grosime; reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel se realizează cu spumă 
pulverizabilă grosime 10 cm, cu densitatea de 40 kg/mp, protejată cu  poliuree rezistentă la UV. 
După semnarea contractului de finanțare au fost încheiate contracte de achiziții pentru servicii de 
informare și publicitate, servicii de consultanță, servicii de audit financiar și servicii de asistență 
tehnică de specialitate prin diriginți de șantier. Au fost depuse spre finanțare la A.D.R. Vest trei 
cereri de rambursare în valoare de 152.575,31 lei. 
 
 
12. „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor 
de locuințe : str. C. Brediceanu  nr. 13-15, Calea Torontalului nr. 14, str.Dropiei  nr. 7, bdul. 
Dâmbovița nr. 22/A”, cod SMIS 2014+: 121587. 
Valoarea totală a proiectului: 7.587.740,66 lei. Contract de finanțare nr. 4089/09.04.2019. Stadiu: 
Proiect în implementare. 
Proiectul are 4 componente: Componenta 1 - Str. C. Brediceanu nr.13-15; Componenta 2 - Calea 
Torontalului nr.14; Componenta 3 - Str. Dropiei nr.7; Componenta 4 - B-dul Dâmbovița nr.22/A. 
Prin proiect se dorește să se realizeze următoarele lucrări: Izolarea termică a pereților exteriori cu 
panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă aluminiu; Înlocuirea tâmplăriei existente rămase 
din lemn sau metal de pe fațade, cu tâmplărie termoizolantă etansă, cu ramă din PVC; Reabilitarea 
termică a planșeului peste subsol se realizează având în vedere că stratul termoizolant se aplică la 
intradosul planșeului peste subsol, termoizolarea se realizează cu un strat de spumă poliuretanică de 
5 cm grosime; Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel se realizează cu spumă 
pulverizabilă grosime 10 cm, cu densitatea de 40 kg/mp, protejată cu  poliuree rezistentă la UV. 
După semnarea contractului de finanțare, au fost încheiate contracte de achiziții pentru serviciile 
necesare implementării proiectului. Au fost solicitate două cereri de rambursare in valoare de 
22.678,42 lei. 

13. „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor 
de locuințe: str. Oglinzilor, nr. 16-18; str. Gh. Lazăr, nr.36; Intrarea Iulia Simu, nr.12, bl. 8C”, cod 
SMIS 2014+: 121240. 
Valoarea totală a proiectului: 2.945.452,32 lei. Contract de finanțare nr. 4215/16.04.2019. Stadiu: 
Proiect în implementare. 
Proiectul a fost donat Primăriei Municipiului Timișoara de către Asociațiile de Proprietari și are 2 
componente: Componenta 1 - Str. Gh. Lazăr nr.36; Componenta 2 - Intrarea I. Simu, nr.12, bl. 8C. 
Pentru componenta 1 - prin proiect se dorește să se realizeze următoarele lucrări: izolarea termică a 
pereților exteriori cu panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă aluminiu; Înlocuirea 
tâmplăriei existente rămase din lemn sau metal de pe fațade, cu tâmplărie termoizolantă etansă, cu 
ramă din PVC; Reabilitarea termică a planșeului peste subsol se realizează având în vedere că stratul 
termoizolant se aplică la intradosul planșeului peste subsol, termoizolarea se realizează cu un strat de 
spumă poliuretanică de 5 cm grosime; Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel se 
realizează cu spumă pulverizabilă grosime 10 cm, cu densitatea de 40 kg/mp, protejată cu  poliuree 
rezistentă la UV. 
Pentru componenta 2 - prin proiect se dorește să se realizeze următoarele lucrări: izolarea termică a 
peretilor exteriori cu polistiren si tencuială decorativă, pentru anveloparea fațadei parte 
opacă;înlocuirea tâmplăriei existente rămase din lemn sau metal de pe fațade, cu tâmplărie 
termoizolantă etansă, cu ramă din PVC; Reabilitarea termică a planșeului peste subsol se realizează 
având în vedere că stratul termoizolant se aplică la intradosul planșeului peste subsol, termoizolarea 
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se realizează cu polistiren. 
Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel se realizează cu vată minerală și plăci OSB, 
având in vedere că acoperișul este de tip șarpantă cu țiglă ceramică. 
După semnarea contractului de finanțare au fost încheiate contracte de achiziții pentru informare și 
publicitate, servicii de consultanță, servicii de audit financiar , servicii de audit energetic la 
terminarea lucrărilor,contractul de asistență tehnică  prin diriginți de șantier și contractul de execuție 
de lucrări pentru componenta 2. Au fost depuse spre finanțare la A.D.R. Vest două cereri de 
rambursare în valoare de 133.068,48 lei. 
 
14. „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de 
locuințe str. Arieș nr. 20”, cod SMIS 2014+: 121249. 

Contract de finanțare nr. 4246/20.05.2019. Valoarea totală a proiectului: 3.250.448,98 cu T.V.A. 
Stadiu: Proiect în implementare. 
Proiectul include un singur imobil: Componenta nr. 1 - Str. Arieș nr. 20. 
Prin implementarea proiectului, se propun realizarea următoarelor lucrări: pentru fiecare dintre cele 3 
componente în parte: Izolarea termică a pereţilor exteriori cu termosistem cu polistiren expandat 
ignifugat de faţadă cu grosimea de 10 cm, respectiv de 10 cm polistiren extrudat la soclu; Înlocuirea 
tâmplăriei din lemn şi metal cu tâmplărie etanşă cu ramă din PVC şi geamuri duble, tratate low-e, şi 
înlocuirea uşilor de acces în clădire cu uşi din PVC cu geam termoizolant la partea superioară, iar la 
cea inferioară panel PVC; Închiderea balcoanelor este similara cu cea de schimbare a tâmplăriei şi 
are ca scop îmbunătăţirea aspectului clădirii şi a creşterii coeficientului termic; Reabilitarea termică a 
planşeului peste subsol se realizeaza cu polistiren expandat de 8 cm; Finisajul va fi realizat cu 
vopsele lavabile rezistente la umezeală. Reabilitarea termică a planşeului peste ultimul nivel , se 
execută într-o structură complexă termoizolantă cu termoizolaţia din polistiren expandat în grosime 
de 16 cm. Termoizolaţia se va proteja cu membrană bituminoasă suport şi membrană bituminoasă 
armată protejată cu ardezie. 
S-au efectuat verificările necesare de către specialiști atestați  și s-au obținut avizele și acordurile 
necesare depunerii proiectului tehnic pentru avizare la A.D.R. Vest. În urma lansării achiziţiei pentru 
servicii de asistenţă tehnică de specialitate prin dirigenţi de şantier a fost încheiat contractul de 
dirigenție de șantier. Achiziția pentru execuția de lucrări a fost lansată o singură dată și a fost anulată 
din cauza neprezentării de oferte la termen. Au fost depuse spre finanțare la A.D.R. Vest trei cereri 
de rambursare, în valoare totală de 31.216,44 lei.    
 
15. „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor 
de locuințe: Zona Aradului- Torontalului”, cod SMIS 2014+: 117404. 
Valoarea totală a proiectului: 3.778.590,27 lei. Contract de finanțare nr. 4353/04.06.2019. Stadiu: 
Proiect în implementare. 
Proiectul are 6 componente: Componenta 1 - Str. Brandușei nr.4; Componenta 2 - Str. Brandușei nr. 
11; Componenta 3 - Aleea Cascadei nr.1; Componenta 4 - Str. Felix nr. 23; Componenta 5 - Calea 
Torontalului nr. 66; Componenta 6 - Str. Liniștei nr. 17. 
Prin proiect se dorește să se realizeze următoarele lucrări: izolarea termică a pereților exteriori cu 
panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă aluminiu; înlocuirea tâmplăriei existente rămase 
din lemn sau metal de pe fațade, cu tâmplărie termoizolantă etansă, cu ramă din PVC; reabilitarea 
termică a planșeului peste subsol se realizează având în vedere că stratul termoizolant se aplică la 
intradosul planșeului peste subsol, termoizolarea se realizează cu un strat de spumă poliuretanică de 
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5 cm grosime; reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel se realizează cu spumă 
pulverizabilă grosime 10 cm, cu densitatea de 40 kg/mp, protejată cu  poliuree rezistentă la UV. 
După semnarea contractului de finanțare au fost încheiate contracte de achiziții pentru informare și 
publicitate, servicii de consultanță, servicii de audit financiar și contractul de asistență tehnică de 
specialitate prin diriginți de șantier. Au fost depuse două cereri de rambursare in valoare de 
67.758,59 lei. 
 
16. „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor 
de locuinţe: str. Stelelor, nr. 6, bl. T20, Aleea Cristalului, nr. 1, bl. 74, sc. D şi b-dul. Take Ionescu, 
nr. 11-13”, cod SMIS 2014+: 121538. 

Contract de finanțare nr. 4375/04.06.2019. Valoarea totală a proiectului: 4.283.975,35 lei cu T.V.A. 
Stadiu: Proiect în implementare. 
Proiectul include trei componente: Componenta nr. 1 - Aleea Cristalului nr. 1; Componenta nr. 2 - B-
dul Take Ionescu nr. 11-13; Componenta nr. 3 - Str. Stelelor nr. 6. 
Prin implementarea proiectului, se propune realizarea urmatoarelor lucrări: pentru fiecare dintre cele 
3 componente în parte: izolarea termică a pereţilor exteriori cu termosistem cu polistiren expandat 
ignifugat de faţadă cu grosimea de 10 cm, respectiv de 10 cm polistiren extrudat la soclu; înlocuirea 
tâmplăriei din lemn şi metal cu tâmplărie etanşă cu ramă din PVC şi geamuri duble, tratate low-e, şi 
înlocuirea uşilor de acces în clădire cu uşi din PVC cu geam termoizolant la partea superioară, iar la 
cea inferioară panel PVC. Închiderea balcoanelor este similară cu cea de schimbare a tâmplăriei şi 
are ca scop îmbunătăţirea aspectului clădirii şi a creşterii coeficientului termic. Reabilitarea termică a 
planşeului peste subsol se realizează cu polistiren expandat de 8 cm. Finisajul va fi realizat cu 
vopsele lavabile rezistente la umezeală. Reabilitarea termică a planşeului peste ultimul nivel, se 
execută într-o structură complexă termoizolantă cu termoizolaţia din polistiren expandat în grosime 
de 16 cm. Termoizolaţia se va proteja cu membrană bituminoasă suport şi membrană bituminoasă 
armată protejată cu ardezie. 
S-au efectuat verificările necesare de către specialiști atestați și s-au obținut avizele și acordurile 
necesare depunerii proiectului tehnic pentru avizare la A.D.R. Vest.  
În urma lansării achiziţiei pentru servicii de asistenţă tehnică de specialitate prin dirigenţi de şantier 
au fost încheiate contracte de dirigenție de șantier pentru toate cele trei componente. 
Achiziția pentru execuția de lucrări a fost lansată o singură dată și a fost anulată din cauza 
neprezentării de oferte la termen. Au fost depuse la A.D.R. Vest trei cereri de rambursare, în valoare 
de 49.571,86 lei.  
 

17. „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor 
de locuințe: Zona Lipovei - Plăvăț - Popa Șapcă”, cod SMIS 2014+: 120790. 
Valoarea totală a proiectului: 2.386.676,41 lei. Contract de finanțare nr. 4444/25.06.2019. Stadiu: 
Proiect în implementare. 
Proiectul include 4 componente: Componenta 1 - Str. Luminița Boțoc nr.2; Componenta 2 - Str. 
Luminița Boțoc nr.4; Componenta 3 - Str. Vasile Lucaci nr.18; Componenta 4 - Str. Martir Dumitru 
Jugănaru nr. 13. 
Prin proiect se dorește să se realizeze următoarele lucrări: izolarea termică a pereților exteriori cu 
panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă aluminiu; înlocuirea tâmplăriei existente rămase 
din lemn sau metal de pe fațade, cu tâmplărie termoizolantă etansă, cu ramă din PVC; reabilitarea 
termică a planșeului peste subsol se realizează având în vedere că stratul termoizolant se aplică la 
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intradosul planșeului peste subsol, termoizolarea se realizează cu un strat de spumă poliuretanică de 
5 cm grosime; reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel se realizează cu spumă 
pulverizabilă grosime 10 cm, cu densitatea de 40 kg/mp, protejată cu  poliuree rezistentă la UV. 
După semnarea contractului de finanțare au fost încheiate contracte de achiziții pentru informare și 
publicitate, servicii de consultanță, servicii de audit financiar și contractul de asistență tehnică de 
specialitate prin diriginți de șantier. Au fost depuse trei cereri de rambursare în valoare de 57.744,98 
lei. 
 
18. „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor 
de locuinţe situate pe străzile: str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, str. Mareşal Alexandru 
Averescu,  nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, str. Alexandru 
Odobescu,  nr. 79, Aleea Azurului,  nr. 7”, cod SMIS 2014+: 121401. 

Contract de finanțare nr. 4638/07.08.2019. Valoarea totală a proiectului: 5.477.296,87 lei cu T.V.A. 
Stadiu: Proiect în implementare. 
Proiectul include șase componente: Componenta 1 - Str. Dumitru Kiriac nr. 2-2A; Componenta 2 - 
Intrarea Cerceilor nr. 2; Componenta 3 - Aleea Azurului nr. 7; Componenta 4 - Intrarea Sepia nr. 10; 
Componenta 5 - B-dul Mareșal Al. Averescu nr. 70; Componenta 6 - Aleea Martir  Nagy Eugen nr. 
16.  
Prin implementarea proiectului, se propun realizarea următoarelor lucrări, pentru fiecare dintre cele 3 
componente în parte: izolarea termică a pereţilor exteriori cu termosistem cu polistiren expandat 
ignifugat de faţadă cu grosimea de 10 cm, respectiv de 10 cm polistiren extrudat la soclu; înlocuirea 
tâmplăriei din lemn şi metal cu tâmplărie etanşă cu ramă din PVC şi geamuri duble, tratate low-e, şi 
înlocuirea uşilor de acces în clădire cu uşi din PVC cu geam termoizolant la partea superioară, iar la 
cea inferioară panel PVC; închiderea balcoanelor este similară cu cea de schimbare a tâmplăriei şi 
are ca scop îmbunătăţirea aspectului clădirii şi a creşterii coeficientului termic; reabilitarea termică a 
planşeului peste subsol se realizează cu polistiren expandat de 8 cm; finisajul va fi realizat cu vopsele 
lavabile rezistente la umezeală; reabilitarea termică a planşeului peste ultimul nivel, se execută într-o 
structură complexă termoizolantă cu termoizolaţia din polistiren expandat în grosime de 16 cm; 
termoizolaţia se va proteja cu membrană bituminoasă suport şi membrană bituminoasă armată 
protejată cu ardezie. 
S-au efectuat verificările necesare de către specialiști atestați și s-au obținut avizele și acordurile 
necesare depunerii proiectului tehnic pentru avizare la A.D.R. Vest.  
În urma lansării achiziţiei pentru servicii de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginţi de şantier 
au fost încheiate contracte de dirigenție de șantier pentru toate cele șase componente. 
Achiziția pentru execuția de lucrări a fost lansată o singură dată și a fost anulată din cauza 
neprezentării de oferte la termen. A fost depuse două cereri de rambursare în valoare totală de 
81.257,32 lei.    
 
Având in vedere perioada post - implementare aferentă exercițiului financiar 2007-2013, personalul 
din cadrul Biroului Eficientizare Energetică Blocuri a întocmit rapoartele privind durabilitatea 
proiectelor asigurând astfel monitorizarea acestora împreună cu reprezentanții Organismului 
Intermediar, A.D.R. Vest. Proiectele aflate în monitorizare și implementate prin Programul 
Operațional Regional 2007-2013 au inclus un număr de 50 blocuri de locuințe: 
1. Proiect cod SMIS 48141 - „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinte 
din Municipiul Timisoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/luna”. 
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2. Proiect cod SMIS 48181 - „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinte 
din Municipiul Timisoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/ luna”. 
3. Proiect cod SMIS 48189 - „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinte 
din Municipiul Timisoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/ luna - faza 2”. 
4. Proiect cod SMIS 48190 - „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinte 
din Municipiul Timisoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/ luna - faza 3”. 
5. Proiect cod SMIS 48191 - „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinte 
din Municipiul Timisoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/ luna - faza 4”. 
 

2. SERVICIUL MONITORIZARE IMPLEMENTARE PROIECTE 
 
Elaborarea, gestionarea si monitorizarea programelor de dezvoltare ale 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 obiectiv a presupus numeroase activităţi complexe realizate în cadrul serviciului 
ca urmare a colaborării cu  toate direcţiile, serviciile, compartimentele Municipiului Timisoara. 
Propunerile direcţiilor şi compartimentelor au fost analizate în cadrul şedinţelor organizate cu 
domnul 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 catre toti factorii responsabili;  
PDMT pe anul 2020, anexă la Bugetul Local  a fost aprobat de către Consiliul Local al Municipiului 
Timişoara prin HCL nr. 70 din 28.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Municipiului 
Timisoara pe anul 2020, în valoare totală de 663.037,30 mii lei, defalcat după cum urmează:  
 318.777,78 mii lei - Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare. 
 344.259,52 mii lei - Investiţii - pentru obiective  cu finanţare din buget local si alte surse. 

 
Pe parcursul anului 2020 au avut loc 12 rectificări ale Programului de Dezvoltare a Municipiului 
Timişoara, după cum urmează:  
 Rectificarea 1 cu Dispozitie de Primar nr. 405 din data 18.03.2020: 344.259,52  mii lei - 

Investiţii - pentru obiective  cu finanţare din buget local si alte surse. 
 Rectificarea 2, aprobată prin HCL 92 din 27.03.2020: 344.259,52  mii lei - Investiţii - pentru 

obiective  cu finanţare din buget local si alte surse. 
 Rectificarea 3, aprobată prin Dispozitie de Primar  513 din 13.04.2020: 344.259,52 mii lei - 

Investiţii - pentru obiective  cu finanţare din buget local si alte surse. 
 Rectificarea 4, aprobată prin H.C.L. nr. 139/27.04.2020: 344.259,52 mii lei - Investiţii - 

pentru obiective  cu finanţare din buget local si alte surse. 
 Rectificarea 5, aprobată prin H.C.L. nr. 186 din 18.05.2020: 344.259,52 mii lei - Investiţii - 

pentru obiective  cu finanţare din buget local si alte surse. 
 Rectificarea 6, aprobată prin H.C.L. nr. 262 din 07.07.2020: 343.215,97 mii lei - Investiţii - 

pentru obiective  cu finanţare din buget local si alte surse şi 367.288,11 mii lei - Proiectele cu 
finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare. 
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 Rectificarea 7, aprobată prin H.C.L. nr. 309 din 31.07.2020: 343.301,88  mii lei - Investiţii - 
pentru obiective  cu finanţare din buget local si alte surse şi 367.941,27 mii lei - Proiectele cu 
finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare. 
 Rectificarea 8, aprobată prin H.C.L. nr. 326 din 20.08.2020: 343.481,22 mii lei - Investiţii - 

pentru obiective  cu finanţare din buget local si alte surse. 
 Rectificarea 9, aprobată prin H.C.L. nr. 377 din 01.09.2020: 343.481,22 mii lei - Investiţii - 

pentru obiective  cu finanţare din buget local si alte surse şi 368.828,31 mii lei - Proiectele cu 
finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare. 
 Rectificarea 10, aprobată prin H.C.L. nr. 426 din 21.09.2020: 344.793,72 mii lei - Investiţii - 

pentru obiective  cu finanţare din buget local si alte surse. 
 Rectificarea 11, aprobată prin H.C.L. nr. 448 din 23.10.2020: 3.415.153,95 mii lei - Investiţii 

- pentru obiective  cu finanţare din buget local si alte surse şi 227.427,88  mii lei - Proiectele cu 
finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare. 
 Rectificarea 12, aprobată prin H.C.L. nr. 501 din 23.12.2020: 315.574,95 mii lei - Investiţii - 

pentru obiective  cu finanţare 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), incluse în Programul de 
Dezvoltare al Municipiului Timişoara pentru anul 2020 si care s-au monitorizat din punct de vedere 
al cheltuielilor, au fost grupate în: studii şi proiecte, lucrări noi/continuare şi dotări. 
În general nerealizarea integrală a PDMT a fost influenţată de următorii factori: 
 Termenele rigide stabilite pentru procedurile de achiziţii publice prin legislaţia în vigoare. 
 Modificarea legislatiei privind procedurile de achiziţii publice. 
 Contestaţii  succesive neîntemeiate, depuse de unii agenţi economici. 
 Lipsa ofertanţilor ce a determinat reluarea unor proceduri de achiziţii publice. 

 
Monitorizarea implementarii proiectelor 
Realizarea acestui obiectiv, 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 2020. 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 de Dezvoltare.  
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. 
 
Alte activităţi desfăşurate în cadrul S.M.I.P. 
S-a 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, 
verificare tehnica a proiectelor) respectiv de furnizare de echipamente/ utilaje/dotari, aferente unor 
obiective de investiţii derulate in cadrul directiei. 
Angajaţii Serviciului Monitorizare Implementare Proiecte, au asigurat managementul tehnic - faza 
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postimplementare, în cadrul echipelor pentru proiectele cu finanţare de la Uniunea Europeană şi de la  
bugetul local, după cum urmează: 
  „Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara”. 
  „Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii din 

municipiul Timişoara”. 
  „Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de creştere 

Timişoara”. 
Pentru initierea, pregatirea documentelor şi a procedurilor necesare pentru realizarea  obiectivelor 
de investiţii, s-au desfasurat următoarele activităţi principale: 
 Intocmirea notelor conceptuale, referatelor de necesitate şi oportunitate, temelor de 

proiectare/caietelor de sarcini, referatelor de fundamentare in vederea elaborarii strategiei de 
contractare şi a contractelor de servicii/lucrari, aferente achiziţiei serviciilor de proiectare/verificare 
tehnica si executie lucrari, pentru urmatoarele obiective de investitii ale Directiei Dezvoltare: studiu 
geotehnic pentru „Construire Sala Polivalenta 16.000 locuri”; „Reabilitare constructii instalatii 
cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu”; ET+DALI pentru obiectivul „Reparatii capitale imobil 
situat in Piata Libertatii nr. 1”, „Constructie cladire cu destinatia cresa zona de nord”. 
 Verificarea şi supunerea spre aprobarea CTE a  SF, respectiv a DALI; 
 Promovarea documentaţiilor în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului 

Timişoara pentru urmatoarele obiective de investitii ale Directiei Dezvoltare: „Zona sportiva si de 
agrement Calea Buziasului” (bazin de înot acoperit,bazin in aer liber, alte amenajari exterioare), Str. 
N.D. Cocea, Str. Legumiculturii, Str. Recoltei; „Zona sportiva si de agrement” (bazin de inot 
acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajari exterioare) Calea Sagului - Str. Paul 
Constantinescu. 
 Iniţierea de Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local şi Dispoziţii necesare desfăşurării 

optime a activităţilor specifice. 
 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. 
 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 SMIP 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 SMIP 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 pe baza unui referat aprobat , în conformitate cu prevederile 
contractuale. 
 Întocmirea referatelor justificative in vederea achitarii 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 I.S.C. - odata cu transmiterea instiintarii 
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privind data inceperii lucrărilor, pe bază de referat justificativ şi ordonanţare de plată; 0,25% din 
valoarea lucrărilor autorizate - la I.S.C. - la data transmiterii la I.S.C. a instiintarii privind data 
inceperii lucrarilor autorizate, pe bază de referat justificativ şi ordonanţare de plată; suma rezultata ca 
diferenta intre suma echivalenta cotei de 0,5% aplicate valorii finale, fara T.V.A., a lucrarilor 
executate si suma virata la I.S.C. pana la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor, pe bază de referat justificativ şi ordonanţare de plată; 0,5% din valoarea lucrărilor 
executate - la Casa Socială a Constructorilor (C.S.C.)- 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 Biroul Evidenta Mijloace Fixe în vederea inventarierii 
acestora  şi gestionării în continuare;   
 Predarea investiţiei la Biroul Evidenta Mijloace Fixe în vederea  înregistrării mijloacelor fixe 

şi intabulării investiţiilor noi terminate, 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. După recepţia finală, procesul verbal 
de recepţie finală  se transmite la Biroul Evidenta Mijloace Fixe. 

 

3. COMPARTIMENTUL ATRAGERE INVESTIŢII, GESTIUNE PARCURI INDUSTRIALE ŞI 
RELAŢIONARE CU MEDIUL ECONOMIC 
 

Pe parcursul anului 2020, în conformitate cu atribuţiile compartimentului, s-au desfășurat 
următoarele activități: 
 Întocmirea raportului anual „Starea economică, socială şi de mediu a Municipiului 

Timişoara”.  
 Implementarea activităţilor aferente proiectelor: „Rediscover - Rediscover, expose and 

exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region” cod proiect DTP2-084-2.2; „The role 
of modal interchange to foster a low-carbon urban mobility - MATCH-UP” cod proiect PGI05382. 
 Au fost identificate programe de finanţare disponibile, au fost elaborate  informări cu privire 

la condițiile de accesare a programelor: Program Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020, Axa 9 
- Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 
9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19  în cadrul urmatoarele apele de 
proiecte: Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-
19; Cod apel: POIM/881/9/1/Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea 
gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2; Apel de proiect 2 - Acţiunea 
2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-
incluziune, e-sănătate și e-cultură - Secţiunea E-Educaţie. 
 Participarea la diverse instruiri/traininguri/workshopuri/webinarii în vederea pregătirii 

implemenatării programelor de finanţare  aferente următoarei perioade de programare și a elaborării 
strategiilor locale. 
 Verificarea stadiului investiţiilor din Parcul Industrial Freidorf. 
 Asigurarea promovării zonelor industriale identificate de către reprezentanţii Primăriei în 

vederea atragerii de investiţii în Municipiul Timişoara. 
 Colaborare cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creștere Timișoara” în 

vederea actualizării/revizuirii Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Polului de Creștere 
Timișoara 2021-2027. 
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 Colaborare cu Asociația „Grupul de Acțiune Locală Freidorf” în vederea desemnării 
reprezentantului Municipiului Timișoara în organele statutare ale Asociației, precum și a depunerea 
unei fișe  de proiect în baza Strategiei de Dezvoltare Locală care se implementează de către Asociație 
în perioada 2018-2023, beneficiind de un buget POR și POCU. 
 Asigurarea activităţilor de management al documentelor aferente Direcţiei Dezvoltare 

(primirea, înregistrarea și distribuirea corespondenței, scăderea din platforma Lotus a adreselor 
soluționate, verificarea situației scadenţelor, etc.). 
Generare proiecte: 

După identificarea programelor de finanțare au fost elaborate 5 proiecte și depuse 3 proiecte în 
cadrul apelului de proiecte Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 după cum urmează: 
 2 proiecte în cadrul operațiunii A - Dotarea unităților sanitare publice/unităților publice de 

intervenţie integrată / entităților publice implicate în activitatea de transfuzie sanguină cu 
echipamente și aparatură medicale necesare pentru tratamentul pacienților cu infecție COVID – 19, 
respectiv: 
 În conformitate cu Dispoziția Primarului nr. 809/06.07.2020, în calitate de asistent de proiect 

am elaborat cererea de finanțare și toate documentele anexe pentru depunerea în data de 28.08.2020 
a proiectului „Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și 
Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş” și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” 
Timişoara”, cod SMIS 139099 în valoare de 18.964.481,36 lei. Prin proiect se propune dotarea cu 
echipamente medicale respectiv cu materiale sanitare și echipamente de protecție. Proiectul este în 
precontractare. 
 În conformitate cu Dispoziția Primarului nr. 1131/18.09.2020, în calitate de coordonator de 

proiect am elaborat cererea de finanțare și toate documentele anexe pentru depunerea în data de 
24.09.2020 a proiectului „Dotarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara în contextul  
COVID 19”, cod SMIS 141119 în valoare de 29.797.025,00 lei. Prin proiect se propune dezvoltarea 
infrastructurii sanitare din Municipiul Timișoara prin dotarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență 
Timișoara cu echipamente de protecție, materiale sanitare, alte dispozitive sau echipamente medicale 
inovatoare de ultima generație pentru tratamentul pacienților cu COVID 19. Proiectul este în 
evaluare.   
 1 proiect în cadrul operațiunii C - Dotarea centrelor sociale rezidențiale publice pentru 

categorii vulnerabile (persoane vârstnice/ persoane cu dizabilități/copii, etc), a unităților/instituțiilor 
de învățământ de stat cu echipamente de protecție, respectiv: 
 În conformitate cu Dispoziția Primarului 781/02.07.2020, în calitate de asistent de proiect am 

elaborat cererea de finanțare și documentele anexe pentru depunerea proiectului „Dotarea centrelor 
sociale „Inocenţiu M. Klein” și „Sfântul Francisc” Timisoara în contextul crizei sanitare COVID19 
cod smis 139116 în data de 13.07.2020. Am elabolarat documentele pentru parcurgerea tututor 
etapelor de evaluare și drept urmare în data de 20.08.2020 a fost semnat contractul de finanțare nr. 
353 în valoare de 594.822.68 lei. 
 1 proiect în cadrul apelului de proiecte - Cod apel: POIM/881/9/1/Consolidarea capacităţii 

unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul 
SARS-COV-2- a fost întocmită cererea de finanțare și documentele de depunerea a proiectului 
„Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara în 
vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 prin achiziția de 
echipamente de protecție medicală”, cod SMIS 148221 în valoare de 12.553.867 lei. Dupa 
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definitivarea tuturor documentelor urmează depunerea acestuia. 
 1 proiect „Dotarea unitătilor de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică din 

Municipiul Timisoara  cu echipamente IT necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților 
didactice în contextul riscului de infecție cu SARS-CoV-2”, cod SMISs 147407 în cadrul Apelului 
de proiect 2 - Acţiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în 
domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură - Secţiunea E-Educaţie, documentația este 
în curs de elaborare. 
 
Au fost elaborate și depuse 5 solicitări prin Programul Operațional Asistență Tehnică  pentru 
pregătirea documentațiilor tehnice necesare obiectivelor de investiții: 2 pentru domeniul „Regenerare 
urbană” (Zona Piața Traian și Zona Piața Mocioni), 2 pentru domeniul „Turism și cultură” (Complex 
turistic cu punerea în valoare a Centralei hidroelectrice din Timișoara și a canalului Bega și 
Reabilitare și refuncționalizare Sinagoga Fabric) și 1 pentru domeniul „Centre de agrement/baze 
turistice/tabere școlare (Tabără școlară lângă Grădina zoologică), cu o valoare totală a investițiilor de 
peste 110.000 mii lei (peste 23.500 mii euro). Pentru finanțare au fost selectate două fișe de proiect 
(una din domeniul „Regenerare Urbană” și una din domeniul „Turism”), două fișe sunt pe listă în 
rezervă (una din domeniul „Regenerare Urbană” și una din domeniul „Turism”), cu o valoare totală a 
investițiilor de  105.700 mii lei (21.980 mii euro). 
 
Proiectele selectate: 
1. „Regenerare urbană - Zona Piața Traian” 
Obiectivul general: Creșterea calității mediului și a vieții în Municipiul Timișoara. Obiectivul 
specific: Reabilitare spații verzi și locuri publice deschise precum și a infrastructurii publice urbane, 
din arealul format de  Piața Traian, Strada Dacilor, Zăvoi, Costache Negruzzi, Ion Mihalache, Piața 
Romanilor, Ștefan cel Mare, Anton Pan, Piața Romanilor, Bld. 3 August 1919, Aurel Vlaicu, Titel 
Petrescu. Refuncționalizarea zonei. Punerea în valoare a unor monumente istorice și a zonelor 
protejate din areal. 
 
2. „Infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic - 
Complex turistic cu punerea în valoare a Centralei hidroelectrice din Timișoara și a Canalului Bega” 
Obiectivul general: Punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu ale Municipiului Timișoara și 
includerea lor în infrastructura de turism  
Obiectivul specific: Reabilitarea Centrala hidroelectrică și refuncționalizarea infrastructurii publice 
urbane a zonei Canalului Bega și includerea în circuitul turistic al Municipiului Timișoara. 
S-a centralizat și transmis portofoliul de proiecte în  domenii  strategice  considerate  prioritare 
pentru  perioada  de programare  2021-2027, parte din Mecanismul de Redresare și Reziliență - 
Planul Național de Redresare și Reziliență. Portofoliul de proiecte a fost pregătit pe domenii de 
intervenții, cu o valoare estimativă totală de 1.911.500 mii euro: 
 Mobilitate urbană - 48 proiecte cu o valoare estimativă a investițiilor de 1.800.000 mii euro. 
 Regenerare urbană - 7 proiecte cu o valoare estimativă a investițiilor de 44.000 mii euro. 
 Turism și cultură - 8 proiecte cu o valoare estimativă a investițiilor de 21.000 mii euro. 
 Eficiență energetică clădiri publice (inclusiv cladiri monumente istorice) - 8 proiecte cu o 

valoare estimativă a investițiilor de 12.500 mii euro. 
 Eficiență energetică clădiri rezidențiale - 1 proiect cu o valoare estimativă a investițiilor de 

10.000 mii euro. 
 Educație - 5 proiecte cu o valoare estimativă a investițiilor de 24.000 mii euro. 
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Municipiul Timișoara este partener într-un proiect  care a fost aprobat pentru finanțare prin 
programul ERASMUS+, Acțiunea-Cheie 2: Cooperare pentru Inovare și Schimb de Bune Practici. 
Proiectul EUREKA ( European Urban REgenerators Knowledge Alliance) are ca obiectiv inovarea 
socială aplicată domeniului regenerării urbane și a fost depus în 26 februarie 2020. Lider de proiect 
este Universitatea IUAV din Veneția (Italia), ceilalți parteneri din proiecte fiind Universitatea de 
Vest din Timișoara și alte universități, instituții publice, asociații și organizații non-guvernamentale  
din Italia, România, Spania, Suedia, Țările de Jos. Implementarea proiectului va începe în ianuarie 
2021. 
 
Implementare Proiecte 
1. Proiectul „Rediscover - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the 
Danube Region” cod proiect DTP2-084-2.2 - Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020 al 
Comisiei Europene. 
Stadiu: Proiect în implementare în perioada 01.06.2018 - 31.05.2021. 
Valoarea totală a proiectului este de 1.846.346,45 Euro, din care bugetul aprobat pentru Municipiul 
Timişoara este de 171.158,05 Euro.  
Proiectul este finanţat prin cadrul Programul Transnaţional Dunărea,  Axa prioritară 2 - 
Responsabilitatea faţă de mediu şi cultură în Regiunea Dunării, apelul de proiecte nr. 2.  
Consorţiul proiectului este format din 10 parteneri financiari şi 8 parteneri asociaţi. Partenerii 
financiari  sunt: Municipiul Szeged (Ungaria)  - lider de proiect, Szeged Tourinform (Ungaria), 
Municipiul Galaţi (România), Municipiul Timişoara (România), Municipiul Regensburg (Germania), 
Institutul pentru Cultură, Turism şi Sport Murska Sobota (Slovenia), Municipiul Osijek (Croaţia), 
Muzeul Municipal Subotica (Serbia), Municipiul Kotor (Muntenegru), Municipiul Banja Luka 
(Bosnia şi Hertegovina). Partenerul asociat al Municipiulul Timişoara este Comunitatea Evreilor din 
Timişoara. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă  utilizarea potenţialului patrimoniului  cultural evreiesc 
al oraşelor partenere, în prezent nedescoperit, şi dezvoltarea unor soluţii în domeniul turismului 
bazate pe vizibilitate, accesibilitate şi durabilitate. 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
 Elaborarea unor modele eficiente şi durabile de implicare comunitară, cu scopul  

recunoaşterii valorii patrimoniului cultural evreiesc ca instrument de dezvoltare urbană;  
 Dezvoltarea unor produse şi servicii culturale care au ca sursa comunitatea locală, prin 

valorificarea patrimoniului cultural evreiesc; 
 Crearea în regiunea danubiană a unei reţele durabile de oraşe şi de organizaţii care au ca 

obiect de activitate patrimoniul cultural. 
Activităţile principale desfăşurate în cursul anului 2020 au fost: 
 Contribuție la Transnational JCH Thematic Initiatives Action Plan – plan de acțiune elaborate 

la nivelul parteneriatului; 
 Elaborare Joint Visibility Strategy – strategie comună de promovare și vizibilitate a 

partenerilor 
 Organizare Stakeholder Visibility Workshop – online, pe platforma Zoom, în data de 

28.05.2020: seminar cu Grupul Stakeholderilor Locali pe tema metodelor de promovare și vizibilitate 
a produselor turistice identificate 
 Participarea la o întâlnire cu liderul de proiect (Primăria Municipiului Szeged), și cu 
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partenerul din Serbia pentru clarificarea unor aspecte importante legate o colaborare tripartită în 
cadrul proiectului (Timisoara-Szeged-Subotica), întâlnire organizate în 29.01.2020 la Timișoara; 
 Participare la întâlnirea partenerilor organizată la Banja Luka, Bosnia și Herzegovina  în 

perioada 24-27.02.2020; 
 Selectarea produselor turistice pilot, reprezentative pentru patrimoniul cultural evreiesc al 

Timișoarei, care vor fi implementate până la finaul proiectului; principalul produs pilot este Muzeul 
Virtual Evreiesc (site web) 
 Participare la întâlnirea partenerilor organizată pe platforma Zoom în perioada 06-

07.10.2020, având ca temă testarea produselor turistice pilot 
 Elaborarea și transmiterea către parteneri și colaboratori Buletin informativ al proiectului, 

numerele 3 și 4; 
 Participare la grupurile de lucru online coordonate de Liderul de proiect; 
 Cooperare cu reprezentanta Hungarian Museum of Architecture and Monument Protection 

Documentation Cente, în vederea organizării în 2021 a unei expoziții dedicate arhitectului Lipot 
Baumhorn; 
 Elaborarea şi transmiterea catre Liderul de proiect a Rapoartelor de progres pentru a patra 

(01.11.2019-30.04.2020) și a cincea perioadă de implementare (01.05-31.10.2020) şi încărcarea 
acestora în sistemul eMS; 
 Transmiterea către Controlul de Prim-Nivel din cadrul MLPDA a documentelor necesare 

efectuării controlului de prim-nivel a activităților din a doua și a treia perioadă de implementare a 
proiectului; 
 Întocmire răspunsuri la solicitarile de clarificări din partea Controlul de Prim-Nivel din cadrul 

MLPDA; 
 Asigurarea legăturii cu prestatorii de servicii pentru a superviza îndeplinirea obligațiilor 

contractuale asumate de aceștia; 
 Încărcarea pe platforma electronică internă a proiectului a tuturor documentelor elaborate; 
 Elaborarea unor informări privind activitățile din cadrul proiectului şi publicarea acestora pe 

site-ul PMT; 
 Planificarea activităţilor din primele 3 luni ale anului 2021. 

 
2. Proiectul „The Role of modal interchange to foster a low-carbon urban mobility - MATCH-UP” 
cod proiect PGI05382, finanțat prin Programul INTERREG EUROPE   
Stadiu: Proiect în implementare începând cu 01.06.2018. Durata proiectului este de 54 luni. 

Municipiul Timişoara este partener in cadrul proiectului “The role of modal interchange to foster a 
low-carbon urban mobility” - MATCH-UP, în cadrul Programului INTERREG EUROPE. 
Parteneri în proiect sunt: Universitatea din Bologna, Departamentul Arhitectura - lider proiect; 
Adunarea Regionala Sudica din Irlanda - partener; Judeţul Northeim din Germania - partener; 
Municipiul Funchal din Portugalia - partener; Municipiul Timisoara - partener. 
Bugetul total al proiectului (la cursul de schimb InfoEuro luna iulie 2018, respectiv 1 Euro = 4,6584 
lei)  este de 4.433.399.28 lei (951.700,00 Euro), din care bugetul alocat Municipiului Timişoara în 
sumă de 699.225.84 lei (150.100,00 Euro). 
Obiectivele proiectului sunt:  
 Definirea cerinţelor de proiectare pentru nodurile de interconexiune pentru pasageri 

(funcţionalitate, siguranţă, capacitate, satisfacţia pasagerilor, confort, accesibilitate), care se ocupă de 
dimensiunea urbană a schimbului de date. 
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 Definirea cerinţelor organizaţionale, structurale, tehnologice, pentru gestionarea şi 
coordonarea schimbului de informaţii între modalitatile şi serviciile de transport (calendarul integrat, 
sistemele de ticketing şi de informare, echipamentele TIC, interoperabilitatea etc.). 
 Dezvoltarea instrumentelor şi metodelor, evaluarea diferitelor politici şi scenarii de proiectare 

şi definirea nivelului de prioritate al diferitelor acţiuni. 
În anul 2020 au fost desfăşurate activităţile prevăzute pentru semestrele IV și V conform cererii de 
finanţare. Activităţile principale desfăşurate în cursul anului 2020 au fost: 
 Elaborarea Planului de Acțiune al proiectului la nivel local; 
 Realizarea și diseminarea unui clip video despre evenimentul Mobility Cafe, organizat în 

noiembrie 2019 la Timișoara, eveniment informativ organizat cu stakeholderii locali și publicul 
interesat; 
 Organizarea unei întâlniri cu stakeholderii locali, discuțiile având ca temă elaborarea Planului 

de Acțiune; 
 Organizarea seminarului Planning Games Workshop în data de 11.03.2020, cu scopul de a 

stabili un set de acțiuni credibile, împărtășite și susținute de părțile interesate locale, care ar putea fi 
incluse în planul de acțiune și co-implementate în faza a II-a a proiectului. 
 Participare la întâlnirea de proiect / vizită de lucru și schimbur de experiență, desfășurată în 

Irlanda în perioada 13-17.01.2020;  
 Participare la întâlnirea de proiect organizată online în data de 24 septembrie 2020; 
 Participare la întâlnirile lunare online cu liderul și partenerii de proiect;  
 Elaborarea unor materiale pentru Buletinele informative publicate în cadrul proiectului, 

traducerea în limba română a Buletinelor și diseminarea lor către colaboratorii locali; 
 Elaborarea şi transmiterea catre Liderul de proiect a Rapoartelor de progres pentru a patra 

(01.12.2019-31.05.2020) și a cincea perioadă de implementare (01.06-30.11.2020) şi încărcarea 
acestora în sistemul iOLF; 
 Transmiterea către Controlul de Prim-Nivel din cadrul MLPDA a documentelor necesare 

efectuării controlului de prim-nivel a activităților din a patra și a cincea perioadă de implementare a 
proiectului; 
 Întocmire răspunsuri la solicitarile de clarificări din partea Controlul de Prim-Nivel;  
 Asigurarea legăturii cu prestatorii de servicii pentru a superviza îndeplinirea obligațiilor 

contractuale asumate de aceștia; 
 Încărcarea pe platforma electronică internă a proiectului a tuturor documentelor elaborate; 
 Elaborarea unor informări privind activitățile din cadrul proiectului şi publicarea acestora pe 

site-ul PMT; 
 Planificare activități pentru primele 3 luni ale anului 2021. 

 
3. Proiectul „Dotarea centrelor sociale „Inocenţiu M. Klein” și „Sfântul Francisc” Timișoara în 
contextul crizei sanitare COVID 19”, cod SMIS 139116 
După semnarea contractului de finanțare 353/20.08.2020 pentru proiectul sus-menționat, au fost 
realizate achizițiile de servicii de informare și publicitate, audit financiar. Au fost realizate 
activitățile de informare și publicitate în conformitate cu cererea de finantate. Au fost depuse 2 cereri 
de  rambursare dintre care una în valoare de 71.185,32 lei a fost rambursată integral iar pentru cea de 
a doua cerere de rambursare s-au primit clarificari. Au fost depuse rapoartele de progres și fișele de 
monitorizare solicitate de AMPOIM. 
 
O parte din funcționarii publici din cadrul compartimentului sunt membrii în echipele de 
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implementare a următoarelor proiecte: 
 Proiectul ,,Construcție clădire cu destinația creșă, zona de nord’’, cod SMIS 127750, conform 

Dispoziției Primarului nr. 1108/15.09.2020. 
 Proiectul ,,Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din 

cartierul Freidorf - Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare”, cod SMIS 
121016, conform Dispoziției Primarului nr. 639/28.05.2020. 
 Proiectul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică 

a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Mareşal 
Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str. 
Alexandru Odobescu, nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7”, cod smis SMIS 121401. Activități desfășurate: 
activități de informare și publicitate, răspunsuri la solicitări de clarificări, depuneri rapoarte de 
progres. 
Întocmirea raportului anual “Starea economică, socială şi de mediu a Municipiului Timişoara” 
Compartimentul Atragere Investiţii, Gestiune Parcuri Industriale şi Relaţionare cu Mediul Economic 
a întocmit Raportul privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, 
în conformitate cu OUG 57/2019 privind Codul administrativ.  
Pentru realizarea acestei analize, funcționarii publici din cadrul compartimentului au colaborat cu 
departamente din cadrul Primăriei Timişoara şi din subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara, instituţii și companii locale (DGFP Timiş, INS Timiş, ORC Timiş, AJOFM Timiş, APM 
Timiş, DSP, Aquatim, Retim, Colterm, RATT etc.), institute de cercetare, universităţi şi altele.  
În acest sens au fost derulate următoarele activităţi:  
 Culegerea de date în vederea elaborării raportului privind „Starea Economică, Socială şi de 

Mediu a Municipiului Timişoara”. 
 Crearea unei baze de date cu informaţii din domeniile economic, demografic, cultură, 

învăţământ, sănătate, social, mediu, infrastructură tehnico-edilitară. 
 Analiza şi interpretarea datelor. 
 Elaborarea şi transmiterea în vederea prezentării în Consiliul Local și a postării pe site-ul 

primăriei a raportului privind „Starea Economică, Socială şi de Mediu a Municipiului Timişoara”. 
 Raportul privind „Starea Economică, Socială şi de Mediu a Municipiului Timişoara” a fost 

finalizat și a fost prezentat Consiliului Local al Municipiului Timişoara în primul trimestru al anului 
putând fi consultat pe site-ul www.primariatm.ro. 
Participarea la acţiuni vizând promovarea economică locală: seminarii, târguri, workshop-uri, 
conferinţe, vizite, dezbateri publice - termen: permanent. În cursul anului 2020 s-a participat la 
conferinţe, seminarii, work-shopuri vizând promovarea economică locală și regională: 
 Participarea la sesiunea „Thematic workshop week - online events” pe teme de turism, 

cultură și sănătate, organizată în perioada 19-20.10.2020 de Biroul Regional de Cooperare 
Transfrontalieră Timișoara în vederea pregătirii pentru Programul Interreg IPA CBC România - 
Serbia pentru perioada 2021-2027. 
 Participarea la atelierul online, organizat de către Biroul Regional de Cooperare 

Transfrontalieră Oradea, la data de 23.10.2020, în vederea pregătirii pentru Programul Interreg - 
România - Ungaria pentru perioada 2021-2027. 
 Atelierele de lucru „Industrializare, Digitalizare, Industry 4.0” și „Sănătate și Calitatea 

Vieții”, organizate de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest. 
 Participarea la workhop-ul organizat de AMPOCA în data de 15.10.2020 cu privire la 

impactul intervențiilor finanțate prin FSE. 
 Participare la workshop-ul organizat de AMPOIM în data de 03.09.2020 cu beneficiarii 
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proiectelor finanțate prin POIM. 
 Participare în data de 04.09.2020 la kick-off meeting-ul organizat de MFE în cadrul 

proiectului SMIS 139116. 
 Participarea  la sesiunea „Delegației de informare online pentru multiplicatori și decidenți din 

România în domeniul managementului deșeurilor și al reciclării”, organizată de  Deutsch-
Rumänische Industrie-und Handelskammer - Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană 
împreună cu Bundesministerium für Wirtschaft und Energie  - Ministerul Federal al Economiei și 
Energiei (BMWi). 
 Participarea la „Inventarierea inteligenta a stocurilor in Industrie prin intermediul IoT" - 

„Smart Inventory Monitoring with IoT”, organizată de  Agenția Economică a Land-ului Austria 
Inferioară în România. 
 Participare la elaborarea Strategiei Regionale pentru Specializare Inteligentă 2021-2027 

(RIS3) - document strategic cu rol de coordonare a politicilor de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) 
în regiune;  
 Participare la elaborarea Strategiei pentru Dezvoltare a Regiunii Vest 2021-2027 (SRD) - 

principalul instrument care orientează  dezvoltarea pe termen mediu și lung a Regiunii Vest și baza 
strategică pentru fundamentarea programelor cu finanţare din fonduri europene sau externe, naţionale 
sau locale. 
Promovarea zonelor industriale identificate de către reprezentanţii Primăriei în vederea atragerii de 
investiţii în Municipiul Timişoara. Pe parcursul anului 2020 s-a asigurat asistenţă şi consiliere 
potenţialilor investitori în vederea promovării oportunităţilor oferite de localizarea investiţiilor în 
Parcul Industrial Freidorf. În acest sens, au fost transmise toate  informaţiile solicitate privind mediul 
de afaceri local (oportunităţi, facilităţi, forţă de muncă disponibilă, costuri de producţie estimate, 
şomaj, alte informaţii solicitate), în funcţie de domeniul de activitate şi de necesităţile companiei. Nu 
au existat vizite la fața locului în Parcul Industrial Freidorf cu potențialii investitori, datorită 
pandemiei Covid-19. Verificarea stadiului investiţiilor din Parcul Industrial Freidorf, în conformitate 
cu contractele de concesiune semnate cu investitorii. Conform prevederilor contractelor de 
concesiune încheiate cu investitorii, concedentul  - Municipiul Timişoara are dreptul să inspecteze 
bunurile concesionate, să verifice stadiul de realizare a investiţiilor. Astfel, angajaţii 
compartimentului efectuează vizite în Parcul Industrial Freidorf pentru verificarea stadiului 
investiţiilor şi solicită anual investitorilor date referitoare la acestea.  
Colaborare cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Polul de Creștere Timișoara” în vederea 
actualizării/revizuirii Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Polului de Creștere Timișoara 
2021-2027. 
Colaborare cu Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Freidorf” în vederea desemnării reprezentantului 
Municipiului Timișoara în organele statutare ale Asociației, precum și a depunerea unei fișe  de 
proiect în baza Strategiei de Dezvoltare Locală care se implementează de către Asociație în perioada 
2018-2023, beneficiind de un buget POR și POCU. 

Alte activităţi desfăşurate: 
 În cursul anului 2020, reprezentantul Direcţiei în Grupul de Lucru Local constituit la nivelul 

Municipiului Timişoara pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome a transmis 
informaţiile solicitate de Direcţia de Asistenţă Socială privind Planul Anual de măsuri pentru 
integrarea minorităţii rome. 
 Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial, conform atribuţiilor 

compartimentului. 
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OBIECTIVE  MAJORE PROPUSE PENTRU ANUL 2020 
 

 Asigurarea implementării eficiente a proiectelor cu finanțare europeană pe perioada 2014-
2020 pentru care s-au semnat contracte de finanțare sau aflate în diferite etape de 
evaluare/pre-contractare la autoritățile de management; 

 Identificarea în permanență a surselor şi programelor de finanţare ale Uniunii Europene şi a 
altor organisme internaţionale pentru perioada de programare 2014-2020; 

 Monitorizarea periodică a procesului de pregătire a documentelor strategice aflate în lucru, 
precum și a regulamentelor europene aplicabile pentru perioada de programare 2021-2027 
(Acord de parteneriat 2021-2027, Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 
Programul Operațional Regional V - Regiunea Vest, Programul Operațional Transport 
(POT), Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD), Program Operațional 
Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF), Programul 
Operațional Sănătate (POS), Program Operațional Educație și Ocupare (POEO), precum și 
pentru alte granturi nerambursabile care pot fi accesate);  

 Participare și coloaborare în procesul de elaborare și definitivare a Programului Interreg VI-
A România-Ungaria și a Programului Interreg IPA III România – Serbia; 

 Participarea la evenimentele organizate de către ADR Vest pentru Programul Operațional 
Regional Vest 2021-2027 și la alte evenimentele organizate de către Autoritățile de 
Management, Organismele Intermediare sau alte structuri ale Uniunii Europene în scopul 
îmbunătățirii; 

 Monitorizarea procesului de elaborare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021-
2027 de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara; 

 Pregătirea și actualizarea portofoliului de proiecte ținând cont de programe de finanțare 
aferente perioadei de programare și de posibilitățile de accesare fondurilor externe 
nerambursabile în concordanță cu strategiile de dezvoltare locală, regională, transfrontalieră 
în colaborare cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara; 

 Elaborarea fișelor de proiect pentru proiectele Municipiului Timișoara gestionate prin grija 
Direcției Dezvoltare aflate în diferite etape de implementare, evaluare, pre-contractare sau în 
lista de rezervă în vederea încărcării pe site-ul www.primariatm.ro ;  

 Asigurarea consultanței de specialitate în pregătirea și implementarea viitoarelor proiecte de 
dezvoltare ale Municipiului Timișoara, în calitate de aplicant individual sau în parteneriat; 

 Asigurarea sprijinului necesar compartimentelor de specialitate ale Primăriei Municipiului 
Timișoara cu privire la elaborarea temelor de proiectare și a documentaţiilor tehnico-
economice din perspectiva respectării condițiilor de eligibilitate în vederea accesării 
fondurilor nerambursabile pentru pregătirea proiectelor primăriei; 

 Asigurarea unei evidențe a gradului de absorbție a fondurilor externe nerambursabile atrase 
la bugetul local la nivelul Municipiului Timișoara. 
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III 
SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A 

"CENTRULUI REGIONAL DE COMPENȚE ȘI 
DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL 

AUTOMOTIVE - CERC" 
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Înființare. Repere. 

 2008 
Prin Hotărârea nr. 998 din 27 august 2008 emisă de Guvernul României,  Municipiul 

Timişoara, a fost desemnat unul dintre cei 7 poli naţionali de creştere în care se realizează cu 
prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională în vederea asigurării creşterii 
economice şi creării de locuri de muncă. Pentru încurajarea dezvoltării polilor de creştere au fost 
alocate fonduri nerambursabile prin Axa prioritară 1 ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – 
poli urbani de creştere” a Programului Operaţional Regional (POR). 

Obiectivul general al Axei prioritare 1 îl reprezintă creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi 
locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a 
serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a 
antreprenoriatului.  
 2009 

La iniţiativa Asociaţiei Automotivest, în urma întâlnirilor cu membrii Automotivest şi firmele 
colaboratoare, a fost realizat conceptul proiectului - Centrul Regional de Competenţe şi Dezvoltare a 
Furnizorilor din Sectorul Automotive – CERC. 
 2010 

Prin Hotărârea nr. 137/27.04.2010 a Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi avizate prin 
Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 
7/17.05.2010, a fost aprobată Lista de proiecte prioritare din Planul Integrat de Dezvoltare al 
Polului de Creştere Timişoara,  proiectul „Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor 
în sectorul automotive” găsindu-se pe poziţia 5. 
  

2011 
Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea 235/28.06.2011, aprobă proiectul, 

documentația tehnico-economica și analiza cost-beneficiu cu principalii indicatori tehnico-
economici. 

2012 
Prin Contractul de finanțare nr. 3349/22.08.2012 a început implementarea proiectului 

"Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive" - CERC, cod 
SMIS 39375. 
 2016 - 2020 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 188/10.05.2016, a fost 
înființat Serviciul Public de Administrare a CERC, iar în cursul lunii iunie 2016 a avut loc 
inaugurarea „Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 
- CERC”, finantat în cadrul Regio – Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 
„Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. 
„Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creștere. 

Astfel, Serviciul Public de Administrare a CERC este serviciu public de interes local, cu 
personalitate juridică, gestiune proprie, ștampilă și cont propriu deschis la Trezoreria Timișoara, aflat 
în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara. 

Prin HCL nr. 247/23.04.2019, a fost supus spre modificare Regulamentul de Organizare și 
Funcționare al Serviciului Public de Administrare în vederea aprobării Metodologiei de închiriere a 
spațiilor din cadrul infrastructurii CERC, cât și a nivelului de tarifare pentru aceste spații. Totodată, 
conform dispoziției nr. 973/26.08.2019 a fost încadrată doamna Adina Ramona Grosariu în funcția 
de Director al Serviciului Public de Adminstrare CERC. 

Spre finalul anului 2019, conform HCL nr. 601/10.12.2019 a fost modificată și aprobată 
Organigrama, Statutul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare, în vederea înființării 
unui nou departament, care să aibă ca principală atribuție operarea utilajelor din dotare. 
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În cursul anului 2020 au intervenit următoarele modificări asupra Metodologiei și Tarifelor 
percepute pentru Serviciile prestate de către Serviciul Public de Administrare CERC, după cum 
urmează:  

HCL nr. 112/31.03.2020 prin care au fost aprobate noile tarife prin indexarea tarifelor inițiale 
cu rata inflației aferentă anului 2019; 

HCL nr. 278/31.07.2020 prin care au fost diminuate tarifele percepute IMM-urilor pentru o 
perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.08.2020, propunere făcută în urma mai multor sesizări ale 
firmelor locate în clădirea CERC. Această diminuare a tarifelor survine, din cauza pandemiei cu 
Sars-Cov2 apărută la începutul lunii martie, perioadă în care activitatea companiilor din sectorul 
automotive a fost grav afectată. Serviciul Public de Administrare CERC a propus această măsură 
pentru a sprijinii industria automotive, deziderat asumat prin proiectul de finanțare.  

 

 
 
 
 SINTEZA ACTIVITĂŢII SERVICIULUI 
 

Activităţile propriu-zise de gestiune, exploatare şi funcţionare desfăşurate/prestate în cadrul 
Serviciului de administrare  constituie activităţi relevante şi sunt supuse reglementărilor în vigoare 
privind achiziţiile publice. O parte importantă din activitate se desfăşoară în domeniul organizării şi 
desfăşurării procedurilor de achiziţii publice în vederea atribuirii de contracte de furnizare și de 
servicii. Procesul de achiziţie publică reprezintă o succesiune de etape, după parcurgerea cărora se 
obţine produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul, ca urmare a atribuirii unui contract de 
achiziţie publică. 

Astfel în cadrul Serviciului se întocmeşte documentaţia necesară demarării şi desfăşurării 
procedurilor de achiziţii publice, respectiv se întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentru fiecare 
contract atribuit sau acord încheiat.  

În cadrul Serviciului sunt îndeplinite atribuţii de achiziții publice, după cum urmează: 
a) se asigură întocmirea documentaţiilor privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de 

achiziţii publice; 
b) se asigură relaţionarea internă cu şefii ierarhici şi/sau cu celelalte compartimente din cadrul 

instituţiei şi relaționarea externă cu autorităţi şi instituţii publice, în domeniul de activitate; 
c) se asigură publicitatea procedurilor de achiziţii publice ; 
d) se asigură organizarea procedurilor şi publicitatea acestora în conformitate cu prevederile 

legale; 
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e) se transmit spre validare documentaţiile de atribuire, se redactează anunțurile/invitațiile de 
participare si lanseaza procedurile de achiziții publice in SEAP ( sistem electronic de achiziții 
publice); 

f) se asigură desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică (întocmeşte procesele verbale de 
deschidere, de negociere, intermediare de evaluare, rapoarte de atribuire/anulare, 
comunicarea rezultatelor procedurilor);  

g) se asigură gestionarea procedurilor de achiziție publică în SEAP. 
h) se întocmeşte dosarul achiziţiei publice; 
i) colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; 

 
Partea administrativă a Serviciului cuprinde activități de întreținere, mentenanță și 

monitorizarea permanentă a clădirii și facilităților, în vederea funcționării și utilizării în condiții 
optime. De asemenea, se întocmesc documentele de recepție cantitativă și calitativă a produselor, 
serviciilor și evidența  intervențiilor. 

Activitatea economică  a serviciului constă în asigurarea și gestionarea resurselor, efectuarea 
și urmărirea plăților, încadrarea în limitele prevăzute în buget şi rectificarea acestora potrivit Legii 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, încadrarea sumelor pe categorii de cheltuieli bugetare, 
cu regăsire în destinaţia fondurilor publice, prin prisma fiecărui buget potrivit cu sursa destinaţiilor, 
pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineat, după 
caz. Serviciul Public de Administrare CERC dispune de servicii de contabilitate externalizate. 

Activitatea de marketing constă în promovarea serviciilor și facilităților în mediul online și 
offline, facilitarea de contacte cu potențiali clienți, reprezentarea sub egida centrului la târguri și 
expoziții, organizarea de evenimente, încurajarea dezvoltării proiectelor comune cu alte entități. 

Prin intermediul infrastructurii, Academia de training oferă în beneficiul companiilor 
regionale din sectorul automotive programe de formare/specializare teoretice (nu conţin sesiuni 
practice pe echipamentele centrului) precum și instruiri tehnice (combină partea teoretica cu sesiuni 
practice pe echipamentele centrului). 

Folosirea facilităţilor şi echipamentelor performante ale centrului pentru realizarea de 
prototipuri (infrastructura informatica împreună cu software licenţiat CAD şi maşinile cu comandă 
numerică pentru executarea de prototipuri) precum și folosirea echipamentelor performante ale 
centrului pentru realizarea de componente în serie mică (volum mic / complexitate mare) sunt 
obiectul de activitate al secției de prototipare și serie mică și departamentul tehnic. Departamentul 
Tehnic are ca scop principal operarea utilajelor din dotarea CERC, în vederea instruirii și verificării 
utilajului, înainte și după închirierea acestora. Totodată, aceste două departamente asigură serviciile 
de mentenanță și întreținere a utilajelor și echipamentelor prin reînnoirea contractelor de service/ 
verificări și mentenanță, realizarea unui inventar anual al sculelor și echipamentelor aflate în dotarea, 
supravegherea activitățiilor practice din cadrul cursurilor de pregătire specializată ( cursuri CNC). 

 
 

Pentru operaționalizarea infrastructurii au fost lansate și încheiate procedurile necesare 
contractelor de achiziții publice pentru asigurarea pazei, produse, găzduire site,  mentenanță, 
materiale și servicii de protecția a  muncii și PSI, totalizând un număr de 37 de  contracte de achiziție 
publică, conform centralizatorului anual. În vederea, asigurării măsurilor de siguranță pentru 
combaterea epidemiei de Covid-19 apărute au fost achiziționate următoarele produse și servicii: 
termometru cu infraroșu, dezinfectant pentru mâini, dispenser pentru dezinfectant montat la intrarea 
în clădirea CERC, servicii de dezinfecție Covid-19 .   

A fost implementat și derulat programul de urmărire a comportării în exploatare, intervenții în 
timp și postutilizarea construcției, program prin care au fost consemnate evenimentele negative 
apărute asupra infrastructurii.În urma constatărilor făcute principala deficiență apărută a fost 
exfolierea excesivă a pardoselei din zona Academia de Training și Birou, fapt pentru care împreună 
cu Direcția de Dezvoltare din cadrul Primăriei Mun. Timișoara a fost luată legătura cu constructorul, 
CONSTRUCTIM S.A. pentru remedierea acestor deficiențe în cel mai scurt timp. În perioada 
noiembrie - decembrie 2020, constructorul a executat lucrări de remedieri în baza garanției de bună 
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execuție, astfel încât deficiențele constatate fiind soluționate, conform procesului verbal de recepție a 
remedierilor, în perioada de garanție nr. CERC2020 - 1478/16.12.2020.  

Au fost executate activități de întreținere a spațiului verde  și a pomilor din locație, au fost 
amplasate produse pentru deratizare atât în incinta clădirii cât și în exterior.  

Au fost asigurate raportările și documentațiile necesare în relația cu ANAF, Trezoreria 
Timișoara, Primăria Municipiului Timișoara, ADR Vest,  precum și cu celelalte instituții.  

În vederea atragerii/recrutării firmelor din sectorul automotive (sau conex 
automotive), efectuăm activități de promovare, vizite de lucru, întâlniri și prezentări ale 
infrastructurii și serviciilor oferite în cadrul acesteia, schimburi de experiență, participări la 
evenimente, crearea și actualizarea permanentă a bazei de date cu parteneri, participarea (cu 
sau fără stand propriu) la expoziții, participarea la târgurile de job-uri/cariere.  

Totodată, ținem să precizăm că pe parcursul anului 2020 au fost înregistrate mai 
puține vizite decât în anii precedenți, din cauza virusului Sars-Cov-2 apărut. Aceeași situație 
a fost  întâmpinată și în rândul procesului de organizare cursuri/ închiriere săli 
meeting/workshop-uri, astfel că la începutul anului 2020 au fost anulate în proporție de 80% 
toate cererile de găzduire activități ( cursuri, workshopuri, conferințe) în cadrul CERC. 
Participarea la târguri, conferințe sau workshopuri organizate în perioada 2020 s-a făcut 
online, iar numărul de invitații la astfel de evenimente a scăzut considerabil.  

În cursul anului 2020, respectiv luna august a fost organizat cursul de Operare CNC  
pentru calificarea angajatului Bâlba Marius din cadrul Departamentului Tehnic. Cursul s-a 
desfășurat pe o perioadă de 10 zile + 1 zi aferentă procesului de evaluare și calificare pe 
postul de Operator CNC. 

Pe lângă prezența față în față, în vederea atragerii/recrutarii companiilor din sector, 
folosim instrumente electronice - site propriu (www.cerctm.ro), rețeaua socială facebook 
(fb/cerctm.ro), poștă electronică personalizată (marketing@cerctm.ro).  

Aceste acțiuni sunt prezentate cronologic în tabelul de mai jos, după cum urmează: 
 

Data Activitate 
20.01.2020 Vizita domnului Costi Bleja, reprezentantul 

companiei CDM ECO Banat la sediul CERC 
în vederea prezentării infrastructurii. Interesul 
companiei este îndreptat asupra mașinii de 
injectat mase plastice și totodată asupra 
închirierii unui spațiu de birou.  

23.01.2020 Vizita domnului Cosmin Mazilu la sediul 
CERC în vederea prezentării sălilor de curs 
pentru a analiza posibilitatea închirierii 
acestor săli pentru activitatea companiei sale. 
Compania vizează organizarea de cursuri de 
formare profesională și este finanțată de 
proiectul  european Start Up Nation.  

29.01.2020 Conferința de lansare a proiectului "Resurse 
umane competitive pentru adaptarea la 
SNCDI"în Regiunea de Vest, organizată de 
Camera de Comerț și Industrie Timiș. 
Proiectul vizează organizarea unei serii de 
cursuri gratuite pentru câteva sute de angajați 
din cadrul IMM-urilor din Regiunea de Vest. 
Proiectul vizează specializarea resursei 
umane din cadrul acestor firme.  
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30.01.2020 Vizita domnului Ciprian Mârza , reprezentant 
al companiei Artan Technologies la sediul 
CERC, în vederea prezentării infrastructurii 
existente pentru a analiza oportunitatea 
închirierii unui spațiu pentru deschiderea unui 
punct de lucru, fapt concretizat în cursul lunii 
septembrie 2020 prin semnarea contractului 
de închiriere. 

07.02.2020 Vizită la sediul CERC-Timișoara, a d-nilor 
Onuț Iliescu și Adrian But, prezentare 
infrastructură, discuții despre participarea la 
Evenimentul Demo-Metal, Arad 24-27 
Martie 2020, cât și despre organizarea unor 
viitoare evenimente în locația CERC 

10.02.2020 
Întâlnirea de la CERC-Timișoara cu domnii 
Dan Turcitu și Dorin Răducan privind 
organizarea unui eveniment în data de 04 
iunie în cadrul clădirii CERC. Din cauza 
pandemiei COVID-19 acest eveniment a fost 
anulat. 

10.02.2020

 

Vizită la sediul CERC-Timișoara a delegației 
ISIM-Timișoara, reprezentată de domnul Alin 
Sărbu.Tema întâlnirii a fost organizarea unui 
eveniment al institutului de sudură în 
perioada 12-13 Noiembrie la locația CERC, 
dar în final stabilindu-se altă locație pentru 
organizarea evenimentului, datorită unor 
neconcordanțe ale locației cu cerințele 
evenimentului. 
 
 
 
 
 
 
 

13.02.2020 
 

Vizită la sediul CERC-Timișoara a 
reprezentantei Companiei Inter-
Modal&Logistic Magazine, tema întâlnirii 
fiind colaborarea pe viitor și participarea la 
evenimentele organizate de CERC și 
Intermodal. 

24.02.2020   Vizită la CERC-Timișoara a D-lui Nandor 
Dobrescu, director general la Compania 
Express Precision, prezentarea infrastructuri 
și discuți despre posibilitatea de deschidere 
punct lucru, închiriere utilaje. 
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25.02.2020 Întâlnire la C.C.I.A.Timiș cu D-na  Daiana 
Buzatu Manager de proiect, Resurse umane 
competitive pentru adaptarea la SNCDI,  
discuție despre posibilitatea de a participa la 
proiect prin punere la dispoziție a 
infrastructurii CERC pentru organizarea 
cursurilor de formare profesională din 
categoria Operatori CNC. 

05.03.2020 Vizită la sediul CERC, a domnului Bogdan 
Dobrică, Director la Compania Robotware 
privind organizarea unui eveniment comun la 
locația CERC. 

28.04.2020 Întâlnirea de la  sediul CERC-Timișoara cu 
Horia Mizgan, Director General la Compania 
Inteliform, în  vederea prezentării spațiilor de 
închiriat din clădirea CERC. 

14.05.2020 Vizită la Compania Inteliform Timișoara, 
discuții despre posibilitatea colaborării  între 
CERC și Inteliform în vederea deschiderii 
unui  punct de  lucru pentru producția de 
mase plastice în cadrul spațiilor de producție 
CERC.  

22.05.2020 Vizită la sediul CERC-Timișoara, a D-lui 
Ovidiu Ciurdar consilier personal al 
primarului . În cadrul vizitei a avut loc 
prezentarea infrastructurii, discuții referitoare 
la gradul de îndeplinire a indicatorilor 
asumați prin proiectul de finanțare. 

24.06.2020 Întâlnire de lucru între reprezentanții 
Continental Automotive România, Direcția 
de Dezvoltare din Cadrul Primăriei Timișoara 
și Consilierul personal al Primarului, domnul 
Ovidiu Ciurdar. Subiectul principal al 
discuției a fost construcția unei piste de 
testare, care să aparțină de locația CERC, 
identificarea unor parcele libere din 
patrimoniul Mun. Timișoara, identificarea 
unor surse de finanțare, stabilirea unor 
caracteristici și întrebuințări generale ale 
acestei piste. 
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25.06.2020 Inventarul și raportul anual al stadiului 
indicatorilor asumați prin contractul de 
finanțare transmis reprezentanțiilor ADR 
Vest și vizita acestora în  teren pentru 
realizarea verificărilor anuale. 

30.06.2020 Vizită la sediul Inteliform, discuții despre 
deschidere punct lucru și posibilitatea 
diminuării tarifelor practicate. 

30.06.2020 Întâlnire cu reprezentant S.C. Experiență și 
Profesionalism, prezentare infrastructură și 
servicii, în vederea închirierii unui spațiu 
pentru birou. 

02.07.2020 Întâlnire cu reprezentanții MBV-Tim, discuții 
despre evenimentul anual CERC. 

03.07.2020 Vizită la Nefer-Prod Impex discuți despre 
posibilitatea organizării unui eveniment 
comun. 

21.08.2020 Participarea la evenimentul organizat de 
CCIA - Timiș, promovarea studiului privind 
forța de muncă în zona transfrontalieră 
România-Serbia. 

31.08.2020 Participarea la evenimentul CCIA-Timiș, 
având ca tematică valorificarea pieței muncii 
din Banat. 

29.09.2020 Vizită la CERC-Timișoara a delegației ADR-
VEST și Flextronics, s-a prezentat 
infrastructura și proiectul și discuții privind o 
posibilă colaborare. 
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13.10.2020 Participare la evenimentul online "rePornim 
Economia" , organizat de CCIFR. 

16.10.2020 Întâlnire la CERC-Timișoara cu  
reprezentanții Companiei Vitesco 
Tehnologies, în vederea prezentării spațiilor 
de închiriat. În urma discuțiilor a fost 
transmisă o ofertă de preț pentru închirierea 
unui spațiu destinat unui birou și a unui spațiu 
de 100 mp, destinat echipării unor 
autvehicule pentru testare. Discuțiile 
referitoare la încheierea unui contract se vor 
încheia în cursul trimestrului I al anului 2021. 

19.11.2020 Participare la evenimentul " Întâlnește un 
primar" organizat de CFCIR. 

27.11.2020 Participare la evenimentul online Demo-
Metal 2020 în calitate de parteneri. 

 
 
 STADIUL DE ÎNDEPLINIRE A INDICATORILOR ASUMAȚI PRIN PROIECTUL 
DE FINANȚARE SMIS 39375  
 
INDICATOR TARGET 08.01.2020 Explicații 
Locuri de muncă nou 
create în cadrul 
structurii de sprijin a 
afacerilor 

5 6 În cursul anului 2020 a 
fost angajată o nouă 
persoană în cadrul 
Departamentului 
Tehnic. Atribuțiile 
principale ale acestuia 
sunt operarea utilajelor 
din dotare, instruirea 
potențialilor chiriași, 
verificarea utilajelor ori 
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de câte ori este nevoie. 
În vederea operării 
utilajelor, angajatul 
Departamnetului 
Tehnic a fost calificat 
în perioada august-
septembrie 2020. 

Număr de firme 
găzduite în cadrul 
structurii de sprijin 

7 7 Elecro-Vic Prod SRL 
MbvTim Consulting 
SRL 
Nefer Prod Impex SRL 
Hcv Technologies SRL 
Scotish Civil and 
Industrial Management 
SRL; 
Ascent Soft SRL; 
Artan Technologiesc 
SRL 

Locuri de muncă nou 
create în firmele 
găzduite 

14 14  

Număr de cursanți/an 100/an  
 

7 La începutul anului 
2020 au fost 
înregistrate mai multe 
cereri pentru 
organizarea de cursuri 
(83 cursanți), dar 
cursurile pentru un 
număr de 76 de 
persoane au fost 
anulate, din cauza 
pandemiei COVID-19 
apărute în luna martie.  
 

 
 
 SPECIFICAȚII SUPLIMENTARE  
 
 Suplimentar contractelor de închiriere încheiate cu companiile din categora IMM-urilor, 
Serviciul Public de Administrare CERC are încheiat  contractul de găzduire activități nr. 
71/25.07.2019 cu compania CONTINENTAL AUTOMOTVE ROMÂNIA SRL, care are ca scop 
principal găzduirea activității de testare cu camioane din dotarea Departamentului Comercial Vehicle 
and Afermarket, în faza de dezvoltare a proiectului. 
În cursul anului 2020 au fost înregistrate cereri de cotație de preț pentru spațiile din clădirea CERC, 
după cum urmează: 

 Extindere zonă birou SC ELECTROVIC PROD SRL - clientul a renunțat la spațiul închiriat 
inițial în suprafață de 4,2 mp pentru un birou din hala CNC în suprafață de 14,04 mp; 

 Extindere spațiu închiriat SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMÂNIA SRL - clientul a 
solicitat suplimentar închirierea a 100 mp din Hala Testare în perioada primului trimestru, iar 
în ultima parte a anului au solicitat închirierea unui spațiu de depozitare - Magazie.  

 Închiriere spațiu producție SC INTELIFORM SRL - clientul a solicitat închirierea unei 
suprafețe de 1000-1200 mp, spațiu necesar desfășurării activității de producție. Conform 
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cotației de preț transmise corelată cu tarifele aprobate prin HCL, valoarea totală ofertată nu a 
fost aprobată de către compania INTELIFORM SRL, fiind solicitată o ajustare a prețului. 
Având în vedere că aceștia au propus o diminuare considerabilă a prețului, nu a putut fi 
încheiat un contract cu aceștia. 

 Închiriere spațiu VITESCO TECHNOLOGIES ENGINEERING ROMÂNIA SRL - clientul a 
solicitat închirierea unei suprafețe de 124,65 mp pentru activitatea de echipare a mașinilor 
înaintea testării, care constă în integrarea echipamentelor pentru măsurarea semnalelor și 
comunicare cu mașina, respectiv activitatea de testare statică cu motorul pornit a deverșilor 
parametrii de funcționare a mașinii. Oferta de preț transmisă se află în analiză în momentul de 
față, urmând ca în primul trimestru a l anului 2021 să finalizăm discuțiile unei viitoare 
colaborări. 

 Închiriere sală de curs FIESTO SRL - clientul a solicitat închirierea unei săli de curs penru 
desfășurarea cursurilor organizate de către aceștia, cursuri cu profil tehnic destinate industriei 
automotive și numai. Oferta transmisă se află în analiză.  

 Solicitarea domnului Hajdu Zsolt pentru  închiriere utilajului Mașină de injectat mase plastice 
- oferta este în analiză urmând ca în cursul lunii ianuarie 2021 să reluăm discuțiile în acest 
sens.  

 
 OBIECTIVE PENTRU ANUL 2021  
 
 Îndeplinirea indicatorului "Număr de cursanți/an - 100". 

 Organizarea de evenimente la sediul CERC, expoziții, seminarii , cursuri, eveniment anual.  

 Participarea la evenimente, expoziții, seminarii sub egida CERC 

 Îmbunătățirea pregătirii profesionale a angajaților CERC în special pe ramura tehnică prin 
practica pe utilaje din domeniul CNC-ului; 

 Suplimentarea numărului de utilaje prin atragerea unor furnizori, care să pună la 
dispoziția CERC anumite utilaje în baza unui contract de parteneriat de tip win-win 

 Obținerea de parteneriate cu diferiți lectori pentru a susține diverse cursuri în cadrul structurii 
de sprijin CERC 

 Urmărirea tendințelor industriei automotive și adaptarea la nevoile actuale. 
 Demararea unui proiect privind direcția în care se va îndrepta "Centrul Regional de 

Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive", după perioada de 
monitorizare ADR Vest; 
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IV 
 

Serviciul Public Creșe Timișoara 
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Misiunea Serviciului Public Creșe este asigurarea, pe timpul zilei, de servicii integrate de 
îngrijire, supraveghere și educație timpurie a copiilor de vârstă antepreșcolară, precum și 
administrarea acestor unități, prin Biroul Financiar al serviciului.  

În îndeplinirea misiunii serviciului, s-a avut în vedere atingerea următoarelor obiective: 
 stimularea diferenţiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, 

socio-afectiv şi psihomotric, ţinând cont de particularităţile specifice de vârstă ale acestuia şi de 
potenţialul său evaluat; 

 realizarea unui demers educaţional bazat pe interacţiunea activă cu adultul, rutina zilnică, 
organizarea eficientă şi protectivă a mediului şi a activităţilor de învăţare; 

 promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu şi mijloc de realizare a 
demersurilor educaţionale la vârstele timpurii; 

 promovarea interacţiunii cu ceilalţi copii prin activităţi de grup specifice vârstei; 
 sprijinirea părinţilor şi familiei în educaţia timpurie a copiilor. 

Principalele activități din cadrul Serviciului Public Creșe Timișoara sunt: 
 organizarea programului educațional, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoțională și 

psiho-senzorială a copiilor, precum și anticiparea și îmbunătățirea posibilelor deficiențe de 
dezvoltare; 

 asigurarea îngrijirii, protecţiei şi nutriţiei copiilor; 
 supravegherea stării de sănătate a copiilor; 
 asigurarea serviciilor complementare de consiliere, de educaţie parentală, de informare pentru 

copii și părinți/reprezentanți legali. 
 activități de coordonare a personalului angrenat în activitățile zilnice exemplificate mai sus; 
 activități de administrare a patrimoniului, a personalului; 
 activități de fundamentare și administrare a bugetului. 

Serviciul Public Creșe Timișoara are sediul în Timișoara, str. Drăgășani, nr. 1, administrează 
un număr total de 13 creșe, organizate după cum urmează: 

 
NR.CREȘĂ DENUMIRE ADRESĂ NR. LOCURI 

AUTORIZATE 

Creșa Nr.1 Făt-Frumos Str. Mureș nr. 6 50 

Făt-Frumos Str. Muzicescu nr.9 26 

Creșa Nr.2 Cosânzeana Str. Martir Silviu Motohon (Irlandei) nr. 53 27 

Cosânzeana Str. Suceava nr. 13A 13 

Cosânzeana Str. Brândușei nr. 15 80 

Cosânzeana Str. C. Brăiloiu (Stregarilor nr. 2) 30 

Creșa Nr.3 Harap-Alb Str. Semenic nr. 8 20 

Creșa Nr.4 Sânziana Str. Vasile Lupu nr. 29A 27 

Sânziana Str. Leonard nr. 13 27 

Creșa Nr.5 Zâna Zorilor Str. Retezat nr. 1 27 

Zâna Zorilor Str. Versului nr. 2 20 

Creșa Nr.6 Luceafărul Str. Drăgășani nr. 1 80 

Creșa Nr.7 Prâslea cel Voinic Str. Independenței nr. 18 20 

TOTAL 447 
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Activitatea desfășurată pe parcursul anului 2020, poartă amprenta responsabilității, calității, 
performanței și egalității șanselor la educație timpurie a copiilor de vârstă antpreșcolară din 
Municipiul Timișoara.  

Activitățile Serviciului Public Creșe sunt structurate astfel: 
a) Activități de îngrijire și supraveghere a copiilor antepreșcolari; 
b) Activități educative ale copiilor antepreșcolari; 
c) Activități de coordonare a creșelor; 
d) Activități administrative: financiare, resurse umane, protecția muncii și servicii de securitate și 

sănătate în muncă, achiziții, relații cu publicul, arhivare. 

Serviciile de îngrijire, supraveghere și educație a copiilor antepreșcolari au fost oferite în baza 
unui contract încheiat între părinte/reprezentantul legal al copilului şi Serviciul Public Creșe 
reprezentat prin Directorii ceșelor/Șefii de centru, contract prin care s-au stabilit drepturile şi 
obligaţiile părţilor. 

Activitatea Serviciului Public Creșe a fost afectată pe parcursul anului 2020, ca urmare a 
pandemiei generate de răspândirea virusului SARS-CoV-2. Astfel, cele 13 unități au avut suspendată 
activitatea cu copiii în perioada 11 martie 2020 - 14 septembrie 2020. De asemenea, în perioada 27 
iulie 2020 -31 august 2020, Serviciul Public Creșe a sprijinit Direcția de Sănătate Publică Timiș, prin 
delegarea asistenților medicali, în vederea susținerii acțiunilor de combatere a răspândirii virusului 
SARS-CoV-2. 
 
a) Activități de îngrijire și supraveghere ale copiilor antepreșcolari 

 
În perioadele în care a fost posibilă prezența copiilor în creșe, s-au desfășurat următoarele 

activităţi principale: 
 Îngrijitorii au asigurat activitatea de îngrijire și supraveghere a copiilor, au ajutat la alimentație, 

programul de igienă personală a copiilor și pregătirea pentru somn a acestora. Au asigurat 
curățenia și dezinfecția spațiilor și a dotărilor din unitate;  

 Asistenții medicali din creşă au asigurat pe tot parcursul anului îndeplinirea atribuțiilor în ceea 
ce privește asistența medicală din unitățile de antepreșcolari. Antepreșcolarii au dosare medicale 
complete, au fost observați pe parcursul frecventării creșelor, s-au luat toate măsurile necesare 
pentru a se menține o stare de sănătate foarte bună în colectivitate;  

 A fost efectuat triajul zilnic cu privire la starea de sănătate, intrarea în colectivitate realizându-se 
doar cu avize epidemiologice atunci când copiii au absentat. De asemenea, întregul personal din 
creșă a fost supus triajului epidemiologic zilnic de către asistentul medical și a fost întocmit un 
grafic de termometrizare zilnică a personalului.   

 În mod constant, s-a urmărit starea de sănătate a copiilor prin cântărire, măsurare, urmărirea 
zilnică a igienei individuale, urmărirea epidemiilor și limitatea lor prin educație sanitară. 

 Alimentația copiilor a respectat normativele nutriţionale, asistenții monitorizând în permanență  
modul în care s-a pregătit, distribuit şi s-a administrat alimentaţia copiilor, în funcţie de vârsta 
acestora, a controlat zilnic condiţiile de funcţionare a blocului alimentar şi a verificat respectarea 
meniurilor; 

 Pentru a asigurarea unui climat sănătos în creșă, asistenții medicali au elaborat un program de 
curăţenie şi dezinfecţie zilnică şi săptămânală a spaţiilor. Au fost întocmite protocoale de 
utilizare corectă a soluţiilor de curăţenie şi dezinfecţie, dar şi un grafic de curăţenie și dezinfecţie 
zilnică, prin care s-a urmărit respectarea sarcinilor de serviciu, menţinerea curăţeniei şi implicit 
protejarea sănătăţii copiilor, dar și a personalului angajat. 
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 Asistenții medicali au realizat instructaje periodice cu personalul din unitate privind 
implementarea normelor igienico-sanitare. 

 Nu s-au înregistrat cazuri de asistență medicală de urgență, asistenții medicali colaborând cu 
medicii de familie ai copiilor și cu părinții acestora în vederea prevenirii îmbolnăvirilor. 

 
b) Activități educative ale copiilor antepreșcolari 

În perioadele în care a fost posibilă prezența copiilor în creșe, s-au desfășurat următoarele 
activităţi principale: 

 Conţinutul educaţiei antepreşcolare se realizează conform prevederilor curriculumului specific 
aprobat potrivit art. 27 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Curriculum-ul naţional este centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, 
emoţională şi socială a copiilor, respectiv pe evaluarea, diagnosticarea şi remedierea timpurie a 
eventualelor deficienţe de dezvoltare. 

 Educatorii-puericultori din creşe au urmărit în permanență stimularea psihomotorie a copiilor în 
vederea creşterii gradului de independenţă, au realizat activităţi care vizează dezvoltarea 
comportamentului socio-afectiv și au asigurat formarea şi perfecţionarea comportamentului 
verbal.  

 În cadrul creșelor s-au desfășurat întruniri cu părinții în scopul discuțiilor și acordării de sugestii 
reciproce cu privire la acomodarea și integrarea optimă a copiilor în colectivitate. 

 Educatorii-puericultori au comunicat părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor, prin jurnalul de 
legătură al copilului, trimestrial sau ori de câte ori a fost necesar, cel puţin următoarele 
informaţii, cu acordul directorului creșei/șefului de centru: 
  a) progresele realizate de copii pe cele 5 domenii de dezvoltare; 
  b) starea emoţională şi afectivă a copiilor; 
  c) dificultăţi/deficienţe identificate; 
  d) orice alte elemente care au necesitat luarea unor măsuri sau a căror cunoaştere de către 
părinţi/reprezentanţi legali este necesară pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

 S-au implementat strategii personalizate în demersul didactic, care valorizează copilul, îl 
diferenţiază şi îl individualizează potrivit ritmului şi nevoilor proprii, în vederea sprijinirii 
dezvoltării sale.    

 În activitatea desfăşurată în unitate s-a respectat dreptul copilului la joc ca formă de activitate, 
metodă, procedeu şi mijloc de realizare a demersurilor educaţionale la vârste timpurii, precum şi 
ca metodă de stimulare a capacităţii şi creativităţii copilului, ca un drept al acestuia şi ca o 
deschidere spre libertatea de a alege, potrivit nevoilor proprii. Tipurile de activităţi desfăşurate 
cu copiii au fost: 

  a) jocul cu jucăria, jocul simbolic, jocul senzorial, jocul cu nisip şi apă, jocul de 
construcţie, jocul didactic; 

b) activităţi artistice şi de îndemânare: desen, pictură, modelaj, activităţi practice şi 
gospodăreşti; 

c) activităţi de muzică şi mişcare: audiţii, jocuri muzicale, jocuri cu text şi cânt, cântece, 
euritmie; (Exemple: ”Ursul doarme și visează”, ”Podul de piatră”, ”Dacă vesel se trăiește”; 
“Autobuzul”, “Am vazut o bunicuță”, exerciții fizice prin efectuarea cărora se realizează 
cunoașterea unor părți ale corpului - înviorarea de dimineață, educație fizică.) 

d) activităţi de creaţie şi de comunicare: povestiri, memorizări, lucrul cu cartea, citire de imagini; 
(Exemple-povestirea unor povești: „Mica Sirenă”, „Pinocchio”, „Jack și vrejul de fasole”, „Ali Baba și 
cei 40 de hoți”, „Cenușăreasa”, „Albă ca Zăpada”, teatru de păpuși: ”Ursul păcălit de vulpe”, ”Scufița 
Roșie”, ”Cei trei purceluși”, învățarea de poezii: ”Mama”, ”Fluturașii”, ”Jucăriile copiilor”,”Moșule cu 
zâmbet drag”.) 
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e) activităţi de cunoaştere: observări, lecturi după imagini, activităţi matematice, convorbiri, 
jocuri didactice, experimente; formarea unor deprinderi de siguranță prin joc: semaforul, podea 
alunecoasă, prizele, urcat/coborât trepte; 

f) activităţi în aer liber: plimbări, jocuri la nisipar, jocuri şi întreceri sportive, utilizarea 
aparatelor de joacă; ( plantare flori, însămânțat și îngrijit iarba, observarea naturii în curtea 
creșei);  

 S-a urmărit formarea de deprinderi comportamentale în familie și societate, deprinderi de igienă 
personală și a mediului în care trăim, acasă/la creșă.  

 Activitatea didactică a fost îmbunătățită prin dotarea grupei cu mobilier și materiale didactice 
Montessori, în cadrul proiectului “Cel mai bun start în viață”, un proiect implementat în  
parteneriat cu ”Asociația Smart Bees Education”. 

 
Parteneriate: 
 

1. Colaborare cu ”Asociația Smart Bees Education” în derularea Proictului ”Cel mai bun start în 
viață – Acces la educație de calitate în creșele de stat din Timișoara” prin care s-au dotat cele 20 
de grupe de creșă cu materiale Montessori în vederea promovîrii importanței educației de 
calitate în copilăria timpurie și facilitarea accesului la materiale și mobilier cu acest specific. 
 

2. Colaborare cu ”Asociația Smart Bees Education” în derularea Proiectului ”Ducem mai departe 
Cel mai bun start în viață – Acces la educație de calitate în creșele de stat din Timișoara”, 
asigurându-se pentru toți copii care frecventează creșele de stat: un colț pentru lectură, un colț 
pentru artă, un colț pentru activități senzoriale, 3 rafturi cu activități de dezvoltare a motricității 
fine, independenței, concentrării și coordonării. 

 
 

3. Colaborare cu ”Organizaţia Pentru Dezvoltare Şi Implicare Socială” privind demararea 
procesului de aprovizionare/prestare servicii cu ajutorul veniturilor, reprezentând 2% sau 3,5% 
din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în 
condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private. 

 



111                                                                                                                       Cod FO24-04, ver.1 

 

c) Activități de coordonare a creșelor 

Activitatea de coordonare a creșelor este îndeplinită de Directorul creșei/Șeful de centru care 
asigură îndrumarea şi controlul activităţii personalului, relaţia cu părinţii copiilor/reprezentantul 
legal, activitatea metodică şi de perfecţionare, păstrarea şi gestionarea patrimoniului unităţii. De 
asemenea, a elaborat proiectele rapoartelor generale privind activitatea creşei și a desfăşurat activităţi 
pentru promovarea imaginii creşei.  

Directorul creșei/Şeful de centru a întocmit periodic referatele de necesitate către 
Compartimentul Achiziții din cadrul Serviciului Public Creșe pentru a asigura materialele igienico-
sanitare, consumabilele, echipamentele și mobilierul necesar desfășurării în condiții optime a 
activității din creșă.  

Având în vedere evoluția pandemiei generate de răspândirea noului coronavirus, Directorul 
creșei/Şeful de centru a organizat și coordonat gestionarea situației epidemiologice în creșă, a 
consultat în permanență legislația cu privire la măsurile necesare în unitățile de antepreșcolari, în 
contextul pandemiei de coronavirus, a realizat raportările la Direcția de Sănătate Publică referitoare 
la cazuri COVID, a implementat măsurile de prevenție pentru împiedicarea răspândirii virusului 
SARS-CoV-2.                     
 

Financiar: 
 
Pe parcursul anului 2020 s-au desfășurat următoarele activităţi principale: 

 S-a urmărit fundamentarea bugetului propriu din bugetul local, realizarea cererilor pentru 
deschiderile de credite bugetare, precum şi respectarea procedurilor privind parcurgerea celor 
4 faze ale execuţiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi 
plata cheltuielilor, respectiv evidenţa contabilă sintetică şi analitică a cheltuielilor bugetului 
local aferente următoarelor capitole componente ale bugetului local: Cap. 68 „Asigurări şi 
asistenţă socială”. 

 S-au evidenţiat analitic cu ajutorul programului de contabilitate, sumele aprobate din 
Bugetului Local pentru ”Cap. 68.02.11 Creșe”; 

 S-a colaborat cu Trezoreria Municipiului Timişoara pentru înregistrarea corectă a plăţilor, 
întocmind la nevoie actele necesare în vederea efectuării corecțiilor;             

 S-au întocmit ordine de plată, foi de vărsământ și CEC-uri; 
 S-au înregistrat documentele contabile; 
 S-au efectuat operaţiuni în numerar prin casieria unităţii precum şi prin virament pe baza 

ordinelor de plată pe capitole bugetare conform specimenelor de semnături prin Trezoreria 
Timişoara; 

 S-au întocmit recepțiile în vederea efectuării plăților în sistemul electronic de raportarea 
situațiilor financiare FOREXEBUG al Ministerului de Finanțelor Publice. 

 S-au întocmit Dările de seamă contabile proprii, a  anexelor pentru bilanţul propriu (situaţia 
fluxurilor de trezorerie în lei şi în valută; situaţia activelor şi datoriilor proprii; plăţi restante; 
situaţia activelor fixe neamortizabile; situaţia activelor fixe amortizabile, etc), raportul 
explicativ lunar/annual; 

 S-au efectuat angajamente bugetare în aplicația Controlul Angajamentelor Bugetare de pe 
platforma Ministerului Finanțelor Publice, urmărirea acestora, efectuarea recepțiilor și 
verificarea codurilor de angajament generate de aplicație; 
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 S-au preluat/printat/operat/îndosariat extrasele de cont, rapoartelor de execuție și recipiselor 
de pe platforma Ministerului Finanțelor Publice;  

 S-au centralizat pontajele întocmite pentru fiecare unitate administrată; 
 S-au întocmit statele de plată lunare, situațiile recapitulative, borderourile pentru virarea 

salariilor în conturi; 
 S-au întocmit statisticile lunare și trimestriale privind fondul de salarii lunar înaintate la 

Institul Național de Statistică; 
 S-au transmis declarațiile și formularele electronice utilizând certificatul de semnătură 

electronică; 
 S-au centralizat la sfârşitul exerciţiului financiar propunerile privind necesarul de bunuri şi 

servicii de la creşele din subordine, pentru anul următor, în vederea fundamentării bugetului 
de cheltuieli pentru 2021 

 S-a efectuat inventarierea anuală a patrimoniului; 
 S-a asigurat activitatea de control financiar preventive; 
 S-a elaborat dosarul anual referitor la sistemul de control intern managerial în cadrul Biroului 

Financiar și s-a asigurat implementarea SCIM la nivelul întregului serviciu. 
 
Administrarea locurilor pentru copii: 
 
Pe parcursul anului 2020, s-au desfășurat următoarele activități: 

 S-au stabilit criteriile privind acceptarea copiilor în creșă, conform legislației în vigoare; 
 S-a stabilit perioada de înscriere a copiilor în creșe; 
 S-au preluat dosare de înscriere a copiilor în creșe; 
 S-au constituit comisii care au analizat dosarele depuse și au stabilit punctajul; 
 S-a întocmit lista cu rezultatele obținute; 
 S-au soluționat contestațiile și s-au afișat rezultatele finale; 
 S-au repartizat copii în unitățile serviciului; 
 S-a urmărit parcursul copiilor în creșă; 
 S-a procedat la scoaterea din evidență (în caz de neprezentare pentru o perioadă mai mare sau 

egală cu 4 săptămâni consecutive, fără documente medicale justificative); 
 S-a colaborat continuu cu părinții sau cu reprezentanții legali ai copiilor. (prin ședințe 

organizate, anunțarea în caz de situații neprevăzute etc).  
 Ca urmare a pandemiei generate de răspândirea viruslui SARS – CoV- 2 s-au redus numărul 

de locuri astfel încât să fie respectate condițiile de distanțare socială impuse de normele în 
vigoare. 
 
 
NR.CREȘĂ DENUMIRE ADRESĂ NR. LOCURI 

AUTORIZATE 
NR LOCURI 

DISPONIBILE 
PANDEMIE 

Creșa Nr.1 Făt-Frumos Str. Mureș nr. 6 50 24 

Făt-Frumos Str. Muzicescu nr.9 26 11 

Creșa Nr.2 Cosânzeana Str. Martir Silviu Motohon (Irlandei) nr. 
53 

27 17 

Cosânzeana Str. Suceava nr. 13A 13 13 

Cosânzeana Str. Brândușei nr. 15 80 44 

Cosânzeana Str. C. Brăiloiu (Stregarilor nr. 2) 30 17 
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Creșa Nr.3 Harap-Alb Str. Semenic nr. 8 20 9 

Creșa Nr.4 Sânziana Str. Vasile Lupu nr. 29A 27 18 

Sânziana Str. Leonard nr. 13 27 18 

Creșa Nr.5 Zâna Zorilor Str. Retezat nr. 1 27 13 

Zâna Zorilor Str. Versului nr. 2 20 10 

Creșa Nr.6 Luceafărul Str. Drăgășani nr. 1 80 44 

Creșa Nr.7 Prâslea cel 
Voinic 

Str. Independenței nr. 18 20 10 

TOTAL 447 248 

 
Relații cu publicul: 
 
Pe parcursul anului 2020, s-au desfășurat următoarele activități: 

 S-a asigurat prin activitatea de curierat și distribuție a corespondenței, circuitul documentelor;  
 S-a asigurat asistența cetățenilor, la solicitarea acestora, personal, telefonic sau prin orice alt 

mijloc de comunicație;  
 S-a menținut legătura cu instituțiile publice de interes;  
 S-au înregistrat petițiile cetățenilor (cereri, reclamații, sugestii etc.);  
 S-au informat cetățenii cu privire la diverse tipuri de probleme legate de activitatea instituției;  

 
1. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2021: 

 Continuarea procesului de dotare a creșelor existente; 
 Îmbunătățirea colaborării cu structurile din aparatul de specialitate al Primarului în vederea 

realizării lucrărilor de reparații și renovări în toate unitățile în care se desfășoară atât 
activitatea creșelor cât și a grădinițelor; 

 Implementarea sistemelor de supraveghere la nivelul biroului în care se desfășoară activitățile 
administrative; 

 Îmbunătățirea procesului de îngrijire a copiilor; 
 Ocuparea posturilor vacante aprobate, în vederea desfășurării activității în parametrii optimi; 
 Sporirea eficacităţii şi eficienţei activităţii, desfăşurate în cadrul Serviciului Public Creșe. 
 Perfecţionarea profesională a personalului din cadrul Public Creșe conform Raportului 

privind necesarul de formare profesională a personalului pe anul 2021; 
 Creşterea numărului de locuri în creşe prin amenajarea unor spații noi; 
 Îmbunătățirea imaginii și percepției publice la nivelul Municipiului Timișoara. 
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VI. SERVICIUL UNITATEA DE IMPLEMENTARE 
PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ PENTRU 

CULTURĂ 
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SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2020  

 

Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură funcționează în 
subordinea directă a Viceprimarului Ruben Lațcău, conform Dispoziției nr. 1407/19.11.2020. De 
asemenea, conform HCL nr. 263 din 2020 privind modificarea şi aprobarea Organigramei și a 
Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, SUIPIC a 
preluat printr-un post și atribuțiile Compartimentului Monumente, strict legate de monumentele 
istorice aflate pe teritoriul municipiului Timișoara. Preemțiunile asupra clădirilor monument-istoric 
aparțin de Direcția Economică, Biroul Evidență Mijloace Fixe. 
         Pe partea de infrastructură culturală şi de turism, municipalitatea şi-a asumat mai multe 
proiecte şi realizarea unor centre culturale. 
         Realizarea acestor centre culturale: studiouri de teatru, cinematografe, galerii de artă, reprezintă 
obiective cuprinse în Manualul de licitaţie –candidatură  Timişoara 2021, Capitală Europeană a 
Culturii (Bid Book TM 2021), la capitolul ”Intervenţii de infrastructură culturală”, devenind 
obiective asumate în calitate de oraş - Capitală Europeană a Culturii în 2023. 
 
 
          Concursul Multiplexity de soluții Centrul pentru artă, tehnologie și experiment Multiplexity 
Timișoara 2020 -  se urmărește prin prezenta temă obținerea unei soluţii complexe de 
„refuncţionalizare prin adaptare” (adaptive re-use), capabilă să răspundă inclusiv unei serii de 
probleme conexe obiectivului central.  
Au fost înscrise 28 de proiecte la concurs iar câștigătorul a fost  Șerban I.Daniel Lucian. 

         MultipleXity va fi un centru destinat experimentului cultural şi tehnologic prin multiple 
funcțiuni care se vor desfășura în fostele ateliere şi depouri de tramvaie de pe strada Take Ionescu 
56-58 şi integrând și Muzeul Corneliu Miklosi (bd. Take Ionescu 83). Rolul MultipleXity este să 
faciliteze şi încurajeze prin experiment iniţiative şi proiecte aflate la graniţa dintre tehnologie şi artă. 
MultipleXity va oferi un spaţiu deschis şi liber, cu o infrastructură accesibilă pentru proiecte şi 
experiențe inovatoare. Aici se vor produce concepte şi produse artistice, tehnologice prin colaborare 
intensivă.  
         Reabilitarea prin această investiție a patrimoniul industrial al oraşului şi introducerea lui în 
circuitul cultural și social reprezintă o premieră pentru investițiile publice dinTimișoara și poate 
genera un precedent benefic pentru alte zone industriale dezafectate ale orașului, crescând și 
atractivitatea Canalului Bega, coloana verde-albastră a Municipiului. Prezența importantei colecții de 
tramvaie a Muzeului Corneliu Miklosi, sporeşte relevanța zonei de concurs prin „conexiunea cu un 
loc de importanță majoră în tradiția şi istoria tehnologică a oraşului 
          Organizatorul concursului a fost Ordinul Arhitecților din România (OAR), o organizație 
profesională care are ca misiune creșterea calității produsului arhitectural-urbanistic și promovarea 
acestui serviciu față de societate ca act de cultură de interes public.. 
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         În ceea ce privește, celelalte proiecte asumate de municipalitate: 
 
         Avem aprobată documentația tehnico-economică- faza DALI aferentă obiectivului de investiţie 
Reabilitare cinematograf și schimbare destinație în ”Centru cultural și educațioal Freidorf” 

        4. Un alt proiect aprobat in data de 08.09.2020 este „proiectul „Clădire în regim de înalțime 
P+2E cu funcțiunea  centru cultural și educațional Kuncz” în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Operațional Regional  2014-2020, Axa prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1, apelul 
de proiecte cod   POR/722/9/1/1/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială, prin măsuri integrate. 
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Centrul Multifuncțional Kuncz va deveni un centru cultural modern, unde vor avea loc diverse 
activități socio-educative, recreative şi culturale menite să combată marginalizarea socială. Fișa de 
proiect cu titlul „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centrul cultural și educațional 
Kuncz” a fost selectată pentru finanțare în urma procesului de selecție de către GAL Timișoara în 
cadrul Apelului de Selecție: Măsura 3-Centru Comunitar Integrat.  În data de 17.09.2020 a fost 
înregistrată cererea de finanțare pentru proiectul “Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea de 
Centru Cultural și Educațional Kuncz” prin intermediul aplicației electronice MySMIS. Codul SMIS 
al cererii de finanțare este 140971. În prezent a fost finalizată etapa precontractuală, urmând ca în cel 
mai scurt timp să fie semnat contractul de finanțare. 

Grupul ţintă vizat este format din aproximativ 100 de persoane din comunitatea urbană 
marginalizată.  

Realizarea obiectivului va contribui la: 
• creşterea sentimentului de apartenenţă la comunitate 
• dezvoltarea de acţiuni de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile 
oferite şi beneficiile acestora pentru persoanele marginalizate şi familiile acestora 
• asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere - socializare, 
abilitare-reabilitare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii 

Obiectivul va cuprinde spaţii de odihnă, recreere şi relaxare, cum ar fi: săli pentru cursuri artistice, 
sală de sport, săli pentru asistenţă la efectuarea temelor (“afterschool”), sală de mese. Ținta sunt 
copiii de vârstă şcolară (7-12 ani). 

 

         Un alt proiect finalizat cu success a fost faza de proiectarea pentru cinemtograful “Studio” și 
începerea licitatiei pentru lucrările de execuție. 

        Prin HCL 634/28.11.2018, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat funcțiunea de 
cinematograf dedicat filmului european, românesc și a filmului de artă independent pentru 
Cinematograful Studio. Astfel, în urma mai multor discuții s-a format un grup de lucru constituit: din 
Primăria Municipiului Timișoara, Institutul Francez din România, Asociația Pelicula Culturală, 
Asociația Marele Ecran, Asociația Documentor, Asociația Română a Filmului Independent 
(Timishort), având ca scop promovarea culturii cinematografice în rândul cetățenilor Timișoarei. 
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       Noul cinema Studio va avea două săli de proiecție, una cu 190 de locuri și una cu 64 de locuri, 
care va fi, de fapt, un spațiu multifuncțional și va putea fi folosită atât ca sală de cinema, cât și pentru 
diferite dezbateri, ateliere sau ca studio foto. În podul clădirii va fi un hub educațional, cu spații de 
lucru pentru asociațiile de film, jurnalism, multimedia, fotografie, sound design etc. Va exista o 
terasă unde vor avea loc proiecții de film în aer liber, lansări de carte, mini-concerte, spectacole etc. 

       Spațiile reabilitate se vor adresa atât consumatorilor, cât și inițiatorilor de evenimente culturale. 

 

 

       Cinematograf Timiș 

Proiectanții au predat DTAC și Proiectul Tehnic  

        Cinematograful Unirea 

        Imobilul a fost cuprins ca obiectiv în bugetul de funcționare – reparaţii curente, se află în stare 
de funcționare, în incinta sa derulându-se activități educative și religioase. Lucrările de reparații 
curente vor fi demarate în anul 2021.       Se află în derulare faza de antemăsurători, realizare deviz 
estimativ pentru lucrările de reparații necesare. Cinematograful Unirea va deveni un centru cultural 
de cartier. Primăria Municipiului Timișoara a dat comandă pentru întocmirea documentației tehnice 
pentru obținerea autorizației de construire.  

         Municipiul Timișoara este partener în cadrul proiectului ”PGI06047 ECoC- SME: Actions for 
inducing SME growth and innovation via the ECoC event and legacy/Acțiuni de stimulare a creșterii 
și inovării IMM-urilor prin evenimentul Capitală Europeană a Culturii și moștenirea acestuia”, 
implementat de Sericiul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructura pentru Cultură- 
SUIPIC, începând cu data de 01.08.2019, pe o perioadă de 36 de luni (faza I-24 de luni, faza II-12 
luni) și finanțat prin Programul Interreg Europe. 
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  Reparați la o parte din monumentele istorice din Municipiul Timișoara după cum urmează: 
 
     - în luna septembrie 2020, s-a atribuit contractul privind “servicii de restaurare a bustului de 
bronz al lui Emanuil Ungureanu (vandalizat în iunie 2015) și amplasarea pe soclul rămas liber, 
situat în fața liceului din Piața Iancu Huniade 3”  
 
     - reabilitarea statuii Mihai Eminescu (Filarmonica Banatul Timișoara) 
 
     - amplasarea unui gard de protecție la statuia monumentului istoric Sfântului Ioan Nepomuk 
(biserica Millenium) 
 
     - repararea și curățarea plăcilor sparte de la soclul monumentul Eroilor Neamului( Calea Șagului ) 
 
     -lipirea plăcilor desprinse la monumentele amplasate pe Aleea Personalitățiilor din Parcul Central 
Anton Scudier  
 
     -curățarea monumentelor dedicate Eroilor de Război din Cimitirul Eroilor (Calea Lipovei ) 
 
 
 

Spațiile reabilitate se vor adresa atât consumatorilor, cât și inițiatorilor de evenimente 
culturale.   
 
 

 reabilitării cinematografului. În paralel cu documentația, au fost demarate unele lucrări de 
Obiectivul va cuprinde spaţii de odihnă, recreere şi relaxare, cum ar fi: săli pentru cursuri artistice, 
sală de  sport,  săli  pentru asistenţă  la efectuarea  temelor  (“afterschool”),  sală de mese.  Ținta  sunt 
copiii de vârstă şcolară (7‐12 ani). 

 
 Cinematograful Freidorf - imobilul va fi cuprins ca obiectiv în bugetul local. În luna 
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Municipiul Timișoara este partener în cadrul proiectului ”PGI06047 ECoC- SME: 
Actions for inducing SME growth and innovation via the ECoC event and 
legacy/Acțiuni de stimulare a creșterii și inovării IMM-urilor prin evenimentul Capitală 
Europeană a Culturii și moștenirea acestuia”, implementat de Sericiul Unitatea de 
Implementare Proiecte de Infrastructura pentru Cultură- SUIPIC, începând cu data de 
01.08.2019, pe o perioadă de 36 de luni (faza I-24 de luni, faza II-12 luni) și finanțat prin 
Programul Interreg Europe.  
 

Partenerii de proiect sunt: Universitatea Finlandei de Est - Institutul Karelian, Finlanda -  lider de 
proiect, Municipiul Leeuwarden, Olanda, Fundaţia Incubator, Leeuwarden, Olanda - partener, 
MateraHub Industrii Culturale şi Creative, Matera, Italia – partener, Municipiul Rijeka, Croaţia – 
partener, Municipiul Timişoara, România – partener, Universitatea Vytautas Magnus, Centrul 
pentru practici de afaceri, Kaunas, Lituania – partener, reprezentând foste, actuale şi viitoare oraşe 
Capitală Europeană a Culturii: Leeuwarden, CEaC 2018 (Olanda), Matera, CEaC 2019 (Italia), 
Rijeka, CEaC 2020 (Croaţia), Kaunas, CEaC 2022 (Lituania) și Timișoara, CEaC 2023.  
 
Proiectul ECoC-SME recunoaşte programul Capitală Europeană a Culturii (CEaC) ca pe o 
oportunitate încă insuficient utilizată de oraşe şi regiuni pentru dezvoltarea IMM-urilor locale, 
existente şi viitoare. Proiectul se concentrează asupra potenţialului programului CEaC de a declanşa, 
consolida şi diversifica antreprenoriatul local, prin încurajarea cooperării trans- sectoriale creative, a 
creării de clustere şi reţele, precum şi de a internaţionaliza activitatea acestora.  
În cadrul proiectului, printr-un proces interactiv de învăţare şi co-creaţie interregională şi 
participativă, partenerii explorează şi împărtăşesc modalităţi şi bune practici pentru a revigora 
sectorul IMM-urilor la nivel local şi regional şi pentru a-l alinia la contextul specific al mega 
evenimentului Capitală Europeană a Culturii (CEaC).  
 
Obiectivul general al proiectului este de a aduce împreună regiuni/orașe europene și grupuri de 
stakeholderi pentru a participa la un proces interactiv de învăţare şi co-creaţie interregională pentru 
promovarea IMM-urilor locale, existente şi viitoare, în timpul și după mega evenimentul Capitală 
Europeană a Culturii. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
Faza I (1 august 2019- 31 iulie 2020) 

 realizarea unei analize a experienței fostelor gazde ale evenimentului Capitală Europeană a 
Culturii și a nevoilor şi obiectivelor viitoarelor Capitale Europene ale Culturii, în cadrul 
atelierelor locale de învățare (Local Learning Labs), organizate de către partenerii de proiect; 

 transpunerea în exemple de bune practici a acestor experienţe spre a fi utilizate în noile 
iniţiative de start-up și pentru consolidarea iniţiativelor deja existente în sectorul IMM, prin 
implicarea diverşilor actori interesaţi (instituții publice, actori responsabili de proiectele 
CEaC; organizațiile pentru promovarea/consultarea IMM-urilor și întreprinderile în sine, alte 
sectoare, de exemplu din sfera educaţională, societatea civilă, etc.); 

 elaborarea de planuri de acțiune locale. 
 Faza II (1 august 2021- 31 iulie 2022) 

 implementarea şi monitorizarea planurilor de acţiune locale; 
 transmiterea de recomandări către programul CEaC privind modalitatea de a-și spori impactul 

pozitiv asupra economiilor locale/regionale ; 
 diseminarea exemplelor de bune practici identificate în întreaga Uniune Europeană; 

 
În anul 2020, conform cu activitățile descrise în proiectul apobat, au fost organizate o serie de 
ateliere locale de învățare pe teme relevante pentru proiect, având scopul de a explora, analiza și 
împărtăși cu participanții, reprezentanți din sectorul de afaceri,  cultură, educație și tineret, printr-un 
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proces interactiv de învăţare şi co-creaţie, noi modalităţi de abordare şi exemple de bune practici 
pentru revigorarea sectorului de afaceri la nivel local şi regional în contextul Capitalei Europene a 
Culturii (CEaC), cu focus pe antreprenoriatul cultural și creativ și specializările inteligente. 
 
Astfel, continuând seria de ateliere, în data de 20 ianuarie 2020, a fost organizată în Spațiul 
Expozițional al Primăriei, cea de-a treia sesiune a primului Atelier Local de Învăţare (Local Learning 
Lab 1.3.) din cadrul proiectului, cu tema generală ”Cum poate deveni programul Capitală Europeană 
a Culturii o oportunitate pentru oraşe şi regiuni de a dezvolta iniţitativele antreprenoriale existente şi 
viitoare?”.  
În cadrul acestei sesiuni ne-am propus să continuăm discuţiile pe marginea rezultatelor primei 
sesiuni organizate în 30 septembrie 2019, cu scopul de a identifica soluţii şi de a dezvolta idei care să 
stea la baza unui plan de acţiune pentru consolidarea viitoarelor iniţiative din sectorul IMM-urilor 
locale.  
Având în vedere situația creată de pandemia de coronavirus și perioada de lockdown din primăvară, 
activitățile în cadrul proiectului au continuat în mediul online. Astfel că, cel de-al doilea Atelier 
Local de Învăţare (Local Learning Lab 2) cu tema ”Implicare: modalități de a activa potențialele 
startup-uri și IMM-urile în cele trei etape ale mega-evenimentului CEaC: pregătirea, anul 
evenimentului și anii moștenire” s-a desfășurat în condiții diferite, prin intermediul corespondeței 
electronice și a platformei Zoom. Astfel, în prima sesiune a atelierului (Local Learning Lab 2.1), 
părțile interesate în tema proiectului (stakeholderi) au răspuns pe mail, în perioada 14 - 21 mai 2020 
la o serie de întrebări relevante pentru tema atelierului: Cum putem comunica eficient IMM-
urilor/startup-urilor rolul şi nevoile programului CEaC?/Ce canale pot fi folosite în acest sens?/ 
Cunosc IMM-urile/startup-urile potențialul CEaC?/ Care credeți că ar putea fi modurile de cooperare 
între comunitatea de afaceri și Timișoara 2021?/ Cum putem identifica nevoile sectorului creativ în 
relaţia cu programul CEaC pentru a conştientiza oportunităţile antreprenoriale?/ Cum se poate 
facilita accesul la informațiile necesare antreprenorilor pentru a acționa?/ Cum pot fi determinate 
IMM-urile/startup-urile să dezvolte inițiative în legătură cu mega evenimentul CEaC? 
În data de 02 iulie 2020, cea de-a două sesiune a Atelierului Local de Învăţare 2 (Local Learning Lab 
2.2) a avut loc în  limba engleză pe platforma Zoom. În cadrul acestui atelier au fost prezentate 
rezultatele primei sesiuni sub forma unui raport realizat de managerul proiectului pe baza 
răspunsurilor primite la întrebările trimise pe mail și au fost prezentate doua exemple de bune 
practici identificate în cadrul proiectului, THE LAUNCH GAME, prezentat de Lennard Drogendijk, 
fondator și headcoach, Incubator Foundation Leeuwarden, Olanda și COWORK Timișoara - Andrei 
Munteanu, co-fondator și CEO Cowork Timisoara, urmate de sesiuni de întrebări din partea 
participanților. 
În data de  08 octombrie 2020 a fost organizată prima sesiune a Atelierului Local de Învățare 3 
(Local Learning Lab 3.1), la Cowork Timișoara Garden, cu respectarea măsurilor de distanțare 
impuse în contextul pandemiei, menite să prevină răspândirea Covid-19. 

Pentru această sesiune ne-am propus un schimb de idei şi experienţe pe tema ”Parteneriatele trans-
sectoriale, rețele și clustere: cum valorificăm un mega - eveniment ca și CEaC”, pentru a documenta 
starea de fapt din sectoarele  vizate și pentru colectarea de idei și a identifica modalități de dezvoltare 
a viitoarelor iniţiative din sectorul IMM-urilor locale în contextul evenimentului Capitală Europeană 
a Culturii și de consolidare a celor deja existente.  
Atelierul a fost moderat de către Andrei Munteanu, CEO și co-founder Cowork Timișoara, în calitate 
de facilitator. A fost prezentat stadiului de implementare al proiectului și următorii pași spre 
definirea planului de actiune pentru stimularea creșterii și inovării IMM-urilor prin evenimentul 
CEaC și moștenirea acestuia, s-a analizat situația existentă la nivelul Municipiului Timișoara și a 
regiunii privind parteneriatele trans-sectoriale, rețele existente, clustere și s-a discutat despre 
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așteptări și posibilități de dezvoltare a colaborărilor trans-sectoriale între mediul de afaceri, sectorul 
cultural și creativ, sectorul IT&C și mediul educațional. 
În data de  20 octombrie 2020, la Fosta Cancelarie de război, un spațiu în care am putut asigura 
condițiile pentru a respecta măsurile impuse în contextul pandemiei (Hotărârea nr.49/ 13.10.2020) a 
avut loc prima sesiune a Atelierului Local de Învăţare 4 (Local Learning Lab 4.1). 
Ne-am propus un schimb de idei şi experienţe având tema ”Sectorul cultural și creativ în Timișoara 
și în regiune, impactul pandemiei de Covid-19 și modalitățile de dezvoltare a sectorului în anii de 
pregătire a CEaC, anul deținerii titlului și anii moștenire”, iar atelierul a fost moderat de către Andrei 
Munteanu, CEO și co-founder Cowork Timișoara, în calitate de facilitator. Folosind metoda ”world-
café”, în două grupuri și două sesiuni paralele, am căutat răspunsuri la întrebările:  Cum putem activa 
mai multe start-up-uri și IMM-uri în sectorul cultural și creativ din regiunea noastră?/ Cum putem 
implica Asociația Timișoara Capitală Europeană a Culturii în contextul noilor inițiative din sectorul 
cultural și creativ?/ Ce alte părți interesate ar trebui să fie implicate sau ce alte modalități ar trebui să 
abordeze comunitatea pentru apariția unor noi inițiative? Cum a fost afectat sectorul cultural și 
creativ local și regional de pandemia Covid-19? /Ce noi inițiative, inclusiv de sprijin, au apărut ca 
răspuns la problemele create de pandemie? / Cum pot aceste inițiative să devină sustenabile chiar și 
după depășirea pandemiei de Covid-19? 
În urma fiecărui atelier au fost întocmite rapoarte care au fost prezentate partenerilor în cadrul 
workshopurilor. La fiecare atelier au fost peste 20 de participanți, reprezentanți ai părților interesate 
(stakeholderi). 
Proiectele Interreg Europe se concentrează pe acest proces inter - regional de învătare și co-creație 
participativă, iar workshopurile constituie cele mai bune prilejuri de a face schimb de experiențe 
locale și bune practici identificate de parteneri în plan local. Primele două workshopuri din cadrul 
proiectului au avut loc în anul 2019 la Leeuwarden, Olanda și la Matera (Italia), iar în 2020 
workshopul 3 urma să fie organizat la Rijeka, iar workshopul 4 la Timișoara, ambele însoțite de 
vizite la obiective relevante în plan local pentru tema proiectului, posibile exemple de bune practici 
pentru parteneri. 
În contextul pandemiei, workshopurile programate pentru anul 2020 au fost organizate online și nu 
fizic, așa cum era planificat inițial. 
Astfel, în data de 10 iunie 2020 a avut loc online, pe platforma Zoom, workshopul 3 cu prezentarea 
rezultatelor atelierelor locale de învățare organizate de partenerii din proiect până la acea dată, iar 
apoi participanții au fost împărțiți în grupuri de lucru, pe 3 teme  pentru schimb interregional de 
experințe. 

 
Workshopul 4 a fost organizat în trei sesiuni.  

În cadrul primei sesiuni a workshopului -PW4.1., din 19 octombrie 2020,  liderul de proiect a 
diseminat informații privind modalitatea de dezvoltare a planurilor de acțiune locale, exemple de 
planuri de acțiune de succes, s-au discutat structuri posibile și moduri de lucru între partneri (peer-
reviewing), aducând clarificări și răspunsuri la întrebări ce au vizat așteptările Interreg Europe 
privind structura și conținutul planurilor de acțiune, scopul fiind acela de a formula practici concrete, 
ce pot fi adoptate de către orașele și regiunile participante și care să aibă un potențial ridicat de a fi 
incluse în planurile lor de acțiune. 

Cea de-a doua sesiune a workshopului- PW4.2. organizată în 10 noiembrie 2020 și-a propus să 
prezinte prima versiune a planurilor de acțiune, un proces de transferare a experiențelor acumulate 
după primul an de învățare și schimburi interregionale și de transferare a acestor experiențe în 
planurile lor de acțiune locale/regionale (PA). Acestea vizează îmbogățirea instrumentelor de politici 
existente (strategii locale/regionale, programe operaționale etc.) pentru un ecosistem IMM revitalizat 
și diversificat - unul care se concentrează, utilizează și este aliniat cu mega-evenimentul Capitală 
Europenă a Culturii și moștenirea sa. Măsurile selectate, concepute ca acțiuni dedicate în PA, 
urmează a fi pilotate pe parcursul celui de-al treilea și ultimul an al proiectului nostru. 
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La cea de-a treia sesiune a workshopului- PW4.3., organizată în 7 decembrie 2020, Timișoara și 
Rijeka au prezentat versiunea a doua a planurilor lor de acțiune și au discutat cu partenerii din proiect 
modalități de îmbunătățire în vederea redactării versiunii cu numărul 3 a planului de acțiune. 

În data de 16 iunie 2020 a fost organizat și un seminar online cu tema “Continuing, restarting and 
adjusting amidst the Pandemic: ECoC and CCI in Matera, Rijeka and Timisoara/Continuarea, 
repornirea și adaptarea în timpul pandemiei: CEaC și ICC în Matera, Rijeka și Timișoara”. 
Vorbitorii, reprezentanți ai orașelor deținătoare ale titlulului de Capitală Europeană a Culturii în 2019 
(Matera), 2020 (Rijeka) și 2023 (Timișoara) au împărtășit din experiența lor cu privire la modul în 
care se adaptează la ”noua normalitate” în contextul programelor Capitală Europeană a Culturii 
(CEaC) și industriilor culturale și creative (ICC) din orașele lor.  
Sectorul cultural și creativ timișorean a fost reprezentat de librăria independentă „La Două Bufnițe”, 
un start-up de succes, care prin creativitate și antreprenoriat inventiv a reușit nu doar să 
supraviețuiască în timp de pandemie, rămânând aproape de comunitatea de cititori, ci și să își 
diversifice activitățile. Evenimentul a fost găzduit pe platforma Zoom pentru partenerii din proiect, 
iar cei interesați l-au putut urmări live stream pe pagina Facebook a proiectului ECoC-SME 
(https://www.facebook.com/ECoCSME/). 
Pe parcursul anului 2020 membrii echipei de implementare a proiectului au participat alături de 
partenerii din proiect la diverse webinarii și workshopuri organizate de către programul Interreg 
Europe sau alte organizatii: Online meetings (13.04) Tourism and Cultural and Creative Industries in 
the post Covid-19 period (23.07.), Cultour is Capital - ECoCs and their capacity to raise local 
economies (28.07), Designing action plans (22.09), Cultural and Creative Regional Ecosystems, 
"Retooling” economic development and the cultural sector after the pandemic (17.11). 

În anul 2020 au fost identificate o serie de exemple de bune practici dezvoltate în plan local și 
regional, relevante pentru tema proiectului: COWORK Timișoara pentru startup-uri și freelanceri 
(Start-Up Survivor, Start-Up Weekend), INNOMatch - Târg de Inovare Regional (ADR Vest) și 
Timișoara Creativă (FEEA, UVT). Aceste exemple de bune practici au fost descrise și trimise spre 
validare experților europeni din cadrul programului Interreg Europe, fiind acceptate și publicate atât 
pe site-ul proiectului http://www.interregeurope.eu/ecoc-sme/good-practices/, cât și în platforma 
europeană de învățare (Policy Learning Platform). 

Pentru buna desfășurare acțiunilor din cadrul proiectului, conform cu bugetul narativ din fișa de 
proiect aprobată, au fost lansate două achiziții publice, în procedură directă, simplificată.  

Prima achiziție a fost lansată în luna martie 2020, fără a fi depusă nicio ofertă și întreaga procedură a 
fost reluată în luna septembrie 2020, pentru achiziție servicii organizare evenimente – 2 ateliere 
locale de învăţare cu Grupul Stakeholderilor.  

În conformitate cu cererea de finanţare, valoarea estimată pentru achiziţia serviciilor de organizare 
evenimente a fost de 3600 euro cu TVA inclus, respectiv, 3025,21 euro fără TVA, respectiv 14.642, 
62 lei fără TVA, la cursul oficial BNR din data de 24.08.2020.  

În data de 02.09.2020 a fost lansată în SEAP achiziția serviciilor mai sus menționate prin Anunț 
publicitar cu nr. DAN1341177, cod CPV 79952000- 2- servicii pentru evenimente.     Au fost depuse 
3 oferte în termen, care au fost analizate din punct de vedere tehnic și financiar și s-a atribuit cu suma 
de 8.160 lei, fără TVA (ofertantul nu este plătitor de TVA).  
A doua achiziție a fost lansată în luna octombrie pentru achiziţia serviciilor de consultanţă şi 
expertiză pentru dezvoltarea unui plan de acțiune pentru creşterea şi inovarea IMM-urilor.  

În conformitate cu cererea de finanţare, valoarea estimată pentru achiziţia serviciilor de consultanţă 
şi expertiză pentru dezvoltarea unui plan de acțiune pentru creşterea şi inovarea IMM-urilor a fost de 
2.500 euro cu TVA inclus, respectiv 2.025 euro fără TVA, respectiv 9.860,73 lei fără TVA la cursul 
oficial al BNR din data 06.10.2020. 
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În data de 21.10.2020 a fost lansată în SEAP achiziția serviciilor mai sus menționate prin Anunț 
publicitar cu nr. ADV1177855, cod CPV 79311100-8- servicii de elaborare de studii.    A fost depusă 
o ofertă în termen care a fost analizată din punct de vedere tehnic și financiar și s-a atribuit cu suma 
de 9.500 lei, fără TVA (ofertantul nu este plătitor de TVA).  
După primele șase luni de implementare, în 15 februarie 2020, s-a depus spre validarea Controlului 
de Prim Nivel din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației  Raportarea 1 
pentru perioada de implemnetare 1 august 2019 - 31 ianuarie 2020, cu cheltuieli în valoare de 
15929,56 euro. Suma a fost validată în întregime, cu cheltuieli 0 neeligibile. Rambursarea pentru 
fondurile FEDR a fost făcută de liderul de proiect în data de 14.08.2020 în valoare de 13 540,12 
euro.  
Rambursarea din fondurile MDRAP (cofinanțarea națională) se va realiza la finalul fazei 1, conform 
contractului de finanțare dintre Municipiul Timișoara și Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
și Administrației. 
În 17 august 2020 s-a depus spre validarea Controlului de Prim Nivel din cadrul Ministerului 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației  Raportarea 2 pentru perioada de implemenatare 1 
februarie - 31 iulie 2020, cu cheltuieli în valoare de 15.621,57 euro. Suma a fost validată în 
întregime, cu cheltuieli 0 neeligibile.  

Rambursarea pentru fondurile FEDR urmează a fi facută de liderul de proiect după validarea 
Raportarii 2 pe întregul proiect, probabil până la finalul anului. 

Rambursarea din fondurile Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației -MDRAP 
(cofinanțarea națională) se va realiza la finalul fazei 1, conform contractului de finanțare dintre 
Municipiul Timișoara și Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. 
În anul 2020 în cadrul proiectului au fost redactate 2 comunicate de presă, însumând un număr de 7 
apariții în presa scrisă și online, iar pentru site-ul proiectului http://www.interregeurope.eu/ecoc-sme 
au fost redactate un număr de 14 articole și materiale informative în limba engleză pe teme relevante 
pentru proiect. 
http://www.interregeurope.eu/ecoc-sme/news/news-article/10336/timisoara-2021-officially-
becomes-timisoara-2023/ 
 
http://www.interregeurope.eu/ecoc-sme/news/news-article/10289/thinking-forward-cci-in-a-non-
pandemic-world/ 
http://www.interregeurope.eu/ecoc-sme/news/news-article/10266/timisoara-covid-19-impacts-on-cci/ 
http://www.interregeurope.eu/ecoc-sme/news/news-article/10109/in-the-news-timisoara-s-third-
local-learning-lab/ 
http://www.interregeurope.eu/ecoc-sme/news/news-article/9345/romania-launched-national-plan-for-
economic-recovery/ 
http://www.interregeurope.eu/ecoc-sme/news/news-article/9271/timisoara-2021-potentially-
postponed-to-2023/ 
http://www.interregeurope.eu/ecoc-sme/news/news-article/9245/digitalisation-an-alternative-to-
culture/ 
http://www.interregeurope.eu/ecoc-sme/news/news-article/9009/transforming-tourism-after-the-
pandemic/ 
http://www.interregeurope.eu/ecoc-sme/news/news-article/8965/timisoara-communicating-ecoc-
potentials-to-smes/ 
http://www.interregeurope.eu/ecoc-sme/news/news-article/8742/eurocities-city-dialogue-on-culture-
covid-19/ 
http://www.interregeurope.eu/ecoc-sme/news/news-article/8221/tm2021-uncertain-times-call-for-
more-cooperation/ 
http://www.interregeurope.eu/ecoc-sme/news/news-article/8222/rop-stays-vital-for-smes-in-vest-
region-ro/ 
http://www.interregeurope.eu/ecoc-sme/news/news-article/7659/timisoara-learning-lab-bringing-
youth-into-business/ 
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https://www.interregeurope.eu/ecoc-sme/news/news-article/10756/cultural2business/ 
De asemenea, au fost postate informații privind implementarea proiectului pe website-ul Primăriei 
Timișoara, la secțiunea dedicată proiectului  www.primariatm.ro/ecoc-sme/. 
Anul 2020 a fost unul dificil pentru relația cu Asociația Capitală Europeană a Culturii 2023, atât din 
punct de vedere financiar, cât și ținând seama de problemele de bună și eficientă funcționare a 
asociației. În ceea ce privește SUIPIC, s-a menținut relația atât cu Asocația, cât și cu ceilalți actori 
implicați în implementarea obiectivelor asumate în cadrul programului Timisoara Capitală 
Europeană a Culturii 2023. Contextul pandemic a influențat dramatic buna implementare a 
programului cultural propus, atât din punct de vedere financiar, cât și din punctul de vedere al 
imposibilității desfășurării activităților cu publicul. Totuși, spre finalul anului, în lunile septembrie - 
decembrie, un program cultural modificat, redimensionat și adaptat condițiilor de distanțare impuse, 
a putut fi implementat și susținut financiar de către municipalitate. Au avut loc discuții privind acest 
nou program și s-a monitorizat desfășurarea evenimentelor planificate. Totuși, problemele de 
funcționare și organizare din cadrul Asociației nu au fost rezolvate în totalitate. Propunerea Comisiei 
Europene de amânare a anului de deținere a titlului de CEaC pentru 2023 a fost aprobată de către 
Parlamentul European în luna octombrie, și, în acest nou context, unitatea artistică din cadrul 
Asociației recalibrează programul cultural astfel încât să atragă și alte părți interesate în program.  
 
În ceea ce priveşte acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local pentru unităţile de 
cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România şi având în vedere că prin HCL nr. 
326/20.08.2020 la capitolul bugetar 67.02.06. „Servicii religioase” s-a prevăzut suma de 1.000 mii 
lei, ca urmare, prin  HCL nr. 328/20.08.2020 s-a aprobat alocarea unui sprijin financiar către trei 
culte religioase ale căror proiecte au o deosebită importanță în promovarea orașului ca și Capitală 
Europeană a Culturii 2023 și s-au încheiat trei protocoale de finanţare, dupa cum urmează: 

 Cultul Mozaic: 400 mii lei pentru Proiectul de reabilitare a Sinagogii  din Cetate (str. 
Mărășești nr.6), care reprezintă un monument istoric național,  imobil  în care se vor organiza 
activități culturale și artistice. În Manualul de licitație – candidatura  Timişoara 2021, 
Capitală Europeană a Culturii (Bid Book TM 2021), la capitolul „Intervenții de infrastructură 
culturală”, “Centrul Cultural Sinagoga” este unul dintre principalele obiective asumate în 
calitate de oraș - Capitală Europeană a Culturii. 

 Cultul Romano-Catolic: 300 mii lei pentru Proiectul de refacere a sistemului centralizat de 
încălzire la Biserica Millennium (Piața Romanilor nr. 2), imobil care se află în patrimoniul 
municipalităţii și reprezintă un simbol emblematic al acestui oraș, fiind cea mai mare biserică 
romano-catolică din Timișoara, care face parte din Ansamblul urban “Fabric” – cod TM II-a-
A – 06097, poziţia 62 în Lista Monumentelor Istorice.  

 Cultul Ortodox Român: 300 mii lei pentru lucrări de reabilitare imobil administrativ și 
extindere, str. Mihai Eminescu nr. 6  

 
PRINCIPALELE OBIECTIVE PE ANUL 2021  

   

Activitatea SUIPIC va urmări şi în 2021 identificarea de programe şi generarea de proiecte adecvate 
pentru implementarea proiectelor asumate în procesul de candidatură, precum şi atragerea de 
parteneri noi în aceste proiecte. De asemenea, se va urmări executarea contractelor de finanţare 
încheiate în cadrul proiectelor aflate în derulare, precum şi încheierea de noi contracte, realizarea de 
HCL-uri, dispoziţii, demararea lucrărilor de execuție din cadrul proiectelor de reabilitare precum și 
alte activităţi aferente Serviciului. 

Conform obiectivelor municipalităţii pentru anul 2021, precum şi a direcţiilor trasate în 
Strategia culturală a municipiului Timişoara, aprobată prin HCL nr. 535/2014 privind aprobarea 
Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024, SUIPIC continuă 
promovarea imaginii şi creşterea prestigiului municipiului Timişoara prin monitorizarea proiectelor 
asumate în Bid Book TM 2021/2023, precum şi prin monitorizarea şi sprijinirea evenimentelor de 
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amploare, în vederea pregătirii oraşului nostru, Timişoara - Capitală Europeană a Culturii, pentru 
anul 2023. De asemenea, vor fi susţinute activităţile culturale–suport în vederea sprijinirii ATCCE 
2023, a ONG-uri/Fundaţii/Asociaţii şi instituţii implicate în programul Timişoara - Capitală 
Europeană a Culturii. 

Educarea spiritului civic, deschiderea şi apropierea autorităţii publice faţă de cetăţeni sunt o 
prioritate a forurilor de decizie ale oraşului, care susţin democraţia participativă indiferent vârsta, 
statut şi apartenenţa etnică. 

În 2021 vor fi scoase la licitaţie toate proiectele de infrastructură culturală propuse pentru 
execuţie anul trecut: 

- reabilitare imobil Cinematograf Timiș, Piata Victoriei, nr. 7, desfășurarea licitației de 
achiziție lucrări, precum și etapa de execuție lucrări; 

- Centru Multifuncțional Kuncz - achiziție execuție lucrări și începerea lucrărilor aferente; 
- pentru obiectivul de investiţii Reabilitare imobil Cinematograf Fratelia se așteaptă finalizarea 

procesului având în vedere notificarea privind revendicarea cinematografului în baza Legii 
10/2001; 

- Cinematograful Freidorf – schimbarea destinației acestuia în Centru cultural și educațional 
Freidorf, se va demara licitația pentru proiectare și pentru execuție. Proiectul va fi depus la 
ADR Vest pentru finanțare nerambursabilă; 

- Cinematograful Arta – se va definitiva proiectul de arhitectură iar PMT va demara achiziția 
pentru execuția reabilitării cinematografului. În cursul anului 2021 vor începe intervențiile pe 
clădirea existentă și la grădina de vară. 

- Cinematograful Studio – se va desfășura licitația de achiziție lucrări și se vor demara lucrările 
de execuție; 

- MultipleXity – proiectul va fi implementat în mod etapizat. Unele spații noi vor fi accesibile 
și utilizabile încă de la începutul anului 2021, urmând ca finalizarea execuției să aibă loc cât 
de repede posibil. Spațiile vor fi multifuncționale: de expoziții, laboratoare interactive pentru 
copii și adulți, zone de experimentare. Parte din Programul cultural al MultipleXity este deja 
în curs de derulare. Evenimente cu teme de profil au avut loc și anul trecut, în cadrul 
Muzeului de Transport Public Corneliu Miklosi, acesta fiind un spațiu deja reabilitat și 
funcțional, ca parte integrantă a MultipleXity, dar, în acelaşi timp, rămânând un veritabil 
Muzeu al Transportului și spațiu pentru evenimente de profil, de mari dimensiuni. 
 

Totodată, municipalitatea timişoreană va continua acordarea unor forme de sprijin financiar de la 
bugetul local pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, în 
contextul programului Timişoara Capitală Culturală Europeană, implementat de municipalitate, dar 
şi pentru necesităţile sociale ale comunităţilor religioase din cartierele Timişoarei. 
Se va derula şi în 2021 implementarea proiectului ”PGI06047 EcoC - SME: Actions for inducing 
SME growth and innovation via the ECoC event and legacy/Acțiuni de stimulare a creșterii și 
inovării IMM-urilor prin evenimentul Capitală Europeană a Culturii și moștenirea acestuia”. În 
cadrul proiectului, în anul 2021, conform cu fișa aprobată a proiectului, în ultimul trimestru al Fazei 
1 (1 februarie – 31 iulie 2021) se vor organiza două ateliere locale de învățare, sesiunile cu numărul 
2 ale atelierelor 3 și 4, organizate în 2020. Scopul acestor întâlniri este de a consulta grupul de 
stakeholderi (părți interesate) referitor la versiunile  intermediare ale planului de acțiune pentru 
îmbunătățirea acțiunilor propuse, a modului lor de implementare și monitorizare. De asemenea, vor 
continua întâlnirile on-line cu partenerii din proiect pentru schimb de comentarii (peer-reviewing) pe 
versiunile de lucru ale planurilor de acțiune. 
În contextul pandemiei, o parte din membrii echipei de implementare a proiectului va participa la 
seminarul, workshopul și vizita care urmau a fi organizate la Kaunas, Lituania, dar care vor fi, cel 
mai probabil, organizate on-line. La aceste întâlniri vor participa și o parte a stakeholderilor din 
proiect.  
Planul de acțiune va fi finalizat înainte de finalul Fazei 1 a proiectului (aprilie - mai 2021) și va fi 
trimis spre validare experților programului Interreg Europe de la Bruxelles. 
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Până în 15 februarie 2021 se va depune spre validarea Controlului de Prim Nivel din cadrul 
Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației  Raportarea 3 pentru perioada de 
implementare 1 august 2020 - 31 ianuarie 2021. Iar până în 15 august 2021 se va depune spre 
validarea Controlului de Prim Nivel din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației  Raportarea 4, la încheierea Fazei 1 a proiectului. La finalul acestei faze, Ministerului 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MDRAP) va rambursa și cofinanțarea națională în 
procent de 13% din valoarea totală a bugetului Municipiului Timișoara. 
Faza 2 a proiectului, de implementare și monitorizare a planului de acțiune validat de Programul 
Interreg Europe și aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local, va începe cu data de 1 august 2021. În 
această fază urmează implementarea planului de acțiune, organizarea evenimentelor propuse ca și 
acțiuni cu sprijin financiar de la bugetul local și monitorizarea lor, participarea la un eveniment final 
și formularea de transmitere de recomandări către programul CEaC privind modalitatea de a-și spori 
impactul pozitiv asupra economiilor locale/regionale și diseminarea exemplelor de bune practici 
identificate în întreaga Uniune Europeană; 

În baza reglementărilor din ultima versiune a manualului proiectului Interreg Europe, în 
context de pandemie, există posibilitatea ca Faza 1 a proiectului să fie extinsă cu până la 6 luni. O 
decizie în acest caz va fi luată de către partenerii din proiect în semestrul 4 al proiectului (1 
februarie- 31 iulie 2021), iar în cazul unei decizii de amânare cu una până la șase luni a Fazei 1, 
calendarul de activități va suferi modificări. 

De asemenea, pe tot parcursul anului 2021, SUIPIC va contribui la asigurarea unei 
administraţii eficiente şi eficace în condiţii de legalitate şi transparenţă în raport direct cu creşterea 
gradului de satisfacţie a cetăţenilor cu privire la serviciile furnizate, ca urmare a implementării 
sistemului de management, a reducerii birocraţiei, creşterii operativităţii, asigurării unor relaţii de 
informare şi comunicare de calitate. 
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VII 

Serviciului Școli Spitale și Baze Sportive 
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Prin Serviciul Școli Spitale și Baze Sportive se asigurară condiții optime pentru desfășurarea 
procesului de învățământ din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și a activităților medicale, 
în ceea ce privește imobilele în care acestea își desfășoară activitatea, și administrarea bazelor 
sportive în ceea ce privește organizarea activităților care se desfășoară în cadrul acestora, asigurarea 
condițiilor optime de desfășurare a acestora. 

La nivelul Primăriei Municipiului Timișoara, sunt în proprietate imobilele unde se 
desfășoară activitățile următoarelor instituții: 

1. Unități de învățământ preșcolar, secundar inferior și superior - grădinițe, școli gimnaziale, 
licee/colegii. 

în rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Timișoara se 
regăsesc următoarele: 

- 56 de unități de învățământ preșcolar (grădinițe), din care: 47 învățământ de stat și 9 
învățământ privat. 

Grădinițele de stat își desfășoară activitatea în 47 imobile. 

- 27 unități de învățământ secundar inferior (școli gimnaziale), din care: 19 învățământ de stat 
și 8 învățământ privat. 

Școlile gimnaziale își desfășoară activitatea în 62 imobile. 

- 36 unități de învățământ secundar superior (licee/colegii), din care: 31 învățământ de stat și 5 
învățământ privat. 

Liceele/colegiile își desfășoară activitatea în 243 imobile. 

2. Unitățile sanitare: 
- Spitalul Clinic Municipal de Urgență, cu un număr de 27 imobile. 

Pentru completarea patrimoniului a fost aprobată HCL nr. 356/01.09.2020 privind cumpărarea 
construcțiilor, situate în Timișoara, Intrarea Doinei nr. 2, înscrise în CF nr. 404092 Timișoara, în 
vederea mutării Secției de Radioterapie a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara din 
imobilul din str. Mărășești nr. 5. Pentru acestea urmează a se semna contractul de vânzare-cumpărare 
între STPT și Primăria Municipiului Tiumișoara/Spitalul Clinic Municipal de Urgență. 

      Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” cu un număr de 21 imobile; 

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumofitiziologie Dr. Victor Babeș, cu un număr de 
26 imobile. 

 

3. Baze sportive: Complex Sportiv Bega, Sala polivalentă Constantin Jude, Stadionul de rugby 
Gheorghe Rășcanu. 

Principalele obiective ale Serviciului Școli Spitale și Baze Sportive sunt: 

- asigurarea de condiții optime pentru desfășurarea procesului de învățământ din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat și a activităților medicale, în ceea ce privește imobilele în 
care acestea își desfășoară activitatea; 

- administrarea bazelor sportive, în ceea ce privește organizarea activităților care se desfășoară 
în cadrul acestora, asigurarea condițiilor optime de desfășurare a acestora. 

În acest scop obiectivele, activitățile și acțiunile întreprinse pe parcursul anului 2020 sunt: 

I. Asigurarea și întreținerea bazei materiale constând în imobile - clădiri și terenuri - în 
vederea desfășurării activităților de învățământ și medicale 
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1. Asigurarea unei interfețe active între Municipiul Timișoara, Inspectoratul Școlar Județean 
Timiș și unitățile de învățământ. 

Pentru asigurarea unui sistem de învățământ preuniversitar de stat și privat corespunzător, prin 
organizarea și funcționarea rețelei școlare, au fost promovate următoarele proiecte de hotărâre care 
au fost adoptate de Consiliul Local: 

HOTĂRÂREA NR. 77/28.02.2020 Privind aprobarea organizării și funcționării rețelei 
școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului 
Timișoara, pentru anul școlar 2020-2021 

HOTĂRÂREA NR. 370/01.09.2020 Privind schimbarea denumirii unor unități de 
învățământ 
particular, modificarea și completarea rețelei școlare aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 77/28.02.2020 privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a 
unităților 
de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului Timișoara, pentru 
anul școlar 2020-2021; 

- HOTĂRÂREA NR. 475/15.12.2029 privind aprobarea proiectului organizării și 
funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe 
raza Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2021-2022. 

Gestionarea acțiunii de desemnare a membrilor în Consiliile de Administrație ale unităților de 
învățământ preuniversitar de stat și privat, din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și 
din partea Primarului Municipiului Timișoara. Această acțiune a fost materializată prin promovarea 
și adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a următoarelor proiecte: 

Proiect HCL privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului 
Timișoara și din partea Primarului Municipiului Timișoara în Consiliile de Administrație ale 
unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale unităților de învățământ privat din 
Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2020 -2021. Acest proiect a fost elaborat deoarece 
s-a schimbat conducerea instituției și componențe Consiliului local. 

2. Elaborarea și execuția acțiunilor din Planul de management al Serviciului Școli Spitale și 
Baze Sportive: 

2.1. Eficientizarea utilizării patrimoniului (terenuri și clădiri) în care își desfășoară 
activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat, unitățile sanitare și bazele 
sportive, astfel încât să se asigure spațiile necesare desfășurării activităților specifice 
acestora 

Au fost elaborate documentele specifice în vederea adoptării de hotărâri ale Consiliului Local 
al municipiului Timișoara, după cum urmează: 

HOTĂRÂREA NR. 54/07.02.2020 privind declararea imobilului -Corp A și teren în 
suprafață de 4314 mp, situat în Timișoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 
Timișoara cu nr. cad 444738 ca bun de interes local și înaintarea către Guvernul României a 
propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trecerea acestuia din proprietatea 
publică a Statului Român și din administrarea Ministerului Educației Naționale în domeniul 
public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Timișoara 

- HOTĂRÂREA NR. 50/07.02.2020 privind împuternicirea de către Consiliul Local al 
Municipiului Timișoara, a Comisiei de Negociere cu Terții, în vederea analizării/negocierii 
ofertei de închiriere a spațiului din imobilul situat în Bv. Revoluției nr. 2 - Str. Cicio Pop 
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nr.2, aflat în proprietatea Companiei Naționale Poșta Română S.A., în scopul asigurării 
procesului de învățământ în condiții optime al unor unități de învățământ 

- HOTĂRÂREA NR. 74/28.02.2020 privind închirierea imobilului, situat în Timișoara, str. 
Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfășurării activității Grădiniței cu Program 
Prelungit nr.19 arondată la Grădinița cu Program Prelungit nr. 33 
HOTĂRÂREA NR. 109/31.03.2020 pentru abrogarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 
417/30.07.2013 și nr. 492/24.09.2013 privind mutarea activității de învățământ a Colegiului 
Tehnic de Vest și a Liceului de Arte Plastice Timișoara 

- HOTĂRÂREA NR. 232/25.06.2020 privind prelungirea prin act adițional a Contractului de 
închiriere nr.693/16.12.2013 pentru imobilul, situat în municipiul Timișoara, str. Odobescu 
nr. 56 A, înscris în CF nr.438416 în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu Program 
Prelungit nr.14 

- HOTĂRÂREA NR. 371/01.09.2020 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită către 
unitățile de învățământ preuniversitar de stat a spațiilor modulare achiziționate de Primăria 
Municipiului Timișoara, în scopul și cu destinația desfășurării procesului de învățământ, 
pentru o perioadă de 10 ani 

- HOTĂRÂREA NR. 408/21.09.2020 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu în 
suprafață de 559,11 mp, pentru desfășurarea activității de învățământ într-un număr de 9 săli 
de clasă, de la parterul căminului 2 aferent Liceului Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand 
I”, situat în str. Lorena nr. 35, către Școala Gimnazială nr. 16 „Take Ionescu”, pentru o 
perioadă de 2 ani 

- HOTĂRÂREA NR. 437/02.10.2020 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind 
modificarea și completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 27/30.01.2018 privind 
alocarea unor spații aferente Colegiului Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I”, din imobilul 
situat în Timișoara str. Lorena nr. 35, Liceului de Arte Plastice în vederea desfășurării 
activității de învățământ 

- HOTĂRÂREA NR. 443/16.10.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 27/30.01.2018 privind alocarea unor spații aferente Colegiului Tehnic 
Energetic „Regele Ferdinand I”, din imobilul situat în Timișoara str. Lorena nr. 35, Liceului 
de Arte Plastice în vederea desfășurării activității de învățământ. 

Finalizarea acțiunilor de mai sus a fost materializată, după caz, prin încheierea de contracte de 
comodat/închiriere/administrare. 

2.2. Completarea evidenței/bazei de date privind situația locativă, juridică și tehnică a imobilelor 
aferente unităților de învățământ preuniversitar de stat, unităților sanitare și bazelor sportive 

Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, 
gimnaziale și liceale au trecut în domeniul public al Municipiului Timișoara și au fost preluate în 
baza Protocolului nr.592/31.01.2001/ SC2000-001481/01.02.2001, încheiat cu Inspectoratul Școlar 
Județean Timiș. 

Având în vedere faptul că la data preluări o parte din imobile cu destinația de învățământ nu erau 
intabulate în cărțile funciare aferente, la nivelul Serviciului Școli Spitale Baze Sportive s-a creat o 
bază de date care se completează periodic, odată cu finalizarea procedurilor specifice de întocmire a 
unor documentații topocadastrale pentru reglementarea cărților funciare. 

• Baza de date a imobilelor în care funcționează unitățile de învățământ preuniversitar de 
stat: 
Patrimoniul aferent unitățiilor de învățământ preuniversitar de stat este compus din 97 unități de 

învățământ (cu personalitate juridică și arondate acestora) - clădiri și teren- în care se asigură 
desfășurarea procesului de învățămât al liceelor, școlilor gimnaziale și grădinițelor. 
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La momentul de față pentru cca. 90% din aceste imobilele a fost reglementată situația înscrierilor 
în cartea funciară, iar pe parcursul anului 2020 au fost făcute demersurile de întocmire a 
documentațiilor topocadastrale, promovarea proiectelor de hotărâri și emiterea cerificatelor de 
existență, în colaborare cu alte birouri din cadrul instituției pentru intabularea următoarelor imobile: 

- Colegiul Tehnic Azur - Documentație de stabilire teren și intabulare construcții, lucrare 
finalizată prin intabularea construcțiilor în cartea funciară; 

- Liceul cu Program Sportiv „Banatul” - Documentație de stabilire teren și intabulare 
construcții și teren, lucrare finalizată prin intabularea construcțiilor în cartea funciară; 

- Școala Generală nr. 26, str. Ulmului nr. 2- Documentație de intabulare construcții, lucrare 
lucrare finalizată prin intabularea construcțiilor în cartea funciară; 

- Corp clădire Colegiul Național Bănățean - Documentație de intabulare construcții, lucrare 
finalizată prin înscrierea în cartea funciară; 

- Liceul Tehnologic Transporturi Auto - Documentație de stabilire teren și intabulare 
construcții lucrare finalizată prin intabularea construcțiilor în cartea funciară; 

- Grădiniță cu program prelungit nr. 25. Str. Suceava nr.13 A Documentație de intabulare 
construcții și teren; 

- Liceul Tehnologic ”Regele Ferdinad I”- reactualizare date clădiri din str. Lorena nr. 35, prin 
evidențierea în cartea funciară a regimului de înălțime. 

Deasemenea au fost făcute demersuri și a fost înscris în cartea funciară dreptului de proprietate 
publică a Municipiului Timișoara pentru 9 imobile în care funcționează unități de învățământ. 

• Baza de date a imobilelor în care funcționează unitățile sanitare aflate în subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara: 

Spitalul Clinic Municipal De Urgență, Spitalul Clinic de Boli infecțioase și Pneumoftiziologie 
”Dr. Victor Babeș” și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” funcționează în 
immobile aflate în domeniul public al Municipiului Timișoara. 

în prezent, imobilele în care se desfășoară activitatea spitalelor sunt itabulate în cartea 
funciară, iar pe parcursul anului 2020, în colaborare cu Spitalul Clinic deBoli infecțioase și 
Pneumoftiziologie ”Dr. Victor Babeș” și Biroul Banca de Date Urbane, a fost întocmită 
documentația topocadastrală și documentele administrative specifice prin care terenul aferent incintei 
spitalulului a fost unificat și a fost înscris în cartea funciară sub un singur număr cadastral. 

2.3. Dezvoltarea patrimoniului aferent unităților de învățământ preuniversitar de stat, unităților 
sanitare și bazelor sportive 

în vederea dezvoltării patrimoniului aferent unităților de învățământ preuniversitar de stat, 
unităților sanitare și al bazelor sportive, au fost întreprinse următoarele acțiuni: 

> Au fost elaborate documentele specifice procedurii de achiziție pentru următoarele obiective 
de investiții: 

- Spații modulare de învățământ pentru realizarea de săli de clasă pentru unități de învățământ 
din municipiul Timișoara, care au fost distribuite astfel: 6 săli la Liceul Waldorf, 6 săli la 
Școala Gimnazială nr. 13, 8 săli la Școala Gimnazială nr. 19, 6 săli la Colegiul Național 
Bănățean și 6 săli la Liceul Teologic Ortodox Antim Ivireanul; 

- Documentație pentru avizare si autorizare ISU, clădiri Școala cu clasele I-IV, nr 11, 
Timișoarastr. Razboieni nr.2; 

- Documentație pentru avizare si autorizare ISU, clădiri LICEUL TEORETIC „WILLIAM 
SHAKESPEARE”; 
Documentație pentru avizare si autorizare ISU, clădire internat - Colegiul de Silvicultură și 
Agricultură ”CASA VERDE”; 

- ET+DALI+PT - Reabilitare acoperiș și fațade clădire Sala Polivalentă Constantin Jude; 
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- Expertizare+DALI - Reabilitare acoperiș la Liceul Teoretic J.L. Calderon (corp fosta Școală 
Generală nr. 28); 
ET+DALI+PT - Reabilitare acoperiș și fațade clădire Sala Polivalentă Constantin Jude; 

- SF - Amenajare teren de fotbal in Timișoara, str. Mircea Cel Bătrân nr.l 14; 
SF - Amenajare terenuri de sport - Construire stadion pe structură metalică; 

- PT+ Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizată ”dr. V.Babeș” la Spitalul de boli 
infecțioase Victor Babeș, Timișoara. 

> Au fost întocmite documentele specifice și au fost promovate următoarele proiecte de hotărâre 
care au fost adoptate de Consiliul Local: 

HOTĂRÂREA NR. 50/07.02.2020 privind împuternicirea de către Consiliul Local al 
Municipiului Timișoara, a Comisiei de Negociere cu Terții, în vederea analizării/negocierii 
ofertei de închiriere a spațiului din imobilul situat în Bv. Revoluției nr. 2 - Str. Cicio Pop 
nr.2, aflat în proprietatea Companiei Naționale Poșta Română S.A., în scopul asigurării 
procesului de învățământ în condiții optime al unor unități de învățământ; 

HOTĂRÂREA NR. 54/07.02.2020 privind declararea imobilului -Corp A și teren în 
suprafață de 4314 mp, situat în Timișoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 
Timișoara cu nr. cad 444738 ca bun de interes local și înaintarea către Guvernul României a 
propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trecerea acestuia din proprietatea 
publică a Statului Român și din administrarea Ministerului Educației Naționale în domeniul 
public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Timișoara; 

- HOTĂRÂREA NR. 64/18.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a 
indicatorilor tehnico-economici actualizați cu prevederile art.71 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.l 116 din 29 decembrie 2018 - faza 
S.F. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul „Construcție și 
dotare Liceu Waldorf Timișoara”; 
HOTĂRÂREA NR. 193/04.06.2020 privind declararea de interes public local a imobilului 
situat în Timișoara, str. Gheorghe Doja nr.29, înscris în CF nr.436014 Timișoara cu nr. top 
11774, 11775 și înaintarea către Guvernul României a cererii privind trecerea acestui imobil 
din proprietatea Statului Român și din administrarea Ministerului Sănătății în domeniul 
public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Timișoara, în vederea emiterii a unei hotărâri de guvern; 

- HOTĂRÂREA NR. 261 din data: 07.07.2020 privind împuternicirea de către Consiliul 
Local al Municipiului Timișoara a Comisiei de Negociere cu Terții, în vederea 
analizării/negocierii cumpărării imobilului- construcții, situat în Timișoara, Intrarea Doinei 
nr. 2 în scopul mutării Secției de Radioterapie a Spitalului Clinic Municipal de Urgență 
Timișoara din imobilul din str. Mărășești nr. 5; 

- HOTĂRÂREA NR. 356/01.09.2020 privind cumpărarea construcțiilor, situate în Timișoara, 
Intrarea Doinei nr. 2, înscrise în CF nr. 404092 Timișoara, în vederea mutării Secției de 
Radioterapie a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara din imobilul din str. 
Mărășești nr. 5; 
HOTĂRÂREA NR. 371/01.09.2020 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită către 
unitățile de învățământ preuniversitar de stat a spațiilor modulare achiziționate de Primăria 
Municipiului Timișoara, în scopul și cu destinația desfășurării procesului de învățământ, 
pentru o perioadă de 10 ani; 

- HOTĂRÂREA NR. 408/21.09.2020 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu în 
suprafață de 559,11 mp, pentru desfășurarea activității de învățământ într-un număr de 9 săli 
de clasă,  de la parterul căminului 2 aferent Liceului Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand 
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I”, situat în str. Lorena nr. 35, către Școala Gimnazială nr. 16 „Take Ionescu”, pentru o 
perioadă de 2 ani; 

- HOTĂRÂREA NR. 446/16.10.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
345/06.03.2018 , modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52/07.02.2020 - privind 
preluarea cu titlu gratuit a documentației tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru 
obiectivul “Construcție si dotare Liceu Waldorf, Timișoara POR/10/2017/10/10.1 b/7 
regiuni- Axa prioritară 10. 

> Au fost elaborate documentele necesare includerii în buget a achiziției de imobile, respectiv: 
Achiziționare imobil situat în str. Odobescu nr. 56 în care funcționează Grădinița cu program 
prelungit nr. 14; 

- Achiziționarea imobilului situat în Timișoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30 în care 
funcționează cantina Colegiului Tehnic de Vest; 

- Achiziție imobile in care funcționează Colegiul Național Banatean si Liceul Teoretic D. 
Obradovici. 

2.4. Asigurarea de condiții optime pentru desfășurarea activităților specifice de învățământ, 
sănătate și sport prin gestionarea/urmărirea execuției lucrărilor de 
reparații/avarii/întreținere la clădirile unităților de învățământ preuniversitar, unităților 
sanitare și bazelor sportive aflate în proprietatea Municipiului Timișoara 

La nivelul Primăriei Municipiului Timișoara, sunt în proprietate imobilele unde se 
desfășoară activitățile de învățământ preșcolar, secundar inferior și superior și unitățile sanitare, 
respectiv Spitalul Clinic Municipal de Urgență, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis 
Țurcanu” și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș, și bazele 
sportive - Complex Sportiv Bega, Sala polivalentă Constantin Jude, baza sportivă -stadion rugby. 

In atribuțiile Serviciului Școli Spitale și Baze Sportive intră execuția lucrărilor de reparații, 
întreținere, intervenții, la clădiri și instalațiile aferente acestora, astfel încât să fie asigurată buna 
funcționare a acestor unități. 

Toate aceste lucrări se execută în conformitate cu Contractul nr. SC2017 - 14663/15.06.2017 
pentru activitatea de “Reparații și întreținere a imobilelor deținute sau aflate în administrarea 
Municipiului Timișoara, a infrastructurii din incinta lor precum și eliberarea bunurilor rezultate din 
evacuări, demolare imobile și alte construcții, ridicat rulote și obiecte mari abandonate, manipulare, 
transport și depozitare”, contract atribuit prin H.C.L. nr. 188/12.05.2017, către COMPANIA 
LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A. 

Pe parcursul anului 2020 au fost executate următoarele categorii de lucrări: 

Lucrări de reparații curente complexe: 

1. Grădinițe: 

Reparații gard PP 22 

Reparații interioare la clădire grădiniță PP 19 

Reparații casa scării - grădinița Lenau 

Reparații interior sala clasă Grădinița Lenau 

2. Școli Gimnaziale 

Reparații grupuri sanitare la Șc.Gim nr. 4 

3. Licee/colegii 

Lucrări instalații pentru asigurare confort termic module Șc.Gim 13 

Lucrări instalații pentru asigurare confort termic module Șc.Gim. 19

Reparații geamuri și calorifere la Lic. Electrotimiș 
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Reparații atelier la Lic. Electrotimiș 

Reparații sala sport Lic.P.Botiș 

Reparații căi exterioare de acces (alei) la sala sport Lic.P.Botiș

Reparații atelier Lic. Leonida - băi+birouri maiștri 

Reparații Lic. D. Leonida - clădire internat

Reparații Lic. Moisil - instalație sanitară și canalizare 

Lucrări instalații pentru asigurare confort termic module CNB 

Reparații băi Liceu Arte Plastice 

Reparații acoperiș atelier Lic. Leonida 

4. Spitale 

Funcționare grupuri sanitare sist. modular medical de izolare și tratament (Stadion 
CFR pt. Spital ul Militar) - context COVID 19 
Reparații conducte distribuție apă caldă și agent termic la Sp. V.Babeș

Reparații secția infecțioase Sp.V.Babeș  

- Lucrări în regim de avarie: 

în perioada ianuarie - decembrie 2020 s-au solicitat cca. 140 de lucrări/intervenții în regim 
de urgență (avarii). în aceste cazuri s-a intervenit în urma solicitărilor directorilor de grădinițe, școli 
gimnaziale, colegii/licee, spitale, baze sportive pentru defecțiunile apărute cu preponderență la 
instalațiile de apă, încălzire și canalizare. 

Asigurarea spațiilor necesare pentru desfășurarea activităților de învățământ și sănătate 

Prin grija Serviciului Școli Spitale și Baze Sportive sunt asigurate spații pentru desfășurarea 
activităților de învățământ și medicale, prin asigurarea de imobile. în acest sens au fost întreprinse 
procedurile legale privind negocierea chirilor și promovarea proiectelor de hotărâri care au fost 
adoptate prin hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara. Acestea au avut ca finalitate 
încheierea de contracte de închiriere pentru imobilele retrocedate în care se desfășoară activității de 
învățământ și sănătate anume: 

- HOTĂRÂREA NR. 74 din data: 28.02.2020 privind închirierea imobilului, situat în 
Timișoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfășurării activității Grădiniței cu 
Program Prelungit nr.19 arondată la Grădinița cu Program Prelungit nr. 33; 

- HOTĂRÂREA NR. 232 din data: 25.06.2020 privind prelungirea prin act adițional a 
Contractului de închiriere nr.693/16.12.2013 pentru imobilul, situat în municipiul Timișoara, 
str. Odobescu nr. 56 A, înscris în CF nr.438416 în care se desfășoară activitatea Grădiniței 
cu Program Prelungit nr.14. 

II. Administrarea obiectivelor sportive 

Acțiunile întreprinse privind activitatea de administrare a obiectivelor sportive aflate în 
patrimoniul Primăriei municipiului Timișoara care intră în atribuțiile serviciului, respectiv Complex 
Sportiv Bega, Sala Polivalentă Constantin Jude, Stadionul de rugby Gheorghe Rășcanu, sunt după 
cum urmează: 

1. pentru activitatea sportivă de performanță la jocuri sportive și discipline sportive 
individuale/pro grame proprii ” Sportul pentru Toți”, activitate desfășurată în bazele sportive: 
- Sala Polivalentă „Constantin Jude”(str. Aleea FC Ripensia nr.ll) cu teren de joc/antrenamente cu 
suprafață parchet, tribună 1500 locuri și anexe-vestiare; 
- Complexul Sportiv „Bega”(str. Intrarea Zânelor nr. 2) compus din sala de gimnastică și bazinul de 
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înot semiolimpic de 25 m; 
- Baza sportivă-Stadion rugby (str. Pictor Theodor Aman, nr.ll) având în structură teren de 
joc/antrenamente cu suprafață de iarbă naturală, tribună și anexe-vestiare; 

Activități sportive desfășurate în bazele sportive administrate 
a). Sala Polivalentă „Constantin Jude” Timișoara: 

În anul 2020 s-au desfășurat prioritar activități de pregătire sportivă și meciuri oficiale/amicable 
următoarele echipe de jocuri sportive din cluburi /asociații sportive locale: 

- Sport Club Municipal Timișoara: cu echipa de handbal și baschet masculin seniori în Liga 
Națională și echipa de juniori, 
- Club Sportiv de Fotbal CFR 1933 Timișoara, cu echipa de footsal masculin seniori în Liga a II - a, 
- C.S. Informatica Timișoara, cu echipa de footsal masculin în Liga I si juniorii U19, 
- Asociația Handbal Club Giroc cu echipa masculină de seniori în Liga a Il-a, 
- CNOPJ Timiș - cu echipele de handbal juniori I și II, 
- C.S. Universitar Politehnica - cu echipa de baschet fete care evoluează la Juniori U18 și Liga 
Naționala 3 vs 3 fete, și echipa de handbal băieți care joacă în Liga a II a , 
-C.S.M. Timișoara - echipa de volei fete care evoluează în Liga a II a Vest, 

-Echipa Națională de Footsal - antrenamente 

Statistic, Sala Polivalentă „Constantin Jude” Timișoara a găzduit un număr de 31 meciuri 
oficiale/ de pregătire la jocuri sportive, de nivel național: 

- 16 meciuri de handbal masculin în Liga Națională și Liga a Il-a; 
- 1 meciuri handbal masculin juniori / cădeți; 
- 9 meciuri baschet masculin Liga Națională; 
- 5 meciuri futsal Liga 1 și Under 19 ani. 

* Evenimente culturale/ spectacole/concerte: 

- Musical Mamma Mia 
- Campionatul Regional de Robotică 

Sala Polivalentă „Constantin Jude” Timișoara a găzduit un număr de 6 de meciuri oficiale la 
jocuri sportive, de nivel național: 

- 6 meciuri futsal Liga a II a 

b). Complexul Sportiv „Bega”: 

S-au desfășurat prioritar activitățile de înot și gimnastică de performanță, programe de 
selecție, ore didactice pentru studenți pentru următoarele structuri sportive și instituții de învățământ: 

- natație: Clubul Sportiv Școlar nr.l Timișoara, Universitatea de Vest Timișoara, Clubul Sportiv 
Municipal Timișoara, Fundația de Abilitare Speranța, Clubul de înot MASTERS Timișoara, Centrul 
de Resurse și Asistență Educațională „Speranța”; 
- gimnastică artistică: Clubul Sportiv Școlar nr. 1 Timișoara, Palatul Copiilor Timișoara. 
- karate- Asociația Grupul pentru Liberă Afirmare Socială 

Privind pregătirea sportivă de performanta și sport recreativ, complexul sportiv a fost 
accesat săptămânal, în perioada 14.09.2020 - 31.12.2020 - a fost de cca 950 de sportivi legitimați. 

b).l. Bazinul de înot: 

- Numărul sportivilor care s-au antrenat în grupele de avansați, performanță și masters și a 
studenților de la facultățile de profil sportiv care au efectuat orele didactice a fost în perioada 
10.02.2020 - 11.03.2020 de un număr de cca 1600 persoane: sportivi, studenți și cetățeni practicanți. 
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începând cu luna iulie, în perioada 20.07.2020 - 13.09.2020 numărul de persoane care au avut acces 
la bazinul de înot a fost de cca 120 de sportivi legitimați, iar în perioada 14.09.2020 - 31.12.2020 a 
fost de cca 530 de sportivi legitimați. 

- în perioada 10.02.2020 - 11.03.2020 s-au derulat 2 programe sportive publice, destinate cu 
acces gratuit pentru practicanții înotului recreativ din rândul populației, copii și adulți de diferite 
categorii de vârstă: 

• „Mișcare pentru Sănătate” - înot recreativ pentru populație 
• „Veteranii Masters”- înot pentru persoane vârstnice 

care au avut alocate un număr de 18 ore săptămânal, cu o medie zilnică de participare de peste 150 
persoane. 

Au fost emise 150 de legitimații noi, pe lângă cele 1590 legitimații existente și prelungite, 
rezultând un număr de cca 1740 practicanți activi, în creștere cu peste 12 procente față de anul 2019. 

în conformitate cu solicitările beneficiarilor, în perioada 10.02.2020 - 11.03.2020 media 
zilnică de ocupare a fost de 12-14 ore (luni-vineri), iar pe săptămână s-au cumulat 76-78 ore, 
rezultând un grad foarte ridicat. începând cu luna iulie, în perioada 20.07.2020 - 13.09.2020 media 
zilnică a fost de 14 ore (luni-vineri), iar pe săptămână s-au acumulat 70 de ore, iar în perioada 
14.09.2020 - 31.12.2020 

- nr de ore săptămânale (luni - sâmbătă) a fost de 80 rezultând, de asemenea , un grad foarte ridicat 
de ocupare. 

S-au desfășurat 3 evenimente sportive: 

-Make it back - organizat de Clubul de înot Masters Timișoara - în data de 22.02.2020 

- 170 de ani de la înfințare - organizat de Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș, General Moise 
Groza - în data de 04.03.2020 
-2,5 k aqua challenge - organizat de Clubul de înot Masters Timișoara - în data 07.03.2020 

b).2. Sala de gimnastică: 

Sala de gimnastică a funcționat, la capacitate maximă, în intervalul 19.01.2020 - 11.03.2020 
s-au desfășurat activități de pregătire sportivă, însumând un total de peste 45 de ore săptămânal. 
Numărul sportivilor care s-au antrenat în grupele de selecție, avansați, performanță a cumulat o cifră 
de peste 500 persoane/săptămână. începând cu luna iulie în perioada 20.07.2020 - 13.09.2020 media 
zilnică a fost de 14 ore ( luni-vineri) iar pe săptămână s-au acumulat 70 de ore, iar în perioada 
14.09.2020 - 31.12.2020 - nr de ore săptămânale (luni - sâmbătă) a fost de 45. 

La sala de gimnastică nu s-au desfășurat competiții. 

Au fost elaborate documentele necesare achiziției de servicii pentru întreținerea bazelor 
sportive și au fost încheiate contractele aferente: 

- Servicii de reparare și întreținere a sistemului încălzire/răcire Sala Polivalentă Constantin Jude; 
- Servicii de întreținere a terenurilor de sport cu suprafață de iarbă natural și a zonelor verzi 

limitrofe acestora, din incinta Stadionului de rugby "Gheorghe Rășcanu; 
- Sistem de filtrare, dozare - control și încălzire a apei la bazinul de înot din cadrul Complexului 

Sportiv Bega; 

Servicii întreținere apă la bazin Complex Sportiv Bega. 

De subliniat faptul că activitatea Serviciului Școli Spitale și Baze Sportive din anul 2020 a fost 
influențată de contextul actual determinat de situația epidemiologică națională și internațională 
cauzată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. 
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Evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României și de evaluarea riscului de sănătate 
publică,pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației, a fost 
declarată stare deurgență pe întreg teritoriul țării de către Președintele României și, ulterior (până în 
prezent),a stării de alertă. 

Din acest motiv au fost emise ordonanțe militare și hotărâri ale Grupului de suport tehnico-
științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, prin care au fost 
prevăzute o serie de măsuri restrictive, privind drepturile cetățenești și drepturi de natură economică. 

Pandemia a dus la închiderea unităților de învățământ și a bazelor sportive pentru perioada stării 
de urgență și, ulterior, pe perioada stării de alertă, la restricționarea accesului la acestea. 

Ca și consecință a măsurilor restrictive, la bazele sportive au fost permise doar activitățile pentru 
sportul de performanță. în acest sens, măsurile luate prin intermediul Serviciului Școli Spitale și Baze 
Sportive au fost cele de întocmire a procedurilor de acces și a regulamentelor pentru utilizatorii 
bazelor sportive și, prin intermediul personalului de specialitate, punerea în practică a acestora. 

Acest fapt a condus la diminuarea, chiar anularea, veniturilor rezultate din închirierea spațiilor 
temporar disponibile din unitățile de învățământ și a celor din cadrul bazelor sportive. 

2. Demararea și urmărirea obiectivelor de investiții 

În ceea ce privește obiectivele de investiții la imobilele unităților de învățământ 
preuniversitar de stat, sănătate și baze sportive în conformitate cu atribuțiile specificate în 
procedurile operaționale, Serviciul Școli Spitale și Baze Sportive a elaborat referatele de necesitate 
aferente acestora și le-a transmis către departamentele de specialitate (investiții și construcții 
instalații) fiind promovateurmătoarele obiective de investiții: 

 
Dotări independente și alte investiții 

 Achiziții imobile 

Achiziție imobil din str. Odobescu nr. 56 în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 14HCL 

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a 
altor studii aferente obiectivelor de investiții 

Expertiza +DALI Reabilitare corp clădire Grădiniță PP nr.l, Timișoara, str. Alunis nr. 41 A 

Expertiza +DALI Reabilitare corp clădire GRĂDINIȚA PP NR.10 TIMIȘOARA Str. Iuliu Maniu nr 42 

Expertiza+DALI+PT Reabilitare grădiniță PP nr. 23, str. Musicescu nr.9 

Expertiza+DALI+PT Reabilitare grădiniță PP nr. 30, str. Vasile Lupu nr.29A 
AE+ET+DALI+SF+PT+AC Mansardare si reabilitare construcții instalații Grădiniță PP 22, 
str.semenic nr.8, Timișoara, jud. Timiș 
SF+PT+AC Construire grădiniță, cu utilitati,Timișoara, jud.Timis 

 Dotări independente și alte investiții 

 Dotări independente 

Spații modulare de învățământ pentru realizarea a 20 săli de clasă pentru unități de învățământ 
din municipiul Timișoara 

 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor 
si a altor studii aferente obiectivelor de investiții 
„Documentație pentru avizare si autorizare ISU, clădiri Școala cu clasele I-IV, nr 11, Timișoara 
str. Razboieni nr.2” 

Expertiza +DALI Reabilitare Corp Școala Generala nr. 2, str. Izlaz, nr. 44-46 

Achiziții imobile 
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“Spatii modulare de invatamant pentru realizarea a 6 Săli clasa pe amplasamentul Liceului Waldorf, str. 
Uranus nr.10, Timișoara” jud. Timiș 

Achiziționarea imobilului situat în Timișoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30 în care funcționează cantina 
Colegiului Tehnic de Vest 
Achiziție de dotări „Spații modulare de învățământ pentru realizarea a 6 săli de clasă pentru Liceul Teologic 
Ortodox Antim Ivireanul, Timișoara” 

Achiziție imobile in care funcționează Colegiul Național Banatean si Liceul Teoretic D. Obradovici, Bv. 16 
decembrie 1989 nr.26 HCL 205/2016 
 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a 
altor studii aferente obiectivelor de investiții 
ET+AE+DALI+PT Reabilitare clădire cămin internat I al Liceului Tehnologic Energetic "Regele Ferdinand 
I" (fost Liceu Tănăsescu) str. Lorena nr.35, Timișoara 

Expertiza+DALI +PT Realizare șarpanta, reabilitare finisaje corp școala Liceul de Arte Plastice, 
TIMIȘOARA, str. Lorena nr.35, jud. Timiș 

ET+DALI+PT - Reabilitare acoperiș tip șarpantă la Căminul internat al Liceului Teoretic 
”Nikolaus Lenau, situat în Timișoara str. Dr. Iosif Nemoianu nr. 5 

Expertiză+ DALI+PT - Refuncționalizarea atelierelor școală ale Colegiului Tehnic I.C. 
Brătianu, situate în str. Cuvin nr. 2, în spații pentru învățământul preșcolar 

"studii si proiecte - învățământ secundar superior" 

Expertizare+DALI reabilitare acoperiș la Liceul Teoretic J.L.Calderon (corp fosta Școala 
Generala nr. 28) str.C. Salceanu, 11” Timișoara 

DALI+PT realizare instalații curenti tari si slabi, tablouri electrice la Școala Gimnaziala nr.6. str. Vulturilor 
nr.89A, Tmisoara, Jud Timiș 

„Documentație pentru avizare si autorizare ISU, clădiri LICEUL TEORETIC "WILLIAM 
SHAKESPEARE" - Timișoara, Str. Moise Nicoară” 

„Documentație pentru avizare si autorizare ISU, clădire internat - Colegiul de Silvicultură și Agricultură 
”CASA VERDE” - Timișoara, Str. Aleea Padurea Verde nr. 5” 

 

 Spitale 

 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a 
altor studii aferente obiectivelor de investiții 

Documentație pentru avizare si autorizare ISU, clădiri Secție Chirurgie - Ortopedie Pediatrica si ATI care 
aparțin de Spitalul Clinic de Urgenta Louis Turcanu, Timișoara - str. I. Nemoianu nr.2 

 Sport 

Lucrări în continuare 

Sala Polivalenta Universitatea Politehnica 2500 locuri, str.Dr.Podeanu,nr.4 cofinantare UPT HCL 
nr.134/14.03.2013 HCL nr.196/04.04.2013; HCL nr.344/2015 

Dotări independente și alte investiții 

Aspirator umed pentru mochete/tapiterii la Sala Polivalentă „Constantin Jude” Timișoara 

Banc de lucru la Sala Polivalentă „Constantin Jude” Timișoara 

Consolă de commandă principală, consolă de comandă fault și consolă de comandă start/stop pentru Sala 
Polivalentă “Constantin Jude” Timișoara 

Generator de curent electric la Sala Polivalentă „Constantin Jude” Timișoara 
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Panouri de baschet omologate FIBA pentru Sala Polivalentă “Constantin Jude” Timișoara 

Sistem sonorizare la Sala Polivalentă „Constantin Jude” Timișoara 

Aparat fotometru 6 in 1 și reactivi 

Platformă de lucru la înălțime 

Aspirator umed/uscat Complex Sportiv Bega 

Echipamente pentru terenuri multifuncționale 

Studii și proiecte 

Studii de fezabilitate - amenajare terenuri de sport multifuncționale de minifotbal, baschet, handbal în 
Timișoara 

ET+DALI+PT - Reabilitare acoperiș Complex Sportiv Bega, str. Intrarea Zânelor nr. 2, Timișoara 

ET+DALI+PT - Reabilitare acoperiș și fațade clădire Sala Polivalentă Constantin Jude, str. F.C. Ripensia nr. 
11, Timișoara 

SF - „Reabilitare si refunctionalizare, inclusiv utilitati, baza sportiva in Timișoara, Splaiul Tudor 
Vladimirescu nr.l7 

SF - „Amenajare teren de fotbal in Timișoara, str. Mircea Cel Bătrân nr.l 14 

Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul: „Amenajare terenuri de sport multifuncționale de 
minifotbal/baschet/handbal Calea Bogdanestilor/Ion Ratiu” 

SF - „Realizare anexe sportive la teren rugby, inclusiv utilitati, in Timișoara str. Pictor Aman nr.l 1 

"ET+DALI+PT- Reabilitarea terenului de sport din Parcul Regina Mariațfost Parcul Poporului), Timișoara 

SF - Amenajare terenuri de sport - „Construire stadion pe structură metalică” 

Studiul Geotehnic cu referat Af pentru realizarea investiției "Construire bază sportivă TIP 1, Str. Costică 
Rădulescu, nr. 6, Timișoara, județul Timiș"studii si proiecte - sport"   
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Propuneri pentru anul 2021 - obiective majore: 
> Organizarea rețelei de învățământ preuniversitar de stat și privat pentru anul școlar 2021-

2022; 
> Desemnarea reprezentanților Municipiului Timișoara, membrii în consiliile de administrație 

ale 
unităților de învățământ și membrii în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității 
educației 
în unitățile de învățământ preuniversitar; 

> Optimizarea/gestionarea spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ 
preuniversitar de stat, prin închiriere a spațiilor sau refunctionalizarea acestora; 

> Completarea evidenței din baza de date cu imobilele în care funcționează unități de 
învățământ 
și sanitare; 

> Continuarea activității privind reactualizarea datelor din cărțile funciare aferente imobilelor 
(unităților de învățământ și sanitare) prin promovarea unor proceduri administrative în 
vederea 
rezolvării situațiilor parcelare, a înregistrării în cartea funciara a imobilelor (construcții și 
teren); 

> Realizarea lucrărilor de reparații la imobilele unităților de învățământ, sănătate și bazelor 
sportive. 

întreținerea bazei materiale a imobilelor prin lucrările de reparații a acestora, în care se 
desfășoară 
activitatea unităților de învățământ preuniversitar de stat, a unităților sanitare și a bazelor sportive, 
acestea se vor continua și în anul 2021 și se vor executa în conformitate cu prevederile contractului 
nr. SC2017 - 14663/15.06.2017 pentru activitatea de “Reparații și întreținere a imobilelor deținute 
sau aflate în administrarea Municipiului Timișoara, a infrastructurii din incinta lor precum și 
eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile și alte construcții, manipulare, 
transport”, contract atribuit prin H.C.L. nr. 188/12.05.2017, către COMPANIA LOCALĂ DE 
TERMOFICARE COLTERM S.A. (pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 2017 -2021). 

> Colaborarea cu Biroul Construcții Instalații în ceea ce privește evoluția privind realizarea 
obiectivelor de investiții aferente unităților de învățământ și sănătate, cât și cele aferente 
bazelor sportive care au fost demarate anii anteriori; 

> Propunerea de obiective majore de investiții pentru unitățile de învățământ, sănătate și pentru 
bazele sportive: 

• PT+ Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizată ”dr. V.Babeș” la Spitalul de boli 
infecțioase Victor Babeș, Timișoara, str. Gheorghe Adam nr. 13; 

• PT+ execuție - amenajare terenuri de sport - Construire stadion pe structură metalică; 
• PT+ execuție lucrări în vederea avizării și autorizării ISU, clădiri Școala cu clasele I-IV, nr 

11, Timișoara str. Razboieni nr.2; 
• PT+ execuție lucrări în vederea avizării și autorizării ISU, clădire internat - Colegiul de 

Silvicultură și Agricultură ”CASA VERDE” - Timișoara, Str. Aleea Padurea Verde nr. 5; 
• PT+ execuție lucrări în vederea avizării și autorizării ISU, clădiri LICEUL TEORETIC 

„WILLIAM SHAKESPEARE” - Timișoara, Str. Moise Nicoară; 
• Expertiza+AE+DALI+PT Reabilitare energetică, refuncționalizare și reparații construcții și 

instalații corp C1+C2 Liceul de Arte Plastice, Timișoara, str. Lorena nr. 35; 
• DALI +PT Realizare instalații apă caldă, branșare/producere, la 8 unități de învățământ 

secundar superior, Timișoara, jud. Timiș; 
• DALI +PT Realizare instalații apă caldă, branșare/producere, la 9 unități de învățământ 

secundar inferior, Timișoara, jud. Timiș; 
• Expertiză+Ae+DALI+PT reabilitare energetică, refuncționalizare și reparații construcții și 

instalații la Școala generală nr. 15, Timișoara, str. Chișodei nr. 1/a; 
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• Expertiza tehnica, Expertiza PSI (analiza riscului si scenariului de securitate la 
incendiu)+AE+DALI+PT+DTAC, Spital Municipal- Secția de Chirurgie Maxilo-faciala, 
Timișoara, Take Ionescu, nr.6, jud. Timiș; 

• “Expertiza tehnica, Expertiza PSI (analiza riscului si scenariului de securitate la 
incendiu)+AE+DALI+PT+DTAC, Spital Municipal- Secția de Ginecologie, Timișoara, str. 
Al.Odobescu nr.1-3, jud. Timiș; 

• “Expertiza tehnica, Expertiza PSI (analiza riscului si scenariului de securitate la 
incendiu)+AE+DALI+PT+DTAC, Spital Municipal- Secția de Geriatrie, Timișoara, str. 
Rozalia, nr.1-3, jud. Timiș; 

• “Expertiza tehnica, Expertiza PSI (analiza riscului si scenariului de securitate la 
incendiu)+AE+DALI+PT+DTAC, Spital Municipal- Secția de Oncologie, Timișoara, str. 
Victor Babes, nr.22, jud. Timiș; 

• Expertiza tehnica, Expertiza PSI (analiza riscului si scenariului de securitate la 
incendiu)+AE+DALI+PT+DTAC la Colegiul de Silvicultura si Agricultura “Casa 
Verde”,Timișoara - VILA A, str.Aleea Padurea Verde,nr.5; 

• Expertiza tehnica, Expertiza PSI (analiza riscului si scenariului de securitate la 
incendiu)+AE+DALI+PT+DTAC la Corp C - COLEGIUL ECONOMIC "FRANCESCO 
SAVERIO NITTI", Timișoara, Str. Corbului nr.7; 

• Expertiza tehnica, Expertiza PSI (analiza riscului si scenariului de securitate la 
incendiu)+AE+DALI+PT+DTAC la Generala nr. 24 - (corp fosta școala generala nr. 26) - 
clădire Str.Ulmului nr.2, Timișoara; 

• Expertiza tehnica, Expertiza PSI (analiza riscului si scenariului de securitate la 
incendiu)+AE+DALI+PT+DTAC la Sala sport - LICEU TEHNOLOGIC TRANSPORTURI 
AUTO, Timișoara, Str. Ardealului nr.l 

 

 


