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Dragi timișoreni,

Anul  2021  a  fost  anul  schimbării  relației  primărie-cetățean,  a fost  anul  de start  al  reformei
administrative în Primăria Timișoara. A fost, de asemenea, un an dificil pentru noi toți, din cauza
situației medicale generate de pandemie și a consecințelor economice. Toți timișorenii, de toate
vârstele, au fost afectați,  dar noi,  ca administrație,  ne-am îndreptat atenția spre cei care au
suportat cel mai greu un nou an al pandemiei.  Astfel, am avut ca prioritate sănătatea și am
derulat, în continuare, atât proiectul Oxigen pentru Timișoara, cât și activitatea de sprijin pentru
timișoreni prin dispecerate/ Call Center-uri de la Direcția de Asistență Socială. Am investit în
spitale, în echiparea acestora cu aparatură medicală și în dotarea cu materiale sanitare. Au fost
afectate,  în același  timp, școlile  și  am finanțat achiziții  de materiale dezinfectante,  am făcut
reparații și investiții în unități de învățământ, în extinderea spațiilor școlare și dotarea lor. Am
deblocat și continuat investiții care erau începute și am început altele noi, în toate domeniile, de
la  unități  de  învățământ,  spitale,  infrastructură  până  la  centre  de  cultură  și  centre  sociale
moderne.

Îmbunătățirea calității vieții timișorenilor a fost preocuparea principală în toate deciziile pe care
le-am luat și în toate acțiunile pe care le-am întreprins.

Am trecut, împreună, prin acest an greu și am ieșit mai întăriți,  mai solidari, mai hotărâți să
schimbăm lucrurile în bine, să continuăm reforma în primărie, să facem restructurări majore,
care să ofere condițiile pentru o calitate a vieții cu mult mai bună pentru timișoreni.

Vă asigur că, și în anul 2022, vom urmări aceleași obiective și vom derula investițiile mari, atât
de mult  așteptate,  cum ar  fi  pasajul  Solventul,  reabilitarea  liniilor  de tramvai,  modernizarea
infrastructurii  de  mobilitate,  reabilitarea  școlilor,  spitalelor,  spațiilor  publice.  Deosebit  de
important este și faptul că, în 2021, am recuperat întârzierile mari și am continuat pregătirile
pentru  onorarea  promisiunilor  de  realizare  a  infrastructurii  culturale  pe  care  Timișoara  s-a
angajat că o va face, atunci când a câștigat titlul de Capitală Europeană a Culturii.  În acest
context, anul 2022 este decisiv. 

Totodată, s-a dus o muncă intensă pentru pregătirea temeinică a proiectelor care urmează să
fie finanțate din fonduri  europene,  etapă esențială în obținerea finanțărilor  viitoare necesare
dezvoltării orașului.

De  asemenea,  am  făcut  progrese  pentru  transformarea  Timișoarei  în  smart-city  și  pentru
informatizarea primăriei,  astfel  încât relația cu cetățenii  să fie în beneficiul  acestora. Și cum
pentru noi esențiale sunt legătura cu comunitatea și transparența în administrație, vă prezentăm
ceea ce am făcut în anul 2021, ceea am realizat și ceea ce ne-am propus să facem în 2022.
Știm deja cu toții că 2022 va fi un an al șantierelor, al transformării nu ușoare, dar evidente a
orașului și avem nevoie să ne fiți alături pe acest drum al schimbării.
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Reducerea cheltuielilor de funcționare și majorarea celor de dezvoltare

Referitor la bugetul local, veniturile realizate la nivelul bugetulului local al municipiului Timişoara,
pe parcursul anului 2021, au fost în cuantum de 1.174.999.118,56 lei, din care, la secţiunea de
funcţionare,  în valoarea de 896.966.218,49 lei,  iar  la secţiunea de dezvoltare în valoare de
278.032.900,07 lei.  Ceea ce am reușit  să realizăm a fost ca, pe parcursul anului  2021, din
secţiunea funcţionare să transferăm către secţiunea dezvoltare 146.308.220 lei.
Asigurarea  echilibrului  bugetar  între  resursele  de  care  dispune  municipalitatea  şi  nevoile
comunităţii a implicat un control riguros atât al veniturilor bugetului local, prin urmărirea atingerii
gradului  prognozat  de  încasare,  cât  şi  al  gestionarii  eficiente  a  resurselor,  prin  diminuarea
cheltuielilor publice. 
Reducerea cheltuielilor de funcţionare a instituţiilor publice din aparatul de specialitate a fost
obiectivul  principal  în  această  perioadă,  urmărind  în  același  timp  asigurarea  de  fonduri
suplimentare pentru serviciile publice şi investiţii.
Municipiul  Timişoara  a înregistrat,  la  data de 31.12.2021,  un excedent  al  bugetului  local  în
valoare  de  35.564.020,01  lei,  din  care  excedentul  aferent  secţiunii  de  funcționare  este  în
valoare de 17.782.312,12 lei. 

Finanțarea școlilor

În perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, pentru învățământul preuniversitar de stat din
Timișoara a fost repartizată suma totală de 66.333.550 lei, din care:

1.Cheltuieli de personal: 368.700 lei pentru transportul profesorilor la și de la locul de muncă
(din unitățile școlare aparținând rețelei de stat);

2.Bunuri și servicii: 42.583.500 lei pentru plata cheltuielilor cu utilitățile (încălzire, iluminat şi
forţă motrică, apă, canal şi salubritate, telefon, etc.), cu materialele de întreținere și funcționare
(furnituri de birou, materiale pentru curățenie, postă, telecomunicaţii, radio tv, internet, piese de
schimb, combustibil pentru autoturisme la clasele cu specific auto, etc.), servicii (IT, igienizări,
protecția muncii, medicina muncii, etc.), obiecte de inventar;

3.Burse (acordate conform criteriilor stabilite în Ordinul 5576/2011, art.6, lit a),b),c), art. 8,
art.9, art.13lit a) și c), în sumă de 13.714.700 lei;

4.Asistență socială: 1.036.300 lei (suma necesară în special  pentru competiții  sportive la
Liceul Sportiv Banatul, Școala Gimnazială nr.7 şi, în general, pentru desfășurarea activității cu
specific sportiv în aceste unități  școlare) și  suma de 2.173.000 lei  (pentru copiii  și  tinerii  cu
cerințe  educaționale  speciale  și  pentru  stimularea,  participarea  în  învățământul  preșcolar  a
copiilor provenind din familii defavorizate);

5.Investiții:  suma  de  3.072.340  lei  din  lista  dotări  independente  pentru  30  unități  de
învățământ (19 colegii și licee, 9 școli gimnaziale și 2 grădiniţe);

6.Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă: 3.385.010 lei pentru cinci proiecte (la Liceul
Teoretic  D.  Obradovici,  Liceul  Teoretic  Bela  Bartok,  Liceul  Teoretic  Vlad  Ţepeş,  Colegiul
Naţional Bănăţean şi Şcoala Gimnazială nr.15).

Pentru  învățământul  general  obligatoriu  particular  și  confesional,  pâna  în  data  de
31.12.2021, au fost efectuate transferuri în sumă totală de: 11.302.268 lei:
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1.Cheltuieli de personal: 10.307.092 lei pentru plata drepturilor salariale;
2.Bunuri și servicii:  908.836 lei pentru plata cheltuielilor cu utilitățile, servicii, materiale de

întreținere și funcționare;
3.Asistența socială: 86.340 lei (sume alocate copiilor şi tinerilor cu nevoi speciale).

                             
                                  DEZVOLTARE PRIN INVESTIȚII

Finanțări din fonduri europene

Bugetul  local  nu este niciodată suficient  pentru a realiza toate marile  obiective de care are
nevoie  Timișoara,  fiind  necesare  fonduri  extrabugetare,  care  trebuie  atrase.  Fondurile
europene, care sunt majoritar neramburasabile, reprezintă principala oportunitate de care vrem
să beneficiem cât de mult este posibil. Astfel, preocuparea constantă a fost de atragere de noi
finanțări, mai ales că la preluarea mandatului, Timișoara avea mai multe șantiere blocate din
lipsa finanțării sau a unor proiecte și lucrări făcute prost și care au trebuit corectate. Orașul era
plin de lucrări începute, unele cu ani în urmă, dar neterminate, sau de lucrări abia demarate, dar
oprite  din  lipsa  finanțării.  Ca  atare,  începutul  de  an  2021  a  fost  marcat  de  restructurarea
departamentelor de specialitate din cadrul primăriei, care se ocupă de atragerea și derularea de
proiecte cu fonduri europene și de discuții, analize, întâlniri la Timișoara, București și Reșița cu
primul-  ministru,  cu  miniștrii  de  resort,  cu  reprezentanți  ai  ministerelor,  agențiilor
guvernamentale, directorul ADR Vest, primari de orașe cu care putem colabora pentru investiții
mari de infrastructură. 
Este o conjunctură specială pentru România și pentru Timișoara pentru finanțarea cu fonduri
europene a proiectelor noastre, prin Fondurile Structurale - unde avem în derulare o serie de
proiecte pe exercițiul financiar 2014-2020, care se va încheia în 2023, pregătim proiectele pe
viitorul exercițiu 2020-2027, care va începe din 2024 și le demarăm pe cele prin PNRR-Planul
Național de Redresare și Reziliență al României, unde termenele sunt foarte strânse. Este o
șansă istorică, cea a finanțărilor prin programele Uniunii Europene, șansă pe care nu o putem
rata și facem toate eforturile pentru a valorifica din plin această oportunitate.

                                        

                                

                                 INCUBATOR DE PROIECTE 

Noul departament, creat în cadrul primăriei,  are menirea de a pregăti noi proiecte, care pot
atrage finanțare pentru a fi executate. Ne dorim un portofoliu consistent de proiecte, care să fie
gata de execuție în momentul în care există oportunitatea finanțării. Lucrăm deja pentru acest
obiectiv. Practic, Incubatorul de proiecte ia o idee, o documentează, o dezvoltă, caută posibilele
surse de finanțare extra-bugetare și o duce până la faza de execuție. 
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În 2021, s-a lucrat la:

Contractarea  serviciilor  de  proiectare  în  vederea  realizării  obiectivului  de  investiţie:
„Regenerare urbană – Zona Piața Traian“ – faza DALI+PT și  asistența tehnică din partea
proiectantului.  Prin  realizarea  proiectului  „Regenerare  urbană  –  Zona  Piața  Traian”  dorim
creșterea calității mediului și a vieții în municipiu, prin reabilitarea spațiilor verzi și a locurilor
publice deschise, precum și a infrastructurii publice urbane din arealul de intervenție propus din
cadrul zonei de studiu. Cartierul Fabric (sau zona Traian) este un cartier multicultural, variat din
punct de vedere urbanistic, și se află în partea de est a orașului Timișoara, aproape de zona
centrală,  fiind conectat prin podul Decebal  cu centrul  orașului.  Zona de intervenție cuprinde
piețe  și  străzi  publice.  Proiectul  propus  are  în  vedere  reabilitarea  domeniului  public,  prin
modernizarea  infrastructurii  și  suprastructurii  și  prin  adaptarea  la  nevoile  de  astăzi  ale
comunității. 

Investiția va asigura:

-  regenerarea  urbană  a  zonei  prin  reabilitarea,  modernizarea  şi  reorganizarea  spaţiilor
publice urbane (zone pietonale, zone destinate traficului auto şi parcărilor), prin reconsiderarea
modalităţilor de utilizare a acestora, descongestionând circulaţia, crearea de noi spații verzi –
intervenţii menite să ducă la creșterea calității vieții cetățenilor Timișoarei. Regenerarea urbană
a zonei Traian și punerea în valoare a acesteia din punct de vedere al spațiului public, turistic și
comercial, vor fi realizate printr-un concept unitar de dezvoltare, original din punct de vedere
arhitectural, prietenos cu mediul, determinând un stil de viață sănătos al cetățenilor și al turiștilor
care vizitează zona reconfigurată;
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- o administrare mai bună a domeniului public; 
- punerea în valoare a potenţialului istoric şi arhitectural al clădirilor, implicit creșterea 
  turismului din zonă;
- dezvoltarea și stimularea activității economice prin încurajarea deschiderii structurilor de 
  afaceri în zona de interveție vizată.
Valoarea  estimată  a  serviciilor  de  proiectare  este  de  1.361.344,00  lei  (fără  TVA),  iar

procedura de achiziție  (licitație  publică)  este  în  derulare.  Elaborarea documentației  tehnico-
economice  va  fi  realizată  și  finanțată  etapizat,  din  fondurile  nerambursabile  alocate  prin
Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 și Programul Operațional Regional 2021-
2027.

Contractarea serviciilor de proiectare în vederea realizării obiectivului de investiție: „Creșterea
eficienței  energetice prin reabilitare termică construcții  și  instalații  la  Colegiul  Tehnic
Henri Coandă”, str. Brediceanu 35-39 - faza PT și asistența tehnică din partea proiectantului.
Proiectul are ca scop realizarea lucrărilor de intervenție pentru scăderea consumului anual de
energie finală în clădirile publice, prin creșterea performanței energetice a imobilelor, respectiv
scăderea  consumurilor  energetice,  în  condițiile  îmbunătățirii  izolației  termice  a  anvelopei
imobilelor și utilizarea surselor de energie regenerabilă.  Este vorba despre: clădire colegiu -
destinată pentru învățământ, săli de clasă și partea administrativă a liceului; alipit de această
clădire se află clădirea laborator  pentru învățământ,  săli  de laboratoare pentru elevi;  clădire
internat nr.1 pentru cazare, camere cu 2, 3 și 4 paturi; clădire sală de sport pentru activități
sportive;  clădire  atelier  școală  – destinată pentru  activități  diverse legate  de școală;  clădire
cantină – destinată elevilor pentru asigurarea mesei. Intervențiile propuse la cele cinci corpuri
de clădire sunt lucrări pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor, respectiv: termoizolare a
fațadelor; izolații termice și hidrofuge la acoperișul clădirilor; înlocuirea tâmplăriei existente cu
tâmplărie performantă din punct de vedere energetic; realizarea unei rețele termice de incintă
prin proiectarea și construirea unui punct termic, care să deservească toate clădirile aferente
imobilului  mai  sus  menționat;  instalații  termice  interioare  prin  schimbarea  în  totalitate  a
corpurilor  statice precum și  a distribuției  de alimentare a corpurilor  statice; instalații  sanitare
interioare prin schimbarea în totalitate a obiectelor sanitare, a distribuției de alimentare cu apă
rece-caldă, precum și canalizarea aferentă; instalații electrice. De asemenea, vor fi efectuate
lucrări de amenajare a spațiilor exterioare.  Elaborarea documentației tehnico-economice este
propusă a fi realizată din fondul de mediu, cererea de finanțare fiind depusă la Administrația
Fondului de Mediu în 16.11.2021. Valoarea estimată a serviciilor de proiectare faza Proiectului
Tehnic este de 314.605 lei (fără TVA), iar procedura de achiziție este în derulare.

Contractarea  serviciilor  de  proiectare  în  vederea  realizării  obiectivului  de  investiție:
„Modernizare  spațiu  public  -  zona  cuprinsă  între  bulevardul  Cetății,  strada  Gheorghe
Lazăr,  Calea  Circumvalațiunii,  Calea  Torontalului  –  zone  verzi,  infrastructura  rutieră,
utilități publice” - faza DALI
Prin realizarea proiectului se dorește o administrare mai bună a domeniului public, creșterea
calității  mediului  și  a  vieții  prin  reabilitarea,  modernizarea  şi  reorganizarea  spațiilor  publice
urbane  (zone  pietonale,  zone  destinate  traficului  auto  şi  parcărilor,  zone  verzi)  prin
reconsiderarea modalităților de utilizare a acestora din arealul de intervenție delimitat de Calea
Torontalului,  bulevardul  Cetății,  strada  Gheorghe  Lazăr  și  Calea  Circumvalațiunii.  Prin
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intervențiile propuse, se va avea în vedere crearea unor spații publice frumoase, incluzive și
sustenabile, accesibile tuturor cetățenilor, stabilirea unei armonii, a unui echilibru între spațiul
verde și spațiul construit,  asigurând-se astfel o diversitate funcțională, experiențe bogate, care
răspund unor nevoi dincolo de dimensiunea materială. Prin investiția propusă se va crea un
cartier inteligent, vibrant și rezilient la schimbările climatice. Zona de intervenție cuprinde spatii
publice,  străzi  și  spații  verzi.  Intervenția  are  în  vedere  reabilitarea  domeniului  public  prin
modernizarea infrastructurii și suprastructurii și prin adaptarea la nevoile actuale ale comunității.
Zona de studiu, delimitată de Calea Torontalului,  bulevardul  Cetății,  strada Gheorghe Lazăr și
Calea  Circumvalațiunii,  este  un  cvartal  complex  de  locuințe  colective  și  funcțiuni
complementare.  Spațiul  de  intervenție  nu  a  beneficiat  de  un  concept  unitar  de  amenajare,
intervențiile în zonă efectuând-se sporadic și izolat, în funcție de necesitățile curente.

Investiția va asigura:

-regenerarea urbană a zonei prin  reabilitarea, modernizarea şi reorganizarea spațiilor publice
urbane  (zone  pietonale,  zone  destinate  traficului  auto  şi  parcărilor),  prin  reconsiderarea
modalităților de utilizare a acestora, descongestionând circulaţia – intervenţii menite să crească
calitatea vieții cetățenilor Timișoarei;
-o administrare mai bună a domeniului public din zona de studiu, prin stabilirea unei armonii, a
unui echilibru între spațiul verde și spațiul construit;
-organizarea  unui  cartier  care  va  avea  în  centrul  atenției  oamenii  din  perspectiva  creșterii
standardelor de locuit într-un mediu sănătos, prietenos cu mediul, fiind axat pe oameni, nu pe
autoturisme.
Valoarea estimată a serviciilor de proiectare este de la 504.201,69 lei (fără TVA), iar procedura
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de achiziție (licitație publică) este în derulare. 

Contractarea  serviciilor  de  proiectare  (faza  DALI)  în  vederea  realizării  și  implementării
obiectivului de investiție „Memorialul (Traseul) Revoluției din 1989 în Timişoara”. Memorialul
(Traseul) Revoluției din Decembrie 1989 în Timișoara este un proiect cuprins în Planul Național
de Relansare și Reziliență și, ca atare, un proiect de relevanță națională și europeană. Pe baza
unei cercetări și a unor serii de interviuri cu actori locali, au fost identificate câteva puncte în
oraș, care marchează evenimente ce au avut loc în timpul Revoluției din 1989 în Timișoara.  Se
dorește  o  abordare  holistică  asupra  disfuncționalităților  și  particularităților  fiecărei  zone
identificate și generarea unor soluții de amenajare a spațiului public, a unor intervenții ce pot
genera  o  experiență  și  pune  în  context  istoric  și  cultural  evenimentele  din  1989.  Aceste
intervenții  vor conține elemente comune la nivelul  tuturor locațiilor,  astfel încât să rezulte, la
nivel perceptiv, un traseu al Revoluției.
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Au fost întocmite documentele necesare în vederea achiziției serviciilor de proiectare împreună
cu un concept curatorial, ce generează un fir narativ de-a lungul Traseului. Valoarea estimată a
serviciilor de proiectare este  de 195.071,43 lei (fără TVA), iar procedura de achiziție (licitație
publică) este în derulare. Investiția este prevăzută a se realiza cu fonduri nerambursabile, în
cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 2020-2026.

Contractarea serviciilor de elaborare studiu  -„Ghid tehnic de amenajare domeniu public și
catalog  de  mobilier  urban”.  Prin  acest  proiect  se  urmărește  realizarea  unui  cadru  de
planificare  strategică,  respectiv  de  reglementare  suplimentară  la  nivel  local,  fără  a  intra  în
conflict cu cadrul legal tehnic existent, având în vedere diferite aspecte pentru care trebuie să
existe o abordare unitară la nivelul municipiului, în concordanță cu nevoile actuale ale societății,
oferind o soluție pentru creșterea calității vieții locuitorilor și a mediului înconjurător și pentru
creșterea impactului ecologic, atractivității, accesibilității și siguranței mediului urban. Studiul –
„Ghid tehnic de amenajare domeniu public și catalog de mobilier  urban” dorește să prezinte
soluții și detalii orientative de amenajări punctuale specifice, să pună la dispoziția proiectanților
un ghid, prin utilizarea căruia să se poată asigura o armonizare a elementelor de detalii  de
amenajare și nu numai la nivelul proiectelor promovate de municipiu. 

Contractarea serviciilor de consultanță pentru organizarea unui concurs de soluții de arhitectură
în  vederea  realizării  obiectivului  de  investiție:„Amenajare  și  modernizare  Piața  Operei
(Victoriei)  și  străzi  zona Cetate”. Ținând  cont  de importanța  locației,  a  fost  luată  decizia
organizării unui concurs de soluții de arhitectură, aceasta fiind și cea mai bună variantă pentru
alegerea unei intervenții de cea mai bună calitate. A fost solicitată o ofertă pentru consultanță în
vederea organizării concursului (având ca precedent colaborarea pentru concursul MultipleXity)
de la Ordinul Arhitecților din România. 
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Serviciile  de  consultanță  sunt  necesare  pentru  organizarea  într-un  mod profesionist  a  unui
concurs de soluții de arhitectură, la nivel internațional, respectând și urmând atât legislația din
România, cât și pe cea europeană și standardele internaționale în domeniu. În urma acestui
concurs, câștigătorului i se va atribui contractul de servicii de întocmire a documentației tehnico-
economice (DALI+PT) pentru realizarea investiției. 

Contractarea  serviciilor  de  proiectare  în  vederea  realizării  obiectivului  de  investiție:
„Modernizare stații tramvai Linia 1 Gara de Nord - Stația Meteo și retur” - faza DALI+PT și
asistență  tehnică  din  partea  proiectantului.  Obiectivul  general  îl  reprezintă  eficientizarea  și
creșterea  atractivității  transportului  public,  astfel  creându-se  premisele  pentru  schimbarea
accentului  de la  o mobilitate bazată pe utilizarea autoturismului  personal,  la  una bazată pe
utilizarea transportului public ca mijloc de deplasare. Prin modernizarea stațiilor de tramvai se
pot asigura condiţiile pentru utilizarea mai frecventă a mijloacelor de transport public. În acest
mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier şi emisiile de echivalent CO2. Această investiţie
priveşte punerea la dispoziţia cetăţenilor din oraş a unor opţiuni de transport, care să le permită
să aleagă mijloace mai sustenabile de a călători spre destinaţii şi servicii-cheie. Elementele pe
care se pune accentul prin implementarea acestui proiect sunt conectivitatea, care se referă la
capacitatea de deplasare între anumite puncte importante, cât şi eficienţa utilizării resurselor,
pentru a spori accesibilitatea pentru utilizatori şi a permite vehiculelor de transport în comun să
evite congestionarea în trafic. Obiectivul specific îl constituie adaptarea stațiilor de tramvai de
pe traseul Liniei 1 pentru noile tramvaie cu podea coborâtă, achiziționate în anul 2021 de către
municipalitate  cu  fonduri  europene.  Proiectul  de  modernizare  a  staţiilor  de  transport  public
constă  în  adaptarea  constructivă  a  stațiilor  de transport  la  cerințele  europene  cu  privire  la
asigurarea calității spațiului destinat așteptării vehiculelor de transport public, urcarea ușoară în
mijlocul de transport (inclusiv cu căruciorul), asigurarea de panouri de informare asupra timpilor
de  așteptare,  asigurarea  securității  și  siguranței  călătorilor  și  asigurarea  spațiului  necesar
persoanelor cu dizabilități în stațiile de transport public. Astfel, rezultatele vor fi: 

- Modernizarea stațiilor de tramvai aferente Liniei 1;
- Adaptarea peronului pentru persoanele cu dizabilități, deficiențe de vedere etc.;
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- Dotarea stațiilor cu mobilier urban adecvat;
- Sistem de informare călători;
- Sistem de supraveghere video.

     „Magistrala verde” în Timișoara – Bd. 16 Decembrie 1989 - Calea Șagului” - faza
DALI+PT și asistență tehnică din partea proiectantului. 
Proiectul  „Coridor  de  mobilitate „Magistrala  verde”  în  Timișoara  –  Bd.  16 Decembrie  1989-
Calea  Șagului”  urmărește  schimbarea  accentului  de  la  o  mobilitate  bazată  pe  utilizarea
autoturismului  la  o  mobilitate  bazată  pe  utilizarea  transportului  în  comun sau  a  mijloacelor
alternative de transport ca mijloace de deplasare. Prin crearea, modernizarea, extinderea unui
coridor  de mobilitate  urbană,  dar  şi  prin  crearea și  modernizarea unor  spaţii  pietonale  sau
predominant  pietonale confortabile  pentru pietoni,  se pot  asigura condiţiile  pentru realizarea
unui  transfer   dinspre  utilizarea  autoturismelor  personale  (în  creştere  în  România)  către
utilizarea transportului în comun ca mijloc de deplasare şi a mersului pe jos. În acest mod, se
pot diminua semnificativ traficul rutier şi emisiile de dioxid de carbon.  Se urmăreşte eliminarea
întreruperilor  în  utilizarea transportului  public,  creşterea confortului  călătorilor  care utilizează
transportul  public,  mărirea  vitezei  mijloacelor  de  transport  în  comun,  asigurarea  unei  părţi
carosabile fiabile, amenajarea pistelor de biciclişti în afara carosabilului pentru a spori siguranţa
şi confortul celor care aleg să se deplaseze cu mijloace de transport nemotorizate, amenajarea
trotuarelor pentru a asigura o zonă atractivă pentru persoanele care se deplasează pe jos și
creșterea  gradului  de  accesibilitate  pentru  categoriile  de  persoane  considerate  vulnerabile
(persoane vârstnice, femei, copii,  persoane cu dizabilități etc.). A fost realizată documentația
privind  achiziţia  serviciilor  de  proiectare  (faza  DALI+PT)  și  asistență  tehnică  din  partea
proiectantului în vederea realizării și implementării obiectivului de investiție. Valoarea estimată a
serviciilor de proiectare este de la 1.500.000 lei (fără TVA). 

Contractarea serviciilor de proiectare în vederea realizării obiectivului de investiții:  „Reparații
capitale imobil str. Ștefan cel Mare nr. 34”  - faza DALI+PT și asistență tehnică din partea
proiectantului.
Prin realizarea proiectului, dorim să găsim o soluție referitoare la problemele de locuire cu care
se confruntă persoanele expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială și care sunt deosebit
de grave, având un impact negativ asupra vieții acestora și asupra comunității. Imobilul clădire -
casă din Timişoara, str. Ștefan cel Mare nr. 34, având destinaţia apartamente/locuințe prezintă
avarii profunde și se află în stadiu avansat de degradare, existând riscul prăbușirii bucăților de
tencuială pe trotuarul pe care se deplasează cetățenii. Pentru punerea în siguranţă, se impune
ca,  în  perioada  imediat  următoare,  să  se  efectueze  o  expertizare  şi  proiectare  a  soluţiilor
stabilite de către expert. Proiectul sprijină efectiv grupul țintă prin creșterea imaginii pozitive a
teritoriului Zona urbană funcțională în vecinătatea ZUM Traian, conduce la creșterea educației
moral-civice și uniformizarea condițiilor sociale.  Prin proiectul propus se dorește realizarea de
reparații capitale asupra imobilului situat pe str. Ștefan cel Mare nr. 34. Valoarea estimată a
serviciilor de proiectare este de 67.226,89 lei (fără TVA), iar achiziția directă a fost finalizată.

Contractarea serviciilor de proiectare în vederea realizării obiectivului de investiții:  „Reparații
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capitale imobil str. Ștefan cel Mare nr. 30-32” - faza DALI+PT și asistență tehnică din partea
proiectantului
Imobilul  clădire  -  casă  din  Timişoara,  str.  Ștefan  cel  Mare  nr.  30  -  32,  având  destinaţia
apartamente/locuințe  prezintă  avarii  profunde  și  se  află  în  stadiu  avansat  de  degradare,
existând riscul prăbușirii bucăților de tencuială pe trotuarul pe care se deplasează cetățenii, fapt
care constituie un pericol public. De asemenea, există riscul ca degradările să devină un pericol
și pentru cei care locuiesc în imobil. Pentru punerea în siguranţă, se impune ca, în perioada
imediat  următoare,  să se efectueze o expertizare şi  proiectare a soluţiilor  stabilite  de către
expert.  Proiectul sprijină efectiv grupul țintă prin creșterea imaginii pozitive a teritoriului Zona
urbană funcțională în vecinătatea ZUM Traian, conduce, de asemenea, la creșterea educației
moral-civice și uniformizarea condițiilor sociale. Proiectul propune lucrări de reparații capitale la
imobilele  situate  pe  str.  Ștefan  cel  Mare  nr.  30  și  32.  Valoarea  estimată  a  serviciilor  de
proiectare este de 67.226,89 lei (fără TVA).

„Proiect  tip  -  Construire  creșă  medie,  strada  Învățătorului  nr.  2, municipiul  Timișoara,
județul  Timiș”  (studii,  documentații-suport  și  cheltuieli  pentru  obținerea de avize,  acorduri  și
autorizații, viabilizare teren creșă 1 în vederea realizării obiectivului de investitiții). În prevederile
Ordinului  M.D.L.P.A. 1207/26.08.2021 a fost aprobată realizarea a două creșe în Timișoara.
Prin realizarea „Proiect tip - Construire creșă medie” se are în vedere construirea unei creșe
pentru  70  de  copii.  Investiția  contribuie  la  extinderea  capacității  infrastructurii  de  educație
antepreșcolară  și  la  creșterea  atractivității  procesului  educațional,  respectiv  consolidarea
sistemului de educație antepreșcolar (direct), preșcolar și primar (indirect), care să conducă la
reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii.  Construcția va avea regimul de înălțime parter,
separată în 3 nuclee funcționale:  nucleul  administrativ  (zona de acces),  nucleul  de copii  și
nucleul tehnico-gospodăresc. Terenul va fi amenajat cu spații și locuri de joacă. Pentru această
investiție, Municipiul Timișoara a identificat și propus terenul situat în Timişoara str. Învățătorului
nr.  2.   Creșa se va realiza cu fonduri nerambursabile de la Bugetul  de Stat prin Compania
Națională de Investiții și cofinanțare de la bugetul local pentru racordarea la utilități.

Depunerea  spre  finanțare  pe  Programul  Național  de  INVESTIȚII  ANGHEL  SALIGNY
următoarele  obiective  de  investiții:  „Pasarela  Gelu-Crizantemelor”,  ,,Construire  pasarelă
pietonală – zona Universitatea de Vest „Tunelul Luminii” și ,,Pasaj inferior Solventul”.

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Primăria  Municipiului  Timișoara  gestionează  proiecte  finanțate  (în  pregătire,  implementare,
post-implementare)  din  fonduri  europene  nerambursabile  aferente  perioadei  de  programare
2014-2020,  în  valoare  totală  de  peste  991  milioane  lei,  din  care  peste  830  milioane  lei
reprezintă valoarea eligibilă a proiectelor. 
Pe perioada de programare 2014-2020, Municipiul Timișoara, în calitate de lider și/sau partener
de  proiect,  a  implementat/implementează  57  de  proiecte  în  baza  contractelor  de
finanțare/acordurilor de parteneriat semnate, din care:
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- 8 proiecte semnate în perioada 2017-2018 în valoare de 15.019.605.92 lei;
- 34 proiecte semnate în anul 2019 în valoare totală de 812.618.683,52 lei;
- 7 proiecte semnate în anul 2020 în valoare totală de 130.289.393,42 lei;
- 8 proiecte semnate în anul 2021 în valoare totală de 33.797.468,53 lei;

Situația gradului de absorbție la nivelul municipalității este structurată pe ani, astfel: 
- 2017-2018: 0%, 
- 2019: 0,14%,
- 2020: 1,87%
- 2021: 13,68% 

În 2021 au fost pregătite noi documentații și cereri de finanțare în vederea accesării de fonduri
nerambursabile, fiind în evaluare 6 cereri de finanțare, în valoare totală de 177,6 milioane lei:
      -două proiecte depuse în cadrul  Programului  Operațional  Regional  2014-2020 pentru
reabilitarea  infrastructurii sociale și de învățământ în valoare de 5,10 milioane lei: „Reabilitare
cinematograf și schimbare destinație în centru cultural și educațional Freidorf”  și „Construire
corp nou la Școala Gimnazială 13;
        -trei proiecte depuse în cadrul Programul Național de Investiții Anghel Saligny în valoare
de 149,6 milioane Lei, principalele domenii vizate fiind: reabilitarea infrastructurii rutiere (Pasaj
inferior Solventul, Pasarela Gelu-Crizantemelor, Pasarela Tunelul Luminii);
         -1 proiect depus  în cadrul Fondului de Mediu, în valoare de 22,9 milioane lei, pentru
eficientizarea  energetică  a  clădirilor  publice  aparținând  unităților  de  învățământ  (Creșterea
eficienței  energetice  prin  reabilitare  construcții  și  instalații  la  5  corpuri  de  clădire  aferente
Colegiului Tehnic Henri Coandă).

      De asemenea, în contextul crizei Covid-19, Primăria Municipiului Timișoara a sprijinit
instituțiile subordonate - unități sanitare, sociale și cele educaționale, prin accesarea de fonduri
nerambursabile  pentru  asigurarea  echipamentelor  de  protecție  medicală, necesare
gestionării  situației  de  pandemie.  În  acest  sens  au  fost  implementate  patru  proiecte
(Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara
în vederea gestionarii situației de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 prin achiziția de
echipamente  de protecție  medicală,  Dotare  unități  sanitare  în  contextul  COVID 19:  Spitalul
Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș" și Spitalul Clinic de Urgență
pentru  Copii  „Louis  Țurcanu”  Timișoara,  Dotarea  Spitalului  Clinic  Municipal  de  Urgență
Timișoara  în contextul  COVID 19,  Dotarea centrelor  sociale  „Inocențiu  M.  Klein”  și  „Sfântul
Francisc” Timișoara în contextul crizei sanitare COVID19). 

Principalele proiecte aflate în implementare în anul 2021: 

-„Dotarea cu echipamente a Unităţii  de Primiri  Urgenţe a Spitalului  Clinic de Urgenţă pentru
Copii  „Louis  Ţurcanu”  Timişoara”.  Valoare  proiect:  6.818.454,74  lei.  Sursa  de  finanțare:
Programul Operațional Regional 2014-2020. 
-  „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii  ambulatoriului  O.R.L. din cadrul Spitalului
Clinic Municipal de Urgențe”. Valoarea proiectului este de 10.592.285,49 lei. Sursa de finanțare:
Programul Operațional Regional 2014-2020.
-„Extindere,  reabilitare,  modernizare  și  echiparea ambulatoriului  de specialitate  al  Clinicii  de
Recuperare, Medicina Fizică și Balneologie Timișoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de
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Urgențe Timișoara, prin demolare parțială și extindere orizontală și verticală”.  Valoare proiect:
23.716.126,88 lei. Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020.
-„Construcție clădire cu destinația creșă zona de nord”. Valoare proiect: 7.879.640,78 lei. Sursa
de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020.
-„Construcţie clădire cu destinaţia creşă str. Cocea”. Valoare proiect: 7.774.265,68 lei. Sursa de
finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020.
-,,Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreșcolară în municipiul
Timișoara  -  Calea  Bogdăneştilor”.  Valoare  proiect:  7.724.298,52  lei. Sursa  de  finanțare:
Programul Operațional Regional 2014-2020.
-„Grădinița  PP33  extindere  grădiniță  existentă  în  regim  de  înălţime  P+1E+M,  reparaţii  şi
reabilitare  termică  corp  existent”.  Valoare  proiect:  4.264.364,62  lei.  Sursa  de  finanțare:
Programul Operațional Regional 2014-2020.
-„Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara”. Valoare proiect: 9.050.302,93
lei. Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020.
-„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”.  Valoare
proiect: 24.345.729,44 lei. Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020.
-„Construire  corp  P+1E  la  Școala  Gimnazială  nr.13  din  Timișoara,  str.  Muzicescu  nr.14”.
Valoare proiect: 3.990.241,12 lei.  Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-
2020.
- „Construcţie şi dotare Liceul Waldorf Timișoara”. Valoare proiect: 13.688.600,04 lei. Sursa de
finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020.
-„Regenerare  fizică,  economică  şi  socială  a  zonei  urbane  marginalizate  din  cartierul  Ronaţ
Timişoara  -  Construire  centru  multifuncţional”.  Valoare  proiect:  5.729.005,05  lei.  Sursa  de
finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020.
-„Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf
-  Construire  centru  multifuncțional  de  tip  servicii  sociale  fără  cazare”.  Valoare  proiect:
4.381.944,27 lei. Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020.
-„Demolare  construcție  existentă  și  construire  Centru  de  zi  pentru  persoane  adulte  cu
dizabilități,  acces  auto,  acces  pietonal,  parcaje,  amenajare  parcelă”.  Valoare  proiect:
3.544.467,14 lei. Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020. 
-„Reabilitare construcţii, instalaţii clădire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu”. Valoare proiect:
32.948.274,33 lei. Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020.
-„Dotarea Spitalului  Clinic  Municipal  de Urgență Timișoara în contextul  COVID 19”. Valoare
proiect: 29.795.240 lei. Sursa de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare
-„Dotarea centrelor  sociale  „INOCENȚIU M. KLEIN”  și  „SFÂNTUL FRANCISC”  Timișoara în
contextul  crizei  sanitare  COVID19’’.  Valoare  proiect:  594.822,68  lei.  Sursa  de  finanțare:
Programul Operațional Infrastructură Mare.
-Dotare  unități  sanitare  în  contextul  COVID  19:  Spitalul  Clinic  de  Boli  Infecțioase  și
Pneumoftiziologie  „DR.  VICTOR BABES"  și  Spitalul  Clinic  de Urgență  pentru  Copii  „LOUIS
ȚURCANU”  TIMIȘOARA”.  Valoare  proiect:  15.560.119,45 lei.  Sursa de finanțare:  Programul
Operațional Infrastructură Mare. 
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                                   Grupuri Locale de Acțiune

În vederea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală a zonelor marginalizate identificate
pe teritoriul  Municipiului  Timișoara, Primăria Municipiului  Timișoara a colaborat cu asociațiile
„Grup de Acțiune Locală Freidorf”, respectiv „Grup de Acțiune Locală Timișoara (Kuncz). În anul
2021, au fost depuse patru fișe de proiect:  
Două fișe de proiect selectate de GAL Freidorf au stat la baza unor proiecte depuse în cadrul
Programului Operaţional Regional 2014-2020:

      -  „Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str. Muzicescu
nr.14". Contractul de finanțare a fost semnat în 18.11.2021. Valoarea totală a Contractului de
finanțare este de 3.990.241,12 lei, cu termen de finalizare a implementării proiectului până la
30.12.2023.

   - „Demolare construcție existentă și construire Centru de zi pentru persoane adulte cu
dizabilități, acces auto, acces pietonal, parcaje, amenajare parcelă”.  Contractul de finanțare a
fost semnat la 23. 12.2021. Proiectul a fost depus în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială
a Municipiului Timișoara. Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 3.544.467,14 lei.

Alte două fișe de proiect în cadrul apelurilor lansate de GAL Freidorf aferente Intervenției 1 -
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere, respectiv Intervenției 5 - Infrastructură educațională, au fost
selectate de GAL Freidorf și urmează a fi depuse în cadrul POR - Axa 9:
-  „Școala Gimnazială nr. 15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2
magazii  și  atelier  parter  rezultând  imobil  Parter  +  1  Etaj,  spații  pentru  învățământ  (sală
funcțională și clase) și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”;
-  „Amenajare Strada Crizantemelor". 

          

                                   Reabilitare termică 

         În cadrul Programului Operațional 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  se  derulează  18  contracte  de
finanțare, beneficiarii acestora fiind proprietarii a 3449 de apartamente din 68 de blocuri
de locuințe. Lucrările de intervenție care se realizează în cadrul acestor proiecte sunt: 
-izolarea termică a faţadei - parte vitrată;
-izolarea  termică  a  faţadei  -  parte  opacă,  inclusiv  termo-hidroizolarea  terasei,  respectiv
termoizolarea  planşeului  peste  ultimul  nivel  în  cazul  existenţei  şarpantei,  cu  sisteme
termoizolante;
-închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a
parapeţilor;
-izolarea  termică  a  planşeului  peste  subsol,  în  cazul  în  care  prin  proiectarea  blocului  sunt
prevăzute apartamente la parter.
Cele 68 de blocuri de locuințe din proiectele europene au documentațiile tehnico-economice
realizate pentru sistemul termoizolant structurate pe trei soluții tehnice:
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   a)7 blocuri au ca sistem termoizolant polistirenul;
        b)1 bloc are ca sistem termoizolant vata minerală bazaltică;

   c) 60 de blocuri au ca sistem termoizolant panourile sandwich din aluminiu.
În decursul anului 2021, pentru cele 7 blocuri care au ca soluție tehnică sistemul termoizolant cu
polistiren, au fost atribuite contractele de execuție a lucrărilor.

Imagini de la blocuri la care a fost finalizată reabilitarea termică în 2021 

Programe finanțate de la bugetul de stat:

În vederea asigurării fondurilor necesare dezvoltării  locale, în anul 2021 au fost monitorizate
apelurile de proiecte și au fost identificate programe finanțate de la bugetul de stat, respectiv:  

1. Obiectivul  de  investiție  „Pasarela  Gelu-Crizantemelor”  -  Programul  Național  de
Investiții  „Anghel Saligny”

Se propune reabilitarea pasarelei existente, astfel încât calea pe pasarelă va fi compusă din
zonă pietonală şi ciclistă, pe suprafața careia se vor crea și zone de spațiu verde. Pasarela va fi
prevăzută  cu  iluminat  public,  arhitectural  și  parapete  de  protecţie  din  oţel  zincat. În
amplasamentul podului, în prezent, sunt următoarele tipuri de reţele, ce vor fi relocate/protejate:
reţeaua electrică, reţeaua de gaz, reţeaua de iluminat public. Reţelele LESMT și gaze naturale
vor fi relocate la intradosul noii suprastructuri a pasarelei, iar reţelele de apă, canal și telekom
nu vor fi afectate de lucrările de modernizare a pasarelei Gelu-Crizantemelor. Apele pluviale,
colectate  de  pe  suprafața  pasarelei,  vor  fi  dirijate  către  rețeaua  de  canalizare  a  oraşului.
Obiectivele preconizate a se îndeplini odată cu realizarea investiţiei sunt:

•  asigurarea  traversării  canalului  Bega,  atât  pietonal  cât  şi  ciclist,   în  condiţii  bune  de
siguranţă şi  confort; 

• crearea premiselor dezvoltării ulterioare a zonei;
• asigurarea îmbunătăţirii aspectului arhitectural al zonei și al oraşului;
• economie în ceea ce privește costurile de mentenanță;
• creşterea mobilităţii populaţiei şi siguranței pietonilor;
• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, prin aportul pomilor nou plantaţi.
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Scopul investiției îl reprezintă schimbarea accentului de la o mobilitate, bazată pe utilizarea
autoturismului, la o mobilitate bazată pe încurajarea circulaţiei pietonale şi utilizarea bicicletei ca
mijloc de deplasare. Prin extinderea unei reţele coerente de piste/trasee de biciclete, dar şi prin
crearea/modernizarea  unor  trasee/spaţii  pietonale  sau  predominant  pietonale,  confortabile
pentru pietoni, se pot asigura condiţiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părţi din
ponderea modală a utilizării autoturismelor personale (în creştere în România), către utilizarea
bicicletei ca mijloc de deplasare şi mersului pe jos. Prin realizarea acestei pasarele se vizează
asigurarea unui spaţiu urban de calitate, prietenos şi dinamic, într-un mediu natural sănătos. În
acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier, precum şi emisiile de echivalent CO2.

Amplasament:  str.  Gelu-Crizantemelor,  peste  râul  Bega.  Durata  de  implementare  a
obiectivului de investiții: 24 luni. Valoarea totală a obiectivului de investiții : 12,625,785.88 lei cu
TVA. Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 11,668,145.41 lei cu TVA. Valoarea finanțată de
la bugetul local: 957,640.47  lei cu TVA.

2. Construire  pasarelă  pietonală  -  zona  Universitatea  de  Vest  „Tunelul  Luminii”
Programul Național de Investiții  „Anghel Saligny”

Obiectul  acestei  investiţii  îl  constituie  îmbunătățirea  infrastructurii  de  transport  prin

realizarea  infrastructurii necesare circulației  pietonale și a cicliștilor, în vederea parcurgerii mai

facile  a  traseului  pietonal  dintre  Bulevardul  Vasile  Pârvan și  centrul  istoric  al  orașului,  prin

realizarea unui pod destinat exclusiv circulației pietonilor și cicliștilor.  Amplasament:  bd. Vasile

Pârvan-Splaiul Spiru Haret. Durata de implementare a obiectivului de investiții: 42  luni.

Valoarea totală a obiectivului de investiții : 4,810,939.15lei cu  TVA. Valoarea solicitată de la
bugetul de stat: 4,665,019.81lei cu TVA. Valoarea de la bugetul local: 145,919.34 lei cu TVA.
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3. ,,Pasaj inferior Solventul” - Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

Proiectul este considerat proiect prioritar pentru finalizarea închiderii vestice a inelului IV, în
completarea proiectelor  Inelul IV vest: conexiunea str. Gării - bd. Dâmbovița (C9b) și Linie nouă
de tramvai Solventul – Gara de Nord (C10). Astfel, proiectul face parte din abordarea integrată
a municipalității asupra mobilității urbane durabile, în centrul căreia este creșterea atractivității
transportului public cu tramvaiul, în detrimentul transportului privat. Scopul proiectului este de a
îmbunătăți condițiile de circulație din oraș, prin amenajarea pasajului  subteran, a străzilor,  a
trotuarelor,  amenajare piste de biciclete și zone verzi, acolo unde situația din teren permite,
rezultând o mai bună funcționalitate a zonelor.  Amplasament: Municipiul  Timișoara, Zona de
Nord a municipiului. Durata de implementare a obiectivului de investiții: 32  luni. Valoarea totală
a obiectivului de investiții : 132,231,344.11 lei cu  TVA. Valoarea solicitată de la bugetul de stat:
127,091,254.76 lei cu TVA. Valoarea finanțată de la bugetul local: 5.140.089,35 lei cu TVA.

4.  „Creşterea  eficienţei  energetice  prin  reabilitare  termică  construcții  şi  instalații  la
COLEGIUL TEHNIC „HENRI COANDĂ” 
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Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a unui număr de
cinci  clădiri  din cadrul  Colegiului  Tehnic  „Henri  Coandă“  din Timişoara,  prin  realizarea unor
lucrări de intervenție care determină diminuarea consumurilor energetice şi lucrări conexe care
contribuie  la  implementarea proiectului.  Reducerea consumului  de  energie  pentru  încălzirea
clădirilor publice va avea ca efecte reducerea costurilor de intreţinere cu încălzirea, diminuarea
efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor  de gaze cu efect de seră, creşterea
independenței  energetice,  prin  reducerea  consumului  de  combustibil  utilizat  la  prepararea
agentului termic. Rezultate așteptate: scăderea consumului de energie finală în clădirile publice,
scăderea cu minim 30 % a consumului anual specific de energie primară şi reducerea cu minim
30  % a  emisiilor  de  dioxid  de  carbon. Durata  de  implementare:  24   luni.  Valoarea  totală:
22.952.911  lei  cu   TVA.  Valoarea  solicitată  de la  bugetul  de  stat:  14.000.000  lei  cu  TVA.
Valoarea finanțată de la bugetul local: 8.952.911  lei cu TVA

                                            

                                    

                                          MOBILITATE ȘI TRANSPORT

Proiecte aflate în implementare 

 

                                      Înnoirea flotei de tramvaie 

Cu o lungime de 30 de metri și o capacite maximă de 200 de persoane, tramvaiele produse
de Bozankaya au fost proiectate și construite pentru municipiul Timișoara, astfel încât să fie
adaptate  la  cerințele  și  necesitățile  locale  de  transport  public.  Tramvaiele  pot  funcționa
autonom, pe baza bateriei, fără a fi conectate la rețeaua catenară, pe o distanță de până la 70
de kilometri, aceasta fiind cea mai mare performanță realizată până acum în istoria sistemelor
de tranzit feroviar ușor. Acest atribut unic a făcut ca Bozankaya să depășească, de asemenea,
un record mondial și să câștige premiul la categoria „The Most Innovative Company of Europe”,
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în octombrie 2021, din partea ERCI (European Railway Clusters Initiative), cea mai prestigioasă
instituție  din  domeniul  tehnologiilor  sistemului  feroviar  european.  Tramvaiele  produse  de
Bozankaya,  premiate  pentru  tehnologia  lor,  au  o  eficiență  energetică  sporită,  fiind  cu
aproximativ  2,5 tone mai ușoare decât  vehiculele  din clasa lor  și  oferă,  în același  timp,  un
confort și o siguranță fără precedent pentru pasageri.  Tramvaiele sunt dotate cu camere de
supraveghere atât  în interior,  cât  și  în exterior,  pentru asigurarea siguranței  călătorilor,  fiind
asigurat accesul pentru utilizatorii de scaune cu rotile și pentru cei cu cărucioare. Primul tramvai
livrat trebuia să fie omologat/agrementat în România. În acest sens, furnizorul a parcurs toate
etapele necesare în vedere obţinerii agrementului tehnic de la Autoritatea Feroviară Română.
Astfel, AFER a vizat Specificaţia tehnică a noului tramvai în data de 01.03.2021 şi Programul de
teste şi încercări în data de 31.03.2021.

Pentru agrementarea tramvaiului au fost necesare 57 de teste şi încercări, din care 23 s-au
realizat în laboratoare agreate din UE şi în Timişoara, iar celelalte s-au realizat în fabrica din
Ankara.  În  data  de  25.06.2021,  primul  tramvai  a  fost  adus  în  Timişoara  pentru  efectuarea
testărilor necesare, în vederea obţinerii  agrementului tehnic.  În data de 19.10.2021, au fost
transmise la Autoritatea Feroviară Română documentele aferente încercărilor de tip, realizate în
concordanță  cu  Specificația  tehnică  cod:  ST01-Tim-Boz  16+24,  în  vederea  obținerii
agrementului  tehnic.  Autoritatea  Feroviară  Română  a  eliberat,  în  data  de  24.11.2021,
Agrementul tehnic feroviar nr. 878/2021, valabil până la data de 24.05.2022.

Ceremonia  de  inaugurare  și  lansare  a  primului  tramvai  din  lotul  celor  21  de  tramvaie
proiectate de compania Bozankaya pentru Primăria Municipiului  Timișoara  a avut  loc în 14
decembrie 2022, la Muzeul de Transport Public „Corneliu Mikloși”.

În vederea obţinerii de fonduri nerambursabile din FEDR pentru respectarea valorii maxime
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eligibile, proiectul a fost împărţit în 3 etape:
•"Înnoirea flotei de tramvaie - Etapa I", pentru achiziţionarea unui număr de 7 tramvaie noi,

conform  Contract  de  finanţare  nr.  4586  /23.07.2019,  având  perioada  de  implementare  a
proiectului: 24.07.2019-31.10.2023. Valoarea totală a proiectului (etapa I): 81.223.027,55 lei, din
care finanțare nerambursabilă: 66.907.524,12 lei, conform actului adițional nr. 1/16.12.2019 la
Contractul de finanțare. 

•"Înnoirea flotei de tramvaie - Etapa II", pentru achiziţionarea unui număr de 7 tramvaie noi,
conform  Contract  de  finanţare  nr.  4804  din  data  de  01.10.2019,  având  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  la
79.388.419,13 lei.  

•"Înnoirea flotei de tramvaie - Etapa III", pentru achiziţionarea unui număr de 7  tramvaie noi,
conform  Contract  de  finanţare  nr.  5372  din  data  de  04.05.2020,  având  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.

                           Achiziţia a 44 de autobuze electrice 

Obiectivul  de  investiţie  ,,Achiziţie  mijloace  de  transport  public  –  autobuze  electrice  18  m,
Braşov,  Timişoara”  este  finanţat  prin  Programul  Operaţional  Regional  2014-2020.  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,  prin  reînnoirea
mijloacelor de transport în comun, îmbunătaţirea calităţii transportului public, reducerea timpilor
de aşteptare, creșterea numărului de pasageri, beneficiari ai serviciului,  creşterea siguranţei
circulaţiei în oraş.  

În  24.08.2021 a fost  semnat  contractul  de  furnizare  cu ofertantul  KARSAN OTOMOTIV
SANAYII  VE  TICARET  A.Ş,  declarat  câştigător  în  urma  procedurii  de  achiziție  publică
organizată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale -Calea Bogdăneştilor
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În 2021 au început  efectiv lucrările  la noua linie de tramvai de pe Calea Bogdăneștilor.
Valoarea totală a proiectului  este de 130.479.397,84 lei,  din care finanțare nerambursabilă:
89.655.146,06 lei.  În 15.03.2021 au fost demarate lucrările de execuție. Până la sfârșitul anului
au  fost  realizate  următoarele  categorii  de  lucrări,  reprezentând  aproximativ  27% din  totalul
lucrărilor de executat: 

•amenajare  rețea de alimentare  cu apă potabilă  (conducte  de apă noi,  branşamente  la
proprietăţi, cămine vane - realizat 18 bucăţi, subtraversări conductă de apă cu montare țeavă de
protecţie  sub  linia  cale  tramvai,  montare  hidranţi  incendiu,  montare  cămine  colectare  ape
pluviale); 

•amenajare rețele de canalizare menajeră şi pluvială (schimbări de conducte de canalizare,
racorduri la proprietăţi, racorduri la canalul colector mare şi tunel de deviere cămin vizitare la
canalul colector mare);

•amenajare reţea termică în intersecția Calea Bogdăneștilor - bd. Cetății;
•terasamente  de  drum  (săpături  pentru  drum,  decapare  strat  vegetal,  stabilizare  patul

drumului, balast stabilizat, piatră spartă, primul strat de asfalt);
•linie cale de tramvai (demontare linie cale veche, demontare stâlpi susţinere, turnat fundaţii

stâlpi susţinere – 16 buc);
•reţea  de  gaze  naturale  (finalizată  şi  pusă  în  funcţiune,  varianta  proiectată,  sector  str.

Dunărea- str. Taborului şi sector str. Zalău- bd. Cetăţii; conductă pozată, sector str. Ion Rațiu –
str. Bârzava);

•reţea de electricitate (introducerea tubului de protecţie pentru reţeaua de curent electric în
trotuar, de la str. Dunărea până la str. Madona);

•rețea fibră optică (pe partea dreaptă a traseului, sector bd. Cetății – str. Macilor, sector str.
Tacit – str. Dunărea).
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Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale pe bd. Cetăţii

Proiectul  „C3.Reabilitarea  liniilor  de tramvai  şi  modernizarea  tramelor  stradale  în  Municipiul
Timişoara, Traseul 4, b-dul Cetăţii”  urmează să fie finalizat în 21.08.2023. Valoarea totală a
proiectului: 130.479.397,84 lei. Contractul de execuție lucrări nr.188 a fost încheiat cu SC Porr
Construct SRL în data de 03.09.2020, la valoarea de 70.378.942,40 lei, fără TVA. În data de
28.06.2021 au fost demarate lucrările de execuție.

Până  la  sfârșitul  anului  au  fost  realizate  următoarele  categorii  de  lucrări,  reprezentând
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aproximativ 25% din totalul lucrărilor de executat: 

Pe sectorul cuprins între limita de proiect (km 0+000) și intersecția bd. Cetății - Str. Gh. Lazăr -
partea dreaptă de mers sens dinspre C. Bogdăneștilor: 

-Execuție rețea de canalizare; 
-Execuție rețea drenaj longitudinal; 
-Execuție subtraversari rețea de apă-canal; 
-Execuție subtraversări rețea irigații;
-Execuție lucrări de fundații și terasamente aferente căii de rulare a tramvaiului; 
-Execuție   lucrări  de  fundații, terasamente și de suprastructura a părții carosabile aferente

părții carosabile;
-Execuție lucrări de fundații, terasamente și de suprastructură aferente trotuarului; 
-Execuție  fundații  stâlpi  rețea  aeriană  de  contact,  execuție  lucrări  de  energoalimentare

(montare  camerete  de  tragere  în  axul  amprizei  liniilor  de  tramvai),  lucrări  specifice  ENEL
(relocare de medie și joasă tensiune), lucrări de telecomunicații, lucrări de semaforizare pe zona
intersecțiilor cu drumurile laterale, lucrări de iluminat pe zona intersecțiilor cu drumuri laterale.
Pe sectorul cuprins între intersectia bd. Cetății - str. Gh. Lazăr și Calea Torontalului - partea
dreaptă de mers sens dinspre C. Bogdăneștilor (inclusiv bucla de intoarcere a tramvaielor): 

-Execuție rețea de canalizare, execuție rețea drenaj longitudinal, execuție lucrări de fundații
și terasamente aferente căii de rulare a tramvaiului - inclusiv strat de piatră spartă, execuție
lucrări de fundații și terasamente aferente căii de rulare a tramvaiului - strat de balast (bucla de
întoarcere a tramvaielor)

-Poziționarea șinelor și execuția sudurilor pentru realizarea căii de rulare tramvai
-Execuție lucrări de suprastructură aferente căii de rulare a tramvaiului, execuție lucrări de

fundații și terasamente aferente părții carosabile și trotuarului, partea dreaptă a bulevardului 
-Execuție  fundații  stâlpi  rețea  aeriană  de  contact,  execuție  lucrări  de  energoalimentare

(montare  camerete  de  tragere  în  axul  amprizei  liniilor  de  tramvai),  execuție  lucrări  de
telecomunicații - montare tubulatură și camerete de tragere, execuție lucrări de iluminat pe zona
trotuarului și a intersecțiilor cu drumurile laterale.

Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale pe Calea Stan Vidrighin

Proiectul „C1.Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul
Timişoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin” cuprinde actualul traseu al Căii Stan Vidrighin, pe
tronsonul de drum cuprins între str. 1 Decembrie 1918 și sensul giratoriu din Piața Gheorghe
Domășneanu,  pe o lungime de aproximativ  1,8 km.  Investiţia  vizează modernizarea întregii
trame  stradale,  a  liniilor  de  tramvai,  inclusiv  a  reţelelor  edilitare  stradale,  subterane  şi
supraterane,  prin  realizarea  următoarelor  lucrări:  reabilitarea  liniei  de  tramvai  în  platformă
proprie,  amplasată  central  în  carosabil,  delimitată  cu borduri  și  spații  verzi;  amenajarea de
trotuare și piste pentru biciclete, de zone verzi, aducându-se astfel o contribuție substanțială la
reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă, reducerea prafului, a nivelului de zgomot și implicit
la creșterea confortului și siguranței circulației. Pentru acest obiectiv de investiţii a fost încheiat
Acordul  contractual  -  Contractul  de execuție  lucrări  pentru documentaţia  tehnico-economică
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faza PT+CS+DE şi execuţia lucrărilor de reabilitare a liniilor de tramvai  nr. 24/12.03.2021, cu
SC PORR Construct SRL, la valoarea de 68.469.369,39 lei, fără TVA. Durata contractului este
de  36  de luni,  din  care  6  luni  pentru  serviciile  de proiectare.  Prin  Ordinul  administrativ  de
modificare nr.1/28.10.2021, durata de execuție a serviciilor de proiectare s-a prelungit până în
27.12.2021. 

                     Linie nouă de tramvai Solventul - Gara de Nord

Proiectul  „C10.Linie  nouă de tramvai  Solventul  -  Gara de Nord”  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 realizarea
investiției  a  fost  încheiat  Acordul  contractual  -  Contractul  de  execuţie  lucrări  pentru
documentaţia tehnico-economică faza PT+CS+DE şi execuţia lucrărilor de construire a unei noi
linii  de  tramvai,  având  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 adresa nr.
SC2020-26156/09.11.2020 s-a dat ordinul de începere, cu data de 04.01.2021. Prin adresa nr.
CDE2021-289/01.03.2021, execuția contractului a fost sistată până la reglementarea situației
juridice a terenului.

                            TRANSPORT CARE NU POLUEAZĂ

Promovăm investiții care să ne ajute să atingem ținta de extindere a mijloacelor de transport
nepoluante și dorim să avem un parc al mijloacelor de transport majoritar electric. Cumpărăm
21  de  tramvaie  și  44  de  autobuze  electrice  cu  stațiile  de  încărcare  aferente,  reabilităm  și
extindem linia cale existentă,  realizăm stații  ale transportului  în comun moderne.  Contractul
pentru autobuze include și 15 stații de încărcare rapidă în stațiile mijloacelor de transport public
și 44 de stații de încărcare lentă în baza societății de transport public, unde autobuzele vor fi
încărcate peste noapte. 

Susținem  șoferii  să  se  îndrepte  spre  autovehicule  nepoluante  și  derulăm  proiectul
”Realizarea de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Timișoara”.
În cursul anului 2021, a fost finalizată procedura de achiziție a stațiilor de încărcare a vehiculelor
electrice în municipiul Timișoara, a fost predat proiectul tehnic și au fost depuse documentele
necesare în vederea obținerii autorizațiilor de construire. Acestea au fost obținute în primele zile
ale lunii ianuarie 2022, urmând ca stațiile de încărcare propriu-zise să fie amplasate în primul
trimestru al  anului  2022.  Proiectul  vizează construirea a 16 stații  de încărcare autovehicule
electrice. Finanțarea este asigurată de Administrația Fondului de Mediu, iar primăria pune doar
cofinanțarea de 10%. Valoarea proiectului este de 2,64 milioane de lei cu TVA inclus. 

                            

                           

                               DRUMURI-INELE ȘI CONEXIUNI
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Inelul IV Vest: conexiunea str. Gării - bulevardul Dâmboviţa

Proiectul a fost depus la ADR Vest în cadrul apelului de proiecte pentru Programul Operațional
Asistență  Tehnică,  și  a  fost  selectat  pentru  finanțarea  documentației  tehnico-economice,
termenul de finalizare a acesteia fiind cel târziu 31.12.2022. Municipiul Timișoara, în calitate de
beneficiar al documentației tehnico-economice finanțată prin POAT 2014-2020, s-a obligat să
depună cererea de finanțare pentru acest proiect, în condițiile care vor fi prevăzute de ghidurile
solicitantului pentru apelurile de proiecte care vor fi lansate în perioada de programare 2021-
2027,  sub  sancțiunea  restituirii  finanțării  acordate  pentru  pregătirea  documentației  tehnico-
economice.   Procedura de achiziție  pentru serviciile  de elaborarea a documentației  tehnico-
economice  –  faza  SF  și  PT  –  a  fost  lansată  în  01.04.2021  și  s-a  finalizat  prin  semnarea
contractului  de  servicii  de  proiectare  nr.  83/30.09.2021,  încheiat  cu  asocierea  SC  FIP
Consulting  SRL  –  lider,  și  SC  Urban  Proiect  Grup  SRL  –  asociat.  Valoarea  serviciilor  de
proiectare este de 1.000.000 lei, fără TVA, iar durata de execuție este de 210 zile de la data
ordinului de începere. 

                                       

                                      

Lucrări de drumuri executate în 2021

INVESTIŢII FINALIZATE
 PT ŞI EXECUŢIE MODERNIZARE BULEVARDUL SUDULUI

       Valoarea contractului de lucrări este de 10.828.155,06 lei.
  MODERNIZARE  STRADA  GRIGORE  ALEXANDRESCU,  TRONSON  CALEA

TORONTALULUI – CALEA ARADULUI
Valoarea contractului de lucrări este de 6.654.077,61 lei.
 REABILITARE PODUL EROILOR
Valoarea  lucrărilor de execuţie conform contractelor încheiate este de 6.034.967,75 lei.
B.2. INVESTIŢII ÎN CURS DE EXECUŢIE ÎN ANUL 2021
 „MODERNIZARE STRĂZI ZONA ORĂŞTIE-ALPINIŞTILOR”. 
Valoarea contractului de lucrări este de 4.685.241,23 lei.
 „PASAJ INFERIOR SOLVENTUL” 
Valoarea contractului de lucrări este de 111.641.112,98 lei.
 „MODERNIZARE ŞI EXTINDERE CALEA BUZIAŞULUI” – Etapa I. 
Valoarea contractului de lucrări este de 6.765.931,64 lei .
 „AMENAJARE STRADA SPĂTARUL MILESCU”. 
 Valoarea contractului de lucrări este de 433.311,77 lei.
 „PT+EXECUŢIE UTILITĂŢI BLOC LOCUINŢE ANL, STR. ION IONESCU de la BRAD 1/E,

etapa I - pentru specialiști în sănătate, HCL 384/2017”. 
  Valoarea contractului de lucrări este de 288.594,06 lei.

 „AMENAJARE INEL IV - SECTOR STR. MĂCIN – STR. CONSTRUCTORILOR și racord
STR. DEMETRIADE - Etapa I”. 
Valoarea contractului de lucrări este de 7.367.920,47 lei.

 „MODERNIZARE și  EXTINDERE la  4 benzi  STR.  MAREŞAL C-TIN PREZAN (LIDIA)  –
VENUS” .

Valoarea contractului de lucrări este de 41.740.503,28 lei.
 „AMENAJARE DRUM DE LEGĂTURĂ ÎNTRE CALEA MOŞNIŢEI ŞI DC 149.
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Valoarea contractului de lucrări este de 16.380.984,29 lei.

Lucrări realizate de SDM pentru reparații drumuri și trotuare, noi locuri de parcare

Societatea de Drumuri Municipale a executat pentru municipiul Timișoara lucrări în valoare de

34.568.778,66  lei, din care : 

-Lucrări de întreținere și reparații străzi  în valoare de  22.127.663,27 lei din care : carosabil:

121.221,95 mp., trotuare: 42.496,49 mp.

-Locuri de parcare noi : 240  locuri.

-Lucrări de întreținere a semnalizării  rutiere : 5.500.741,98 lei, din care:  semnalizare rutieră

luminoasă-  semafoare:   2.074.135,95  lei;  semnalizare  rutieră  verticală-  indicatoare:

1.111.867,88 lei; semnalizare rutieră orizontală- marcaje rutiere:  1.450.146,28 lei; verificarea și

întreținerea mijloacelor de semnalizare rutieră și a echipamentelor

aferente  864.591,87  lei.

Pentru anul 2022 sunt propuse următoarele investiţii, finanţate din bugetul local: 

A. Lucrări în continuare
A.1. Drumuri şi poduri:  Pasaj Inferior Solventul
A.2. Străzi:  Modernizare şi extindere Calea Buziaşului – etapa I, Modernizare străzi Orăştie-

Alpiniştilor,   Amenajare  drum  de  legatură  între  Calea  Moşniţei  şi  DC149,  Amenajare  str.
Spătarul Milescu, PT+Execuție utilități bloc locuințe ANL, str.Ion Ionescu de la Brad 1/E, etapa I
-  pentru  specialiști  în  sănătate,  HCL  384/  2017,  Amenajare  Inel  IV  -  Sector  str.Măcin  -
str.Constructorilor și racord str.Demetriade - etapa I, Modernizare și Extindere la 4 benzi str.
Mareșal C-tin Prezan (Lidia) – Venus, Amenajare Inel IV sector str. Măcin – str. Constructorilor
şi racord la str. Demetriade. 

B. Lucrări noi
B.1. Drumuri şi poduri: Pasarelă str. Gelu – str. Crizantemelor; Pasarela Îndragostiţilor.
B.2. 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 Timişoara; Inelul
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II: închidere estică cu intersectii la nivel (Str.A.Demetriade-Splaiul Nistrului-Str.J.H.Pestalozzi),
Modernizare  strazi  zona Xenopol,  Banul  Severinului  –  Mickiewicz,  Extindere  la  4  benzi  str.
Pictor Zaicu – Demetriade, Amenajare zona Procopiu (str. S.Procopiu, E.Coseriu, T.Tzara, H.
Hulubei), Amenajare străzi zona Blaşcovici, Executie Inel IV tronson Calea Buziaşului - Malul
stâng  al  Canalului  Bega;  Executie  Inel  IV  tronson  Malul  stâng  al  Canalului  Bega  -  Calea
Lugojului.

C. Studii şi proiecte
C.1.  Drumuri  şi  poduri:  DALI+PT  Reabilitare  Podul  Mihai  Viteazul  (Tinereţii),  DALI

Reabilitare pasaj Slavici Polona;
C.2. Străzi: SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor  - I.I. de la Brad; SF+PT

Viabilizare zona de locuinţe Ovidiu Balea; DALI+PT Reabilitare str.Gospodarilor- Apicultorilor –
Cehov;  SF+PT;  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 locuinţe ANL str. Chişodei; SF+PT Zona Calea Urseni; SF+PT Amenajare
zona Kuntz; Studiu de clasificare  a strazilor pe categorii; SF Amenajare strada Marginii; DALI
Amenajare strada Crizantemelor, Capitan Damsescu, Barac;SF+PT amenajare B-dul Sudului
(tronson Bv.L.Rebreanu - str. Prof.A.P.Podeanu).

                                 SIGURANȚĂ RUTIERĂ

În vederea asigurării unui climat de siguranţă a traficului rutier şi pietonal a fost instituit sens
unic de circulație pe 11 străzi, a fost avizată o instalație de dirijare a traficului prin semafoare
electrice pe C. Șagului, DN59, în zona industrială din vecinătatea Centrului comercial – Metro,
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au  fost  executate  marcaje  rutiere  pe  o  suprafaţă  de  34.350  m2 şi  au  fost  montate  1.956
indicatoare rutiere. De asemenea, au fost amenajate noi treceri pentru pietoni în următoarele
locaţii:

- Str. Telegrafului – Str. Samuil Micu;
- Str. Lugojului  – Str. Samuil Micu;
- Str. Lugojului  – Str. Samuil Micu;
- Str. Samuil Micu – Str. Lorena;
- Str. Grigore Alexandrescu (în zona intersecției cu Str. Augustin Coman);
- Str. Martir Elena Nicoară – str. Martir Ioan Stanciu;
- Str. Amforei – Str. Teiului;
- Str. Teiului – Str. Amforei;
- Str. Teiului – Str. Amforei;
- Str. Chișodei – Școala Generală nr. 15;
- Str. Lacului – Str. Banatul;
- Str. Avram Imbroane – Muzeul Satului;
- Str. Horia – Str. Plavoșin;
- Str. Horia – Str. Herța;
- Str. Gavril Musicescu – Str. Ulpia Traiană;
- Str. Gavril Musicescu – Str. Hebe;
- Str. Mureș - Str. Aida;
- Str. București – Str. Aurel Popovici.

 Pentru asigurarea unor condiții suplimentare de siguranță a traficului pietonal și ciclist, în
anul  2021   au  fost  amplasate  dispozitive  de  separare  a  pistelor  pentru  ciclişti  de  banda
carosabilă  pe Str.  Eneas,  Str.  Carol  Telbisz și  Str.  Budai  Deleanu,  au fost  amenajate piste
pentru cicliști pe Calea Buziașului și au fost suprailuminate 3 treceri pentru pietoni pe str. Șt. O.
Iosif (în zona intersecției cu Str. Soarelui), pe B-dul Dambovița la intersecția cu str. Leonard și
pe str. Grigore Alexandrescu (în zona intersecției cu Str. Augustin Coman).

                                       

                       
                        ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PUBLICE 

Creșterea calității  serviciilor furnizate cetățenilor este și va rămâne o direcție prioritară în
activitatea primăriei. Astfel, au continuat investițiile majore în modernizarea rețelelor de utilități.

ADMINISTRARE REȚELE PUBLICE  
Apă și canalizare

Extinderea  și  modernizarea  rețelelor  de  utilități  este  o  preocupare  constantă  în  activitatea
primăriei, pentru a se asigura condițiile vitale locuitorilor, prin serviciile esențiale de utilități.

           Aquatim- dezvoltarea infrastructurii în Timișoara 
1. Program investiții din fonduri europene
În valoare de 239,5 milioane de euro, proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă

și  apă uzată  din  județul  Timiș,  în  perioada 2014-2020  urmărește dezvoltarea unor  sisteme
durabile de alimentare cu apă și apă uzată, prin investiții în infrastructură, în 81 de localități. 
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În Timișoara, programul prevede investiții de circa 64 milioane euro:
- reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare pe 92 de străzi;
- modernizarea Stației de tratare a apei potabile Bega;
- modernizări la Stația de epurare: linie de valorificare energetică a nămolului și un nou

sistem automat  de monitorizare  și  control  de  la  distanță  al  proceselor  (SCADA),  cu
acoperire regională. 

În anul 2021 s-au semnat, în cadrul proiectului, 21 de contracte de lucrări, pentru extinderea
și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare și pentru proiectarea și execuția stațiilor de tratare și
de epurare. Contractele de lucrări pentru rețelele de apă si canalizare din Timișoara au fost
semnate în luna noiembrie,  iar  valoarea lor  cumulată este de peste 28,5 milioane de euro.
Important de menționat: în anul 2021 a fost suplimentată valoarea totală a proiectului, de la 180
la  239,5  milioane  de  euro,  prin  modificarea  contractului  de  finanțare,  în  luna  noiembrie.
Proiectul regional de investiții  al Aquatim face parte din Programul Operațional Infrastructură
Mare ce  asigură  finanțarea  principalelor  priorități  de  dezvoltare  ale  României  în  acord  cu
angajamentele  asumate în  Acordul  de Parteneriat și  cu  obiectivele  Strategiei  Europa 2020.
Finanțarea este asigurată în proporție de 75,35% de Uniunea Europeană, 16,88% de la bugetul
de stat, 6% cofinanțare Aquatim și 1,77% de la bugetul local.

2. Program investiții din surse proprii 

În  anul  2021  au  fost  recepționate  lucrări  realizate  din  surse  proprii  în  valoare  de  13,4
milioane de lei, dintre care menționăm, în Timișoara, extinderea rețelelor de canalizare și apă
pe Calea Șagului, între strada Ovidiu Cotruș și bifurcația Șag-Parța (7,9 milioane lei), execuția
conductelor  de  apă  potabilă  și  refulare  ape  uzate,  în  zona  intersecției  variantei  de  ocolire
Timișoara Sud (630 mii lei), reamplasarea conductei de alimentare cu apă din cartierul Plopi
(318 mii lei), precum și lucrări de modernizare în județ - branșamente și racorduri, aducțiuni apă
tratată, reparații stații tratare etc. În curs de recepție sunt lucrări în valoare de 11,9 milioane de
lei,  incluzând  o  instalație  de  deshidratare  a  nămolului  la  stația  de  epurare  din  Timișoara,
extinderi de rețele și reparații în Timișoara și în județ. Sunt  în derulare, cu finalizare în 2022,
lucrări în valoare de 6,2 milioane lei, printre care amenajarea Muzeului Apei Timișoara (progres
fizic actual 68% ianuarie 2022) și modernizări ale rețelelor de apă și canalizare în Timișoara
(str. George Ardelean, Johann Wolf, Karoly Kos, Martin Gemeinhardt) și în mai multe localități.

O  investiție  importantă,  în  derulare,  este  sectorizarea  rețelei  de  distribuție a  apei  din
Timișoara. Obiectivul acesteia este reducerea pierderilor de apă din conducte și îmbunătățirea
timpului  de  reacție  și  intervenție  în  cazul  avariilor.  Soluția  implementată  de  Aquatim,
„sectorizarea”,  constă  în   împărțirea  rețelei  în  zone  bine  delimitate,  în  care  sunt  urmărite
debitele și presiunile.  Prima etapă a fost finalizată în 2020, cu implementarea sistemelor de
monitorizare automată pentru două sectoare, care acoperă zonele Fabric, Telegrafului, Modern,
UMT, Plopi. A doua etapă, în fază de proiect tehnic (ianuarie 2022), prevede implementarea
sistemelor  de monitorizare pentru restul  sectoarelor  de rețea,  prin  intermediul  a  95 cămine
dotate cu debitmetre si senzori de presiune. Cifre cheie etapa 2 sectorizare rețea distribuție
Timișoara:

- valoare: 13,5 milioane lei fara TVA;
- durata de implementare: 23 de luni.
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Sunt  planificate  pentru  2022 reabilitări  ale  rețelei  de  apă  în  Timișoara,  pe  străzile  Ana
Ipătescu, Victor Hugo, Islaz și de canalizare pe străzile Victor Hugo și Islaz, și lucrări la stația de
tratare a apei Bega (conducte, rezervoare). Acestea au fost publicate deja în sistemul electronic
de achiziții publice și sunt în curs de atribuire (ianuarie 2022).

3. Program investiții din surse proprii – obiective 2022

În cursul  anului  2022,  se vor pregăti  documentaţii  tehnico-economice ȋn diferite faze de
proiectare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic de execuţie, documentaţii pentru obţinere avize,
acorduri  şi  autorizaţii  de  construire,  documentaţii  de  atribuire)  pentru  următoarele  lucrări  ȋn
Timişoara, lucrări ce vor fi executate din fondurile proprii ale societății Aquatim:

-reabilitarea conductelor de aducțiune apă brută de la foraje, stația de tratare Ronaț;
-înlocuirea conductelor de apă pe Calea Sever Bocu, pe tronsonul Amurgului-Sfinții Apostoli

Petru și Pavel;
-extinderea  rețelei  de  canalizare  pe  Calea  Șagului,  etapa  a  III-a,  pe  tronsonul  Calea

Chișodei- sens giratoriu centre comerciale;
-extinderea rețelei de apă și execuție branșamente pe strada Cercului;
-reabilitarea și redimensionarea conducte apă, Calea Buziașului, pe tronsonul Venus-Matei

Millo;
-extindere rețea canalizare și racorduri pe străzile Păstorilor, Comoarei, Liliacului.

„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”

Au început efectiv lucrările din proiectul „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.  Au  fost  efectuate  lucrări  de  retehnologizare  a  rețelelor  termice  primare  în
lungime totală de 3.450 m:
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-Obiect 1 - Magistrala 2 x Dn 1000 (străzile Cercului, Miloia, Mureș, Traian Vuia (până la
intersecția cu str. Mareșal Averescu);

-Obiect  2  -  Magistrala  2  x  Dn 600,  str.  Traian  Vuia  (tronson cuprins  între  str.  Mareșal
Averescu și Bd. L. Rebreanu);

-Obiect  3.3  -  Zona  Universității  (bd.  Vasile  Pârvan,  str.  Traian  Lalescu,  incinta  Fac.
Mecanică până la bd. M. Viteazu);

-Obiect 4.1 Zona Bucovina (strada Bucovina până la PT45);
-Object 5 - zona Olimpia – Aleea F.C Ripensia.
Lucrările de retehnologizare au constat în:
- lucrări termomecanice de înlocuire a conductelor (tur-retur) amplasate subteran în canale

termice cu conducte în sistem legat preizolat;
- înlocuirea vanelor de secționare și de racord de pe traseul magistralelor de termoficare;
- realizarea unui sistem de monitorizare a stării izolației conductelor;
- lucrări de construcții (cămine, puncte fixe etc.);
-  lucrări  de  refacere  a  zonelor  afectate  (structura  drumurilor,  aleilor,  spaţiilor  verzi)  cu

aducere la starea inițială.
Au fost efectuate lucrări de retehnologizare a rețelelor termice secundare, în lungime totală

de 12.210 m, aferente următoarelor puncte termice: Punct termic nr. 6; Punct termic nr. 7C;
Punct termic nr. 10A; Punct termic nr.  10B; Punct termic nr.  21; Punct termic nr. 22; Punct
termic nr. 41; Punct termic nr. 45; Punct termic nr. 45A; Punct termic nr. 63; Punct termic nr. 69;
Punct termic nr. 82; Punct termic nr. 84; Punct termic nr. 86; Punct termic nr. 88; Punct termic
nr. 89; Punct termic nr. 98; Punct termic Păltiniș.

Lucrările de retehnologizare au constat în:
- lucrări termomecanice de înlocuire a conductelor (tur-retur încălzire, apă caldă menajeră,

recirculare apă caldă menajeră) amplasate subteran în canale termice cu conducte preizolate;
- lucrări de construcții;
- realizarea unui sistem de monitorizare a stării izolației conductelor;
- echilibrarea rețelelor termice de încălzire;
- construire cămine de secționare pe rețele secundare astfel încat în caz de avarii să nu fie

afectate toate blocurile alimentate pe aceiași ramură ce pleacă din PT, construire cămine de
branșament;
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- înlocuire armăturilor de sectionare, racorduri, montare goliri și racordare radier cămine de
vane existente sau nou construite la canalizarea orașului.

Obiective 2022:
-PT  +  Execuţie  lucrări  de  Retehnologizare  reţea  primară  de  termoficare  în  municipiul

Timişoara - Zona centrală şi Zona Constantin cel Mare;
-Asistență pentru încălzirea durabilă și eficiența energetică pentru orașul Timișoara;
-Întocmirea Strategiei de alimentare cu energie termică în Municipiul Timișoara;
-SF  +  cerere  de  finanțare  pentru  proiectul  Retehnologizarea  sistemului  centralizat  de

termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării  la normele de protecția mediului
privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană -
etapa III;

-SF + cerere de finanțare - Reabilitare 100 Km rețea termică;

                                   ILUMINAT PUBLIC

Relația cu cetățenii este foarte importantă pentru municipalitate. Au fost verificate pe teren şi
întocmite răspunsuri  la reclamaţii, sesizări şi adrese, în număr de 2126 din care 1275 primite în
scris, pe portalul instituţiei, pe sesizări online și 851 primite telefonic. În activitatea de întreţinere
au fost 3210 intervenții la sistemul de iluminat public.
- “Modernizare iluminat public Calea Aradului, Calea Torontalului, Calea Sever Bocu” -A
fost semnat contractul de finanțare de finanțare nerambursabilă, nr. 388/IGES/10.08.2021, cu
Agenția Fondului de Mediu în vederea realizării proiectului. Au demarat procedurile de atribuire
a contractului de lucrări, Proiect Tehnic+Execuție, pentru obiectivul “Modernizare iluminat public
Calea Aradului, Calea Torontalului, Calea Sever Bocu”;
-Au fost demarate procedurile de licitație privind achiziționarea serviciilor de proiectare (DALI)
aferente obiectivului de investiție ”Modernizare iluminat public - Etapa I”.
-Au  demarat  procedurile  de  licitație  privind  achiziţionarea  contractului   de  servicii  de
management energetic aferente “Programului de îmbunătățire a eficienței energetice (PIEE) în
Municipiul Timișoara”;
-  S-a  atribuit   contractul  de  execuție  lucrări,  Proiect  Tehnic+Execuție,   pentru  obiectivul
“Extindere iluminat public în Parcul Botanic “;
-  S-a   întocmit  documentația  în  vederea  obținerii  autorizației  de  construire  și  s-a  realizat
proiectul tehnic pentru obiectivul “Extindere iluminat public în Parcul Botanic “;
- S-a finalizat  procedura de achiziționare a energiei  electrice prin Bursa Română de Mărfuri
pentru iluminatul public și alte obiective ale Municipiului Timișoara; 
OBIECTIVE MAJORE pentru anul 2022-iluminat public:
-Realizare  Studiu de oportunitate privind  gestiunea Serviciului  de  iluminat  public,  Studiu  de
Fezabilitate(SF)  privind  automatizarea  punctelor  de  aprindere  iluminat  public;  SF  privind
extindere iluminat public Calea Aradului de la sens giratoriu Selgros până la sens giratoriu IKEA
și extindere iluminat public Inelul 4;
- Realizare documentații tehnice DALI pentru:
-  Modernizarea iluminat public Etapa 1 și Etapa 2
- Realizarea Proiectului tehnic și a execuției lucrărilor  pentru următoarele obiective:

    - Modernizare iluminat public Calea Aradului, Calea Torontalului, Calea Sever Bocu
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    - Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiu
    - 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 Buziașului-str.Siemens
    -Extindere iluminat public str.Radu Tudoran(parțial) și Calea Dorobanților (porțiunea de la

Hotel 2000 până la ieșirea din oraș )
- 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 și transferul în coordinate “Stereografic 70” a tuturor porțiunilor de hărți care nu sunt în
acest sistem de coordinate;
-  Reglementarea problemei  pentru avizele  de gospodărire subterană pe parte de canalizații
subterane operatori, prin găsirea unei soluții care să includă toate canalizațiile tehnice existente.

     

                              
                        INVESTIM ÎN ȘCOLI ȘI SPITALE 

Două domenii  prioritare  sunt  școlile  și  spitalele,  iar  în  2021 au fost  realizate  lucrări  de
investiții pentru a oferi timișorenilor condiții mai bune.

Activitatea consilierilor Biroului Construcții Civile  s-a materializat (prin generarea temei de

proiectare,  întocmirea  documentației  necesare  achiziției  publice,  urmărirea  conractelor  de

servicii de proiectare și a contractelor de execuție lucrări), pentru  obiectivele de investiții:

PROIECTE

 PT+ EXECUȚIE Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizată "dr.Victor Babeș"

la Spitalul de boli infecțioase Victor Babeș

 AE+expertiza+DALI+SF+PT+AC  Extindere  corp  clădire C1 (scoala)  la  Colegiului

Economic"FRANCESCO SAVERIO NITTI", str.Corbului nr.7/C, Timisoara, jud. Timiş”

 “AUDIT  ENERGETIC+DALI+PT  Reabilitare  acoperiș  și  fatade  la  Colegiul  Bănățean-

corp str. 16 Decembrie nr.4, jud Timiș"

 Expertiza+DALI  refuncționalizare și reabilitare corp clădire internat, str. V. Babes nr.22

 DALI+PT   lucrări  de  "Reabilitare  tablouri  electrice  și  redistribuire  putere  instalată  în

tablouri  electrice  de  incintă  la  imobilele  din  ansamblul  clădirilor  Spitalului  de  boli

infecțioase "Victor Babeș"

 Proiect complex de investiţii +PT Extindere și modernizare ansamblu construit existent la

Spitalul  de  Boli  Infecțioase  și  Pneumoftiziologie  dr.  V.  Babeș,  etapa  I  -  Extindere

compartiment de recuperare medicală respiratorie
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 ET+  audit  energetic+DALI+SF+PT+DDE  Refunctionalizare,  reabilitare  și  realizare

pasarelă  circuit  septica  la  corp vechi  Spital  Louis  Țurcanu,  str.  Nemoianu  -  Dr.Liviu

Gabor colț cu str. Brăila

 SF+PT Maternitate SCMU Timișoara și Corp Administrativ

 Documentație  pentru  avizare  si  autorizare  siguranță  la  incendii  la  Sala  Polivalenta

''Constantin Jude''(Olimpia) , Aleea FC Ripensia nr.11

 “Expertiza+AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Refuncționalizare si reabilitare corp clinica la

Spitalul Municipal, Clinica de Balneologie , Timisoara, str. C.D. Loga nr.42-44” jud. Timis

 DALI+PT Reabilitare loc de joacă cu teren betonat existent în loc de joacă cu suprafața

sintetică teren baschet/streetball- în incinta Parcului Frații Constantin, str. Uzinei

 DALI+PT+DTAC  ,,Documentație  pentru  avizare  și  autorizare  ISU  ,Refacere  retele

exterioare și interioare, redimensionare și relocare rezervor apa pentru compartimentele

de  incendiu  din  incinta  Spitalului  Clinic  de  Urgență  L.Turcanu,  str.I.Nemoianu-

Dr.I.Gabor,colț cu str.Braila"

 DALI+PT reparații capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii "Louis

Ţurcanu" 

 SF  Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizată "dr.Victor Babeș" la Spitalul de

boli infecțioase Victor Babeș

 Documentație tehnică pentru conformare în vederea obținerii autorizației de securitate la

incendiu la Colegiul Național C.D.Loga;

 DALI Creşterea eficienţei  energetice prin reabilitare termică de construcții  și  instalații

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară;

 ET+DALI+PT Reabilitare construcții și instalații  la Clinica de oftalmologie, str. Scuarul

Radian Belici nr.1;

 SF Parcare Louis Țurcanu;

LUCRĂRI:

 Extindere și reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.1;

 Reabilitare  termică  prin  montare  termosistem  pe  fațada  Scolii  Generale  nr.  25,  str.

Cosminului, nr. 42;

 Realizare  mansardă  la  corpurile  existente  în  regim  P+1E  și  P+2E  -  Etapa  I  Sc.

Gimnaziala (Generala) nr. 25, str. Cosminului nr. 42, PNDL;

 Reabilitare corpA Lic.W.Shakespeare acoperiș și instalații corp I.L.Caragiale, nr.6;
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 Modernizare  staţie  de  abur  la  Spitalul  de  infecțioase  și  pneumoftizologie  V.Babeş,

str.Ghe.Adam, nr.13 HCL 302/2015;

 Extindere Corp B, secțiile chirurgie, prematuri și laborator pneumoftiziologie și reabilitare

clădire existentă la Spitalul "Louis Țurcanu" ,str. I. Nemoianu -  Dr. L. Gabor, colţ cu str.

Braila;

 Extindere și modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infecțioase și

Pneumoftiziologie  dr.  V.  Babeș,  etapa  I  -  Extindere  compartiment  de  recuperare

medicală respiratorie;

 Refuncționalizare, reabilitare și realizare pasarelă circuit septic la corp vechi Spital Louis

Turcanu str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colț cu str. Brăila;

 Reparații  capitale  corp  cantinpă  la  Spitalul  Clinic  de  Urgenţe  pentru  copii  "Louis

Ţurcanu";

 Construire  corp  2  al  Liceului  Teoretic  Nikolaus  Lenau  pentru  Şcoala  Gimnazială

Nikolaus Lenau, str.Popa Şapcă, nr.5;

 Amenajări interioare: racord pentru rampe mobile, montare dispozitive autoînchidere ușă

pod și  casa scării  secundară,  amenajare încăpere echipament  control  ISU, realizare

pante casă de scară secundară pentru racordare la hol, B-dul C. D. Loga  nr. 37, la

Colegiul Național C. D. Loga cu scopul obținerii autorizației de securitate la incendiu 

Lucrări în continuare:

 Construire  corp  2  al  Liceului  Teoretic  Nikolaus  Lenau  pentru  Şcoala  Gimnazială

Nikolaus Lenau, Timişoara, str.Popa Şapcă, nr.5;

 Extindere Corp B, secțiile chirurgie, prematuri și laborator pneumoftiziologie si reabilitare

cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu" ,str. I. Nemoianu -  Dr. L. Gabor, colţ cu str.

Braila;

 Extindere și modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si

Pneumoftiziologie  dr.  V.  Babeș,  etapa  I  -  Extindere  compartiment  de  recuperare

medicală respiratorie;

 Realizare  mansardă  la  corpurile  existente  în  regim  P+1E  si  P+2E  -  Etapa  I  Sc.

Gimnaziala (Generala) nr. 25, str. Cosminului nr. 42, PNDL;

Lucrări noi:

 Construcție în regim maxim de înălțime cu funcțiuni mixte (administrativ, birouri, spital)

împrejmuire și amenajare incinta și realizarea branșamentelor la rețelele utilitare pentru

Spitalul Clinic Municipal de Urgență, str.Balta Verde, nr.17
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 PT+ EXECUȚIE Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizată "dr.Victor Babes"

la Spitalul de boli infecțioase Victor Babes, Timisoara

Studii și Proiecte:

 SF Studii parcări etajate;

 PT Reamenajare Sectii ATI în corp C5, fără intervenții la nivel structural, la Spitalul Clinic

de Boli Infecțioase V. Babeș, str. Gh. Adam nr. 13 Timișoara;

REPARAȚII
Asigurarea unor condiții decente pentru unitățile de învățământ a fost o preocupare constantă în
anul  2021 și  va fi  în continuare. Ca atare,  pe lângă investiții,  au fost  realizate și  lucrări  de
reparații. 

1.Primăria răspunde de 100 de unități de învățământ, care funcționează în 300 de clădiri și
trebuie  să  asigure  remedierea  avariilor  și  reparațiile  necesare  pentru  toate  aceste  imobile,
pentru care plătește și facturile de utilități. În acest context, primăria a plătit facturile la lucrări de
reparații  angajate  de  unități  de  învățământ  și  a  realizat  lucrări  de  avarii  și  de  reparații  de
900.000 de lei.  

 
Astfel, în anul 2021 au fost realizate lucrări de reparații de către primărie la: 
- Grădinița PP 2-încălzire;
-Grădinița PP 3-apă rece și instalația sanitară; 
- Grădinița PP 14-canalizare și poarta de la intrare;
-Grădinița PP 20- încălzire;
- Grădiniței 22- lucrări de reparații parțiale la gard;
-Grădinița PP 23-instalația electrică; 
- Grădinița PP 26-încălzire;
- Grădinița PP 28-transporturi țigla avariată;
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- Grădinița PP 29-scurgere;
- Grădinița PP 31-instalația electric;
-Grădinița PP 36-instalația electrică, cea sanitară, canalizare și încălzire, avarii la acoperiș,

gard;
- Grădinița PP 48-streașină și acoperiș;
- Grădinița PP 53-apă rece;
- Grădinița PP Franz Lukas-instalație electrică, remediere/prize pământ;
-Școala Gimnazială 6-canalizare;
-Școala Gimnazială 13-apă și încălzire; 
- Școala Gimnazială nr.16-gard;
-Școala Gimnazială 19-apă rece și acoperiș;
- Școala Gimnazială nr. 27-încălzire;
- fosta Școală gimnazială 29-punere în siguranță;
-Liceul Dositei Obradovici canalizare și refaceri;
-Colegiul Ferdinad-canalizare, refaceri, reparații la  instalația electric; 
-Colegiul Dimitrie Leonida-canalizare și reparații la ateliere maiștrii și băi;
- Colegiul Ungureanu -lucrări pentru încălzire; apă caldă la cantină, acoperiș și tavane;
-Liceul de Arte Plastice-încălzire și apă rece, instalații electrice, reparații la băile profesorilor;
 -Liceul Tehnologic al Industriei Alimentare-avarii la apa rece;
- Liceul Nikolaus Lenau-avarie la scurgere; 
-Liceul Ion Vidu-încălzire și apă caldă; 
-Colegiul Tehnic “Henri Coandă”-reparații la cantină;
-Liceul Energetic “Regele Ferdinand I” - proiectare/verificare IT instalația termică la sala de

sport; 
–Liceul Tehnologic de Transporturi Auto - reparații la sala de sport și verificări și remedieri la

instalația electric; 
-Lucrări de avarii la Colegiul Ana Aslan - încălzire. 
Total 895.500 de lei, fără TVA
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2.  Primăria  Timișoara  a  oferit  Inspectoratului  Școlar  Județean  Timiș  pentru  elevii  din

municipiu, în luna septembrie 2021, la începutul anului școlar, un număr de 463.650 de bucăți
măști sanitare, pentru a fi împărțite unităților de învățământ din Timișoara.

-Dezinfectanți și materiale sanitare- date de la Directia Economică
De  asemenea,  primăria  are  în  derulare  un  proiect  cu  finanțare  europeană  pentru

„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  cadrul  Programului  Operațional
Infrastructură Mare.
Obiectivul general  - creșterea capacității a 61 de unități de învățământ preuniversitar de stat
din Timișoara de a gestiona situația cauzată de riscul de infecție cu virusul SARS-Cov-2, prin
dotarea corespunzătoare cu echipamente de protecție medicală, destinate prevenirii infectării și
asigurarea condițiilor optime de funcționare.
Valoarea  totală  a  proiectului este  de  12.553.867,00  lei,  inclusiv  TVA, din  care  valorea
măștilor de protecție, a dezinfectanților de pardoseli, a dezinfectanților pentru bănci și uși de
clase și a dezinfectanțiilor de mâini este de 12.517.808,00 lei (TVA inclus). Pentru proiectele
finanţate în cadrul apelului, se asigură finanțarea integrală a cheltuielilor eligibile. 
Rezultatele proiectului: achiziția de măști de protecție de uz sanitar în cantitate de 5.364.600
bucăți,  dezinfectanți  suprafețe -  în cantitate de 24.611 litri,  dezinfectanți  suprafețe pardoseli
clase  65.628,00  litri,  dezinfectanți  mâini  24.611,00  litri  pentru  61  de  unități  de  învățământ
preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara.

3.  Poliția  Locală asigură protecție pentru o serie de unități  de învățământ,  conform unei
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repartizări  realizate  la  nivel  de  municipiu,  în  cadrul  căreia  unitățile  au  fost  împărțite  între
structurile de pază și protecție din oraș. De asemenea, prin sistemul video de la Dispeceratul de
la sediul Poliției Locale sunt monitorizate mai multe zone din jurul școlilor.

                                    URBANISM - O NOUĂ ABORDARE

Anul  2021,  în  ceea  ce privește  urbanismul  și  planificarea  teritorială,  a  stat  sub semnul
înnoirii. Volumul de muncă a fost mare, numărul de documente și documentații procesate fiind
de 13139, din care Autorizații  de Construire emise: 977, iar certificate de Urbanism emise :
3713. În acest context,  am început un proces de digitalizare pentru întreaga primărie, iar la
urbanism, în 2022, dorim, cu precădere:

- digitalizarea completă a activităților, la majoritatea serviciilor;
- optimizarea activității prin simplificarea procedurilor interne, transpuse prin îmbunătăţirea

procedurilor de sistem al managementului calităţii implementate; 
-  emiterea  Certificatelor  de  Urbanism  și  Autorizaţiilor  de  Construire  în  termen  legal  și

scurtarea timpilor de emitere. 
Tipuri de documente Procent  de  digitalizare

2020
Procent  de  digitalizare

2021
 Autorizații de construire 0 10
 Certificate de urbanism 10 95

              Autorizații de construire  Certificate de urbanism
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Ca modalitate de îmbunătățire a activității, dar și a fluxului tuturor documentelor specifice

este necesară crearea unui spațiu digital cu interfață accesibilă beneficiarilor, pentru încărcarea
documentelor asociate cererilor specifice și care să poată să fie sigilate/ștampilate și arhivate
odată cu emiterea actului. 

Disciplina în construcții  

►15 decembrie 2020 – 15 decembrie 2021: 415 obligaţii de a face / executări silite / sesizări ale
organelor de cercetare penală / puncte de vedere. În același interval de timp, s-au primit și
soluționat  945 de sesizări  /  petiții  primite de la persoane fizice sau juridice,  inclusiv  instituţii
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publice sau alte structuri din aparatul  de specialitate al  primarului,  care au reclamat diverse
aspecte ce ţin de disciplina în construcţii. 
►După caz, pentru soluționarea acestora au fost întreprinse verificări în teren, în arhiva fizică
sau informatizată a Direcției  de  Urbanism,  verificări  ale  documentelor  puse la  dispoziție,  la
nevoie, de departamentele specializate ale primăriei, au fost inițiate discuții separate cu toate
părțile implicate (petenți, pârâți și terți) și au fost solicitate declarații scrise, unde acest lucru a
fost  considerat  necesar.  Au  mai  fost  întocmite,  în  baza  Legii  50/1991  privind  autorizarea
executării lucrărilor de construcţii și a Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
un 35 procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, în cuantum de 222.000 lei.
►A fost  instituită,  ca  mod de  lucru,  colaborarea  permanentă  dintre  direcția  specializată  în
urbanism a primăriei cu alte departamente sau instituții publice și participarea la acțiuni comune.
►S-a făcut  uz și  de practica autosesizării,  care  este  reglementată  inclusiv  prin  procedurile
interne, în mod punctual, și ca urmare a unor informații diseminate în mass-media sau în mediul
online și care au avut tangență cu activitățile curente, mai precis când au fost raportate abateri
de la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare în sarcina proprietarilor imobilelor.

►Participarea la întâlniri directe cu cetățenii,
organizate  de  primarul  municipiului
Timișoara.

 ►A fost  accentuată  urmărirea  modului  de
îndeplinire  a  măsurilor  dispuse  de
Inspectoratul  de  Stat  în  Construcţii  prin
procesele  verbale  proprii,  la  solicitarea
acestei instituții și conform legii.

Sancțiuni
În 2021, au fost întocmite 35 procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor,
comparativ cu 12, câte au fost înregistrate în 2020. Numărul relativ mic, la prima vedere, de
sancțiuni  contravenționale  față  de  volumul  general  al  petițiilor  transmise  spre  rezolvare  se
datorează,  în  principal,  faptului  că o parte din  aspectele  sesizate s-au remediat  amiabil,  în
limitele legii, nefiind depășite termenele impuse în acest sens, fiind încurajate aceste abordări în
detrimentul măsurilor punitive și coercitive. Un alt factor relevant în acest sens îl constituie și
sprijinul  Direcției  Poliția  Locală,  care  este  unul  însemnat  în  ceea  ce  privește  soluționarea
contravențiilor legate de efectuarea de lucrări neautorizate. 
Suma cumulată a amenzilor din procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor
întocmite  în  2021  este  de  222.000  lei.  Mai  trebuie  făcută  însă  precizarea  că,  odată  cu
modificările  Legii  50 /  1991, survenite la sfârșitul  anului  2018 și referitoare, printre altele, la
micșorarea cuantumului sancțiunilor minime pentru nerespectarea autorizației de construire și a
proiectului  tehnic  autorizat,  de la  50.000 la  5.000 de lei,  a scăzut  implicit  și  suma totală a
amenzilor aplicate, comparativ cu anul 2018, deși numărul de procese verbale a crescut în 2021
față de toţi anii precedenți.

41



Valoare procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor (lei)
0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Contravaloare P.V.C.S.C. întocmite de B.D.C.

A fost  introdusă,  în  prima parte  a  anului  2021,  semnătura  digitală,  în  vederea  eficientizării
comunicării, acest lucru constituind o premieră la nivelul acestei structuri. 
Abordarea folosită în relaționarea directă cu cetățenii sau în comunicările scrise ca răspuns la
petiții  a  fost  mereu  axată  pe  explicarea  cât  mai  clară  a  cadrului  legislativ  în  vigoare  și
identificarea  soluțiilor  cele  mai  simple  și  corecte  aferente  fiecărei  probleme  semnalate.
Totodată,  a  fost  preferată  încurajarea  soluționării  pe  cale  amiabilă  și  cu  operativitate  a
reclamațiilor, fără aplicarea de sancțiuni pecuniare, acolo unde situația o permite și există bună
credință  din  partea  celor  vizați.  Mai  precis,  au  fost  cazuri  când  contravenienții,  în  urma
explicațiilor oferite de consilieri, au desființat de bună voie și pe cheltuială proprie construcțiile
ilegal executate, fără a mai fi necesară și sesizarea instanțelor de judecată pentru obligația de a
face.  În  restul  situațiilor,  acolo  unde  nu  a  fost  manifestată  deschidere,  s-au  întocmit,  în
conformitate cu procedurile  interne și  cu cadrul legislativ  în vigoare,  referate cu propunerea
sesizării instanțelor de judecată.
Compartimentul  Autorizare  Activități  Comerciale  și  Publicitate  a  demarat  elaborarea
regulamentului local de publicitate, iar pentru 2022 își propune:
1. Finalizarea unui regulament unitar privind autorizarea activităţilor publicitare desfăşurate pe
raza municipiului Timişoara. 
2.  Creşterea  veniturilor  încasate  la  bugetul  local  al  municipiului  Timişoara,  provenite  din
autorizarea acţiunilor publicitare. 
3. Simplificarea procedurilor de autorizare, prin implementarea unor formalităţi care să asigure
un circuit rapid al documentelor.

A fost elaborat un nou Regulament de Organizare și Funcționare a Comisiei Tehnice de
Amenajare a Teritoriului și de Urbanism, în colaborare cu Compartimentul Atelier de Urbanism
și s-a propus constituirea unei noi Comisii Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism,
care a fost ulterior aprobată prin HCL 390/26.10.2021. A continuat modalitatea de desfășurare a
ședințelor C.T.A.T.U. la sediul primăriei, cât prin platformele online (platforma online Zoom).
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A fost implementată transmiterea ședințelor C.T.A.T.U. și live, prin mijloacele de comunic
are ale Primăriei  Municipiului  Timișoara (pagina de Facebook ),  în vederea transparentizării
activității  C.  T.A.T.U.  și  a  informării  corecte  a  cetățenilor,  pentru  asigurarea  unui  proces
transparent, obiectiv și profesionist.

Atelierul de Urbanism
 •S-a lucrat la noul Regulament de Organizare și Funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare
a Teritoriului  și de Urbanism. S-a constituit  o nouă comisie tehnică și,  în vederea asigurării
transparenței  comisiei,  ședințele  acesteia  au  o  parte  publică  ce  poate  fi  urmărită  live  prin
mijloacele de comunicare ale primăriei.
• S-a întocmit și aprobat, prin HCL 333/2021, încheierea unui acord-cadru de colaborare între
Municipiul  Timișoara  și  Universitatea  Poliehnica  Timișoara  (prin  Centrul  de  Cercetare  în
Urbanism și  Arhitectură).  În baza protocolului  de colaborare între PMT – UPT,  au avut  loc
întâlniri între Arhitectul - Șef,  consilieri ai municipalității și studenți ai Facultății de Arhitectură
din  Timișoara  pe  diverse  teme  de  interes  pentru  dezvoltarea  urbană  a  orașului.  În  baza
aceluiași  protocol  de  colaborare,  s-au  demarat  procedurile  în  vederea  realizării  intervenției
temporare de la Uszoda, realizată de către studenții de la Facultatea de Arhitectură și Urbanism
din Timișoara, sub îndrumarea profesorilor. S-au organizat ședințe de lucru săptămânale pentru
întocmirea documentației necesare pentru achiziția serviciilor de proiectare în vederea realizării
documentației de urbanism PUZ – Zone construite protejate – Zona Fabric;
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•S-au  organizat  ședințe  de  lucru  săptămânale  pentru  elaborarea  Strategiei  de  dezvoltare
teritorială  urbană  –  Timișoara  Nord.  Aceasta  a  fost  supusă  analizei  în  ședințele  Comisiei
Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism, unde a primit un punct de vedere favorabil;
•S-a întocmit și urmează a fi dezbătut în Consiliul Local proiectul de hotărâre privind aprobarea
elaborării Strategiei de Dezvoltare Teritorială Urbană – Timișoara Nord;
•Au  început  demersurile  pentru  formarea  echipei  de  elaborare  a  Strategiei  de  dezvoltare
teritorială urbană – Timișoara Nord și s-a întocmit un plan de lucru;
•În urma unui anunț pentru studenții din cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism, cu privire la
oportunitatea de voluntariat pentru participarea la realizarea Strategiei de dezvoltare teritorială
urbană – Timișoara Nord, au fost selectați doi studenți;
•S-a realizat pagina de Facebook conexă cu activitatea atelierului – Urban Impulse TM;
•Întocmirea documentaţiei pentru demararea achiziţiei serviciilor de urbanism necesare pentru
elaborarea Planului Urbanistic Zonal „Zona Oituz-Popa Șapcă și concept amenajare domeniu
public“ şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z.;
Banca de Date Urbană
Au fost prelucrate, pe parcursul anului 2021, următoarele categorii de documente:
-391 cereri de certificate de urbanism, dintre care 36 înregistrate în format fizic și 355 în format
electronic. Dintre acestea, 379 au fost soluționate, iar 12 sunt în lucru la data raportării;
  -776 cereri de emitere a certificatului de existență/inexistență a construcțiilor sau spațiilor cu
altă destinație, dintre care 642 au fost soluționate și 134 sunt în analiză și prelucrare;
-790 cereri pentru emiterea adeverinţelor de nomenclator stradal şi confirmări de adresă sau
adeverințe de intravilan înregistrate până la data de 31.07.2021, în totalitate soluționate; 
-570  avize  pentru  reţele  existente  înregistrate  până  la  data  de  31.07.2021,  în  totalitate
soluționate; -1253 planuri de situaţie scara 1:500 și planuri de încadrare în zonă scara 1:5000
eliberate în format electronic; 
-954 cereri  diverse: puncte de vedere referitoare la imobile  în dosare de instanţă și  dosare
privind Legea 10/2001 şi legile fondului  funciar (Legea 247/2005), derularea acordului  cadru
privind prestarea de servicii  de cadastru si topografie pentru imobilele (clădiri și terenuri) din
domeniul public și privat al municipiului, excepție făcând terenurile forestiere. S-a procedat și la
verificarea și corectarea denumirilor de străzi și numere poștale și corelarea datelor verificate în
teren  și  aplicații  specifice  cu  datele  deținute  de  Direcția  Regională  de  Statistică  pentru
realizarea recensământului populației.

                                    
                        PROTECȚIA MEDIULUI-Timișoara verde 

Direcţia Infrastructură Verde, structura nou-înființată, care va readuce Timișoara la statutul de
oraș al parcurilor și al florilor, va elabora strategia spaţiului verde cu direcţii convergente şi
sinergice  în  amenajarea  peisagistică  în  municipiul  Timişoara,  care  să  asigure  protecţia,
managementul şi amenajarea peisajului. 
Astfel,  primăria  dorește  asigurarea  unei  amenajări  peisagistice  a  spaţiului  verde  în  municipiul
Timişoara într-o manieră profesionistă şi vizionară, prin întocmirea de studii, proiecte şi propuneri
privind extinderea spaţiului verde, reconstrucţia ecologică a unor spaţii verzi degradate; dezvoltarea
peisagistică a oraşului, conservarea biodiversităţii, îmbunătăţirea activităţilor de întreţinere a parcurilor
și  spaţiilor verzi, cu punerea în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în
domeniu.  De  asemenea,  realizează  studii  privind  înfiinţarea  unor  zone  verzi  tematice  şi
organizarea de evenimente tematice, precum și proiectarea, reconfigurarea şi realizarea de spaţii
verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini,  scuaruri, fâşii plantate sau spaţii verzi publice de
folosinţă specializat din dotarea creşelor, grădiniţelor, şcolitor, unităţilor sanitare sau de protecție
socială, inclusiv locurile de joacă, acolo unde funcţionalitatea permite asocierea. Noul departament
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efectuează studii privind spațiile verzi în zonele de locuit caracterizate prin conglomerație de blocuri
și aglomerație urbană şi propune variante de reproiectare a zonelor verzi din cartiere, astfel încât să
se extindă spaţiul verde / locuitor; efectuează studii  şi propuneri pentru realizarea de proiecte
privind amenajarea de parcări ecologice.
În 2021 s-au efectuat lucrări de întreţinere şi amenajare a parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi,
sistemelor  de irigare,  locurilor  de joacă şi  canisitelor,  tăieri  de corecţie,  elagare şi  defrişare
arbori, prestate de S.C. „HORTICULTURA” S.A., S.C. „ROGERA PREST COM” S.R.L., S.C.
„GREEN CITY ANDLIV” S.R.L., valoarea serviciilor, pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie
2021, fiind de 28.574.570 lei.
-S-au plantat pe zonele verzi şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari 211 arbori
foioşi  şi  răşinoşi,  în  următoarele  locații:  bd.  Sudului,  Lidia,  Karlsruhe,  pe  str.  A.  Ipătescu,
Fructelor, Aleea Poiana Ruscăi, Matei Basarab, Mangalia, I. Flondor, Horia, Fraţii Buzeşti, C.
Torontalului, 16 Decembrie 1989, I. Văcărescu, Gh. Şincai, Dreptatea, Intr. Lungă, str. Bucovina
(parcare),  str.  Versului  (parcare),  str.  Pepinierei  (parcare),  Steaua  (parcare),  parc  Carmen
Sylva, Faleza Bega, str. Beethoven etc.
-S-au plantat în parcuri, scuaruri şi străzi şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari
623 bucăţi arbuşti şi subarbuşti (arbuşti foioşi şi răşinoşi, trandafiri şi plante perene) pe: str.
Mangalia, str. Crizantemelor, Parc Bv. Sudului, str. V Hugo, Piaţa Crucii, Parc Lidia, str, Arieş,
bv. Eroii de la Tisa, str. F.C.Ripensia etc.
-S-au plantat 279.444 bucăţi flori anuale şi 12.550 bulbi lalele în spaţii verzi şi jardiniere în: Piaţa
Victoriei, bv. C.D.Loga, Parcul Scudier, Parcul Alpinet, bv. Michelangelo, parcul Botanic, Ceas
Floral, scuar E. Murgu etc;
-S-au plantat 74.990 bucăţi flori bienale în spaţii verzi şi jardiniere: Piaţa Victoriei, bv. C.D.Loga,
Parcul Scudier, Parcul Alpinet, bv. Michelangelo, Parcul Botanic, Ceas Floral, scuar E. Murgu
etc.
-S-au efectuat lucrări de însămânţare ierburi perene pe o suprafaţă de 560,07 ari în: Parcul
Uzinei, Parcul Zürich, Scuar Cugir, str. M. Eminescu, 16 Decembrie etc.
-S-a efectuat reparaţia capitală a locurilor de joacă la 5 locuri de joacă situate pe spaţii verzi pe
str. Cerna, str. Mureş 121-123, Grădiniţa PP nr. 32, str. C Brăiloiu, str. Electronicii.
-Au fost executate lucrări de reparaţii,  planificate şi neplanificate, ca urmare a vandalizărilor,
furturilor sau sesizărilor cetăţenilor, rezultând 764 intervenţii la locurile de joacă.
-Au fost  verificate 2571 adrese şi  sesizări  de la  cetăţeni,  persoane fizice şi  juridice  privind
necesitatea  efectuării  lucrărilor  de  tăieri  de  corecţie,  defrişarea  arbori,  plantare  material
dendrologic,  amenajare/refacerea  zonelor  verzi,  de  identificare  a  terenurilor  în  vederea
amenajării spaţiilor verzi,  montare mobilier urban şi alte probleme specifice serviciului.

OBIECTIVE MAJORE PENTRU  ANUL 2022  ÎN  CEEA CE PRIVEȘTE INFRASTRUCTURA
VERDE SUNT:
-Identificarea terenurilor virane în vederea amenajării  acestora ca zone verzi, pentru mărirea
suprafeţei de spaţiu verde/cap de locuitor;
-Întocmirea DALI+PT pentru: „Modernizarea Scuarului Piaţa Crucii” şi „Modernizarea Parcului
Copiilor Ion Creangă”.
-Finalizarea lucrărilor pentru obiectivul: Modernizarea Parcului Cetăţii (Centrul Civic) şi execuţia
lucrărilor.
-Finalizarea  Studiului  de  Fezabilitate/DALI  pentru  „Amenajare  loc  de  joacă  şi  zonă  verde
adiacent str. Paul Constantinescu.
-Finalizarea Studiului de Fezabilitate pentru expropriere şi amenajarea spaţiului verde de pe str.
Chiriac.
-Studii  de  fundamentare  (studii  biologice  plante  inferioare,  plante  superioare,  habitate,
ornitologie,  herpetofaună,  chiroptere  cu  raport  intergrat/recomandări  și  coordonare,  studii
silvice, studii de peisaj, psihologie environmentală cu analiză a nevoilor comunitare, studii de
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arheologie) premergătoare PUZ și PUD privind transformarea Pădurii Verzi în pădure parc.

                                  
                   TIMIȘOARA- CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Dezvoltarea infrastructurii culturale a orașului

Este bine cunoscut faptul că, Primăria Municipiului Timişoara, împreună cu Asociaţia Timişoara
Capitală Culturală, cu sprijinul Consiliului Judeţean, au lansat oficial, în data de 20 decembrie
2012, candidatura oraşului nostru la titlul de Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2021. A
fost iniţiativa sprijinită necondiţionat de comunitatea locală, de mediul economic, mediul politic,
organizaţii, instituţii, asociaţii, cetăţeni.
Timișoara și-a asumat,  prin  proiectul  de candidatură,  participarea și  mobilizarea comunităţii,
deschiderea  către  multiplele  culturi  și  sectoare  de  activitate,  valorificarea  potenţialului
multicultural al orașului și al poziţiei sale geografice, tradiţia, inovaţia și dimensiunea europeană
a orașului, transparenţa, incluziunea, nediscriminarea și egalitatea de șanse. 
Astfel,  cu  mari  emoții,  în  16 septembrie  2016,  Timișoarei  i-a  fost  atribuit  titlul  de  “Capitală
Europeană  a  Culturii  în  2021”.  Între  timp,  prin  votul  Parlamentului  European,  ca  urmare  a
izbucnirii pandemiei cu noul Coronavirus, a devenit 2023. 
Personalităţi  din lumea artelor au început să se mobilizeze în jurul acestui proiect, alăturând
creaţiile lor evenimentelor culturale ale oraşului, reuşind, în acelaşi timp, să coaguleze energia
pozitivă a comunităţii noastre. 
Din această perspectivă, proiectul Timișoara Capitală Culturală Europeană (CCE) 2023 merge
mai  departe,  fiind  un catalizator  al  vieții  culturale  timișorene,  parte dintr-o reformă amplă  a
ecosistemului cultural local. 
Programul cultural Timișoara 2023 este al orașului și suntem conștienți că în 2023, anul în care
orașul nostru va deține titlul de Capitală Europeană a Culturii, Timișoara va reprezenta, de fapt,
România în fața Europei. Din acest motiv,  pregătirea infrastructurii culturale, pe de o parte, și
finanțarea programului cultural al proiectului Timișoara Capitală Culturală Europeană, continuat
prin Centrul de proiecte al Timișoarei, pe de altă parte, sunt coordonatele care să finalizeze cu
succes obiectivul nostru pentru anul 2023. Ne dorim ca, în 2023, să avem motive de mândrie,
iar schimbările pe care le generăm să rămână ca moștenire orașului și nu numai.

Reabilitarea spațiilor culturale
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În dosarul de candidatură pentru titlul de Capitală Culturală Europeană sunt incluse lucrări de
infrastructură  culturală  în  valoare  de  55,5  milioane  de  euro,  iar  ca  parte  a  strategiei  de
implementare  a  programului  TM2021,  în  domeniul  infrastructurii  culturale  şi  de  turism,
municipalitatea  şi-a  asumat  mai  multe  proiecte,  inclusiv  realizarea  unor  centre  culturale,
respectiv:  studiouri  de  teatru,  cinematografe,  galerii  de  artă  etc.  Sunt  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 2023. 
Astfel, primăria a preluat activitatea de reabilitare a cinematografelor din municipiul Timişoara,
care presupune amenajarea prin reconversie în spaţii culturale, pornind de la reconversia celor
7 cinematografe din Timişoara, preluate de la RADEF.
În luna decembrie 2017 a fost aprobat HCL nr. 559/2017, privind asumarea de către Consiliul
Local al Municipiului Timişoara a Protocolului de predare – primire a imobilelor cu destinaţia de
săli şi grădini de spectacol cinematografic din municipiul Timişoara, încheiat între R.A.D.E.F.
„RomâniaFilm”  şi  Municipiul  Timişoara,  referitor  la  imobilele  săli  şi  grădini  de  spectacol
cinematografic din Municipiul Timişoara: cinematografele Timiş, Dacia, Victoria, Unirea, Fratelia,
Freidorf şi Arta (sala de spectacole şi grădina de vară). Ulterior, a fost preluat şi imobilul Cinema
Studio. Reabilitările acestor imobile au fost incluse în bugetul local, ca obiective prioritare. 
Parte a programului investiţional în domeniul cultural şi parte a candidaturii Timişoarei la titlul de
Capitală Culturală Europeană, fostele cinematografe vor deveni spaţii multifuncţionale culturale,
dotatate cu aparatură de proiecţie, dar potrivite şi pentru alte arte ale spectacolului şi nu  numai
(teatru, concerte etc.). Excepţie face Cinema Studio, care va deveni exclusiv cinematograf de
artă, prin colaborarea cu Institutul Francez din Timişoara şi organizaţiile din domeniul promovării
filmului din Timişoara.
Prin HCL nr. 399 din 2018 privind transmiterea în administrare către Teatrul Maghiar  de Stat
”Csiky Gergely” Timişoara a sălii de spectacole şi a grădinii de vară aparţinând cinematografului
Arta, imobilul cinema Arta a fost dat în administrare Teatrului Maghiar de Stat, ţinând cont de
oportunitatea  unei  finanţări  externe,  fundamentate  de  teatru  prin  convenţia  de  finanţare
încheiată cu Fondul Bethen Gabor Alap Ungaria, în valoare de 250.000 euro, sumă ce va putea
fi utilizată de Teatrul Maghiar pentru începerea reabilitării Cinematografului Arta.
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                    Evoluția proiectelor derulate de primărie în anul 2021

MultipleXity este o secţiune centrală a dosarului de candidatură, un obiectiv care ne dorim să
devină inima culturală a orașului pentru mulți ani de acum înainte și care este unul comun cu cel
din  Strategia  Culturală  a Municipiului  Timişoara.  Va fi  implementat  de Primăria  Municipiului
Timişoara  şi  presupune  dezvoltarea  unui  centru  pentru  artă,  tehnologie  și  experiment.
MultipleXity va revitaliza unul dintre cele mai mari spații care face parte din istoria orașului și din
patrimoniul  său industrial:  Muzeul de Transport Public Corneliu  Miklosi  și atelierele de lucru
aferente. Din cauza complexității programului, a mizei ridicate, ținând cont de contextul social și
cultural, proiectul ce urmează a fi implementat trebuie să răspundă unui set mare de nevoi ale
orașului, cu un concept sustenabil, inovator și integrator.
Procedura de atribuire s-a făcut printr-un concurs de soluții, desfășurat în baza Legii nr. 98/2016
privind achizițiile publice, într-o singură fază, și a avut ca finalitate atribuirea contractului de
proiectare, în urma unei proceduri  de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de
participare. Concursul a avut ca scop găsirea celei mai bune soluții pentru amenajarea terenului
și  imobilelor  din  cadrul  fostului  ansamblu  industrial  de  pe  str.  Take  Ionescu,  aflate  în
proprietatea municipalității.
Proiectul  câștigător  cuprinde amenajarea spaţiului  interior  pentru Muzeul Tramvaielor,  cât  şi
reabilitarea şi amenajarea clădirilor existente de peste drum, respectiv a atelierelor şi a spaţiului
exterior cu acces public, mai include documentaţia topografică, documentații pentru obținerea
avizelor și acordurilor, DALI, studii de teren şi expertize tehnice necesare – PAC + POE, studiu
geotehnic  documentații  pentru  obținerea  avizelor,  acordurilor  și  autorizațiilor,  documentaţii
topografice,  documentaţii  tehnice – D.T.  (D.T.A.C. + D.T.O.E.)  pentru autorizarea executării
lucrărilor  de construire – PT + DDE: Proiect tehnic de execuție,  detalii  de execuţie, plan de
sănătate şi securitate în muncă, programul de control al calității și urmărirea aplicării pe șantier
a soluțiilor.  Conform Contractului de proiectare nr. 153/28.07.2020 încheiat cu firma declarată
câștigătoare și a actelor adiționale la acest contract, prețul plătit prestatorului este de 2.742.650
lei. Durata contractului este de 300 de zile. 
Zona de intervenție are o suprafaţă totală de 19.820 mp, împărțită în două subzone: Subzona 1
cu suprafaţă de 6.748 mp – în această subzonă se află Muzeul Corneliu Mikloşi şi colecția de
tramvaie din patrimoniul acestuia, parte integrantă din proiectul MultipleXity; Subzona 2 cu o
suprafaţă  de  13072  mp  –  în  această  subzonă  se  află  fostele  ateliere  de  reparații  pentru
tramvaie. Proiectul MultipleXity va fi implementat în mod etapizat. Spațiile vor fi multifuncționale
şi  vor cuprinde locaţii  pentru expoziții,  laboratoare interactive pentru copii  și  adulți,  zone de
experimentare.
Pentru  zona  nordică,  cea  cu  Muzeul  Corneliu  Miklosi,  a  fost  predată  documentația  pentru
obținerea  Autorizației  de  construire.  În  prezent,  a  fost  finalizată  licitația  pentru  încheierea
contractului de execuție lucrări pentru această zonă, respectiv amenajarea zonei exterioare.
Pe partea sudică,  a  fost  predată DALI  – faza I  referitoare la  parcela  ce include  și  Muzeul
Corneliu Micloși, muzeul de transport Timișoara și aprobată în plenul Consiliului Local împreună
cu indicatorii  tehnico-economici  ai  investiției.  În prezent,  se întocmesc documentațiile  pentru
obținerea avizelor necesare emiterii Autorizației de Construire. 
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Urmă
rind o implementare graduală,  primele  spații  complet  reabilitate  vor  fi  accesibile  în  ianuarie
2023, apoi altele se vor deschide în cursul anului. reprezenmta

Cinematograful Studio – prin HCL 634/28.11.2018, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a
aprobat funcțiunea de cinematograf dedicat filmului european, românesc și filmului de artă, dar
și independent pentru Cinematograful Studio. Astfel, în urma mai multor discuții s-a format un
grup  de  lucru  constituit  din  reprezentanți  ai   primăriei,  Institutului  Francez  din  România,
Asociației  Pelicula  Culturală,  Asociației  Marele  Ecran,  Asociației  Documentor,  Asociației
Română a Filmului Independent (Timishort), având ca scop promovarea culturii cinematografice
în rândul cetățenilor. S-a ales cinematograful Studio ca fiind cel mai potrivit și au urmat o serie
de  întâlniri  de  lucru  pentru  trasarea  principalelor  direcții.  Biroul  de  arhitectură  Atelier  21  a
realizat,  definitivat  și  donat  proiectul  Municipiului  Timișoara.  Va  urma  realizarea  proiectului
tehnic  și  reabilitarea  construcției.  De  asemenea,  proiectul  tehnic  de  ”Reabilitare  imobil
cinematograf STUDIO” a fost donat Municipiului Timișoara de GROUPAMA ASIGURĂRI S.A. A
urmat  achiziția  execuției  lucrărilor  la  obiectivul  de  investiții  ”Reabilitare  imobil  cinematograf
STUDIO”.  În  cadrul  licitației  au  fost  depuse  două  oferte,  iar  în  urma evaluării  propunerilor
tehnice și financiare și a aplicării criteriului de atribuire - prețul cel mai scăzut, a fost desemnată
oferta câștigătoare. Membrii comisiei de evaluare au desemnat oferta prezentată de asocierea
AUDIOTECH  MULTIMEDIA  GROUP S.R.L.  (lider)  -  MIST  LIDER CONSTRUCT  S.R.L.,  ca
ofertă  câștigătoare.  Prețul  Contractului  de  execuție  lucrări  nr.  27/19.04.2021  este  de
11.982.597,72 lei la care se adaugă TVA. Durata de execuție a lucrărilor este de 18 luni. În
11.05.2021 a fost predate amplasamentul pentru realizarea obiectivului. Până la sfârșitul anului
2021, au fost efectuate lucrări de demolări, desfaceri tencuieli interioare și exterioare, desfaceri
hidroizolații,  termoizolații,  încarcare materiale și transport rutier al  pământului  sau molozului,
demontare uși și ferestre, amenajări la platforma exterioară. 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.
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Cinematograful Arta – prin HCL nr. 399/27.07.2018, Consiliul Local a aprobat transmiterea în
administrare către Teatrul Maghiar de Stat ”Csiky Gergely” Timişoara a sălii de spectacole şi a
grădinii de vară aparţinând cinematografului Arta. Pentru demararea proiectului de reabilitare, s-
a format un grup de lucru format din angajați  ai  primăriei  și  ai  Teatrului  Maghiar.  Biroul  de
arhitectură SDAC Studio a fost ales pentru a face studiile și proiectul de arhitectură în vederea
reabilitării  cinematografului.  În  paralel  cu  documentația,  au  fost  demarate  unele  lucrări  de
consolidare a clădirii ridicate în 1926. De asemenea, se are în vedere și renovarea fațadei. Va
rămâne şi  conceptul  de  spectacol  în  aer  liber,  zona  urmând să fie  reconfigurată. Proiectul
doreşte să readucă la viaţă spaţiul atât prin spectacole de teatru şi dans, cât şi prin proiecte
cinematografice educative şi de cultură contemporană, inclusiv proiecte ce aparţin comunităţii.

Cinematograful Fratelia - imobilul a fost cuprins ca obiectiv în bugetul de dezvoltare–investiţii.
S-a  încheiat  licitația  pentru  contractarea  proiectantului  care  va  face  reabilitarea  și
refuncționalizarea cinematografului Fratelia şi acum este în stadiul de proiectare. Contractul cu
nr. 118 din 27.08.2019 are ca obiect prestarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică din
partea proiectantului  pentru  realizarea  obiectivului  de  investiții  „DALI+ PT Reabilitare  imobil
Cinematograf Fratelia” și o valoare de 48.277 lei fără TVA. A fost emis ordinul de începere a
serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică, în data de 19.09.2019, către firma RHEINBRUCKE
S.R.L.  Cinematograful  Fratelia  va deveni  un centru multifuncţional  pentru activităţi  culturale.
Reabilitarea vine împreună cu dotările ce permit utilizarea acestuia nu numai pentru proiecţii de
film,  dar  şi  pentru  spectacole,  concerte,  conferinţe,  dezbateri,  întâlniri  cu  cetăţenii  etc.  În
29.01.2020  s-a  predat  documentația  DALI,  iar  prin  Hotărârea  de Consiliu  Local  nr.  69  din
18.02.2020  a  fost  aprobată  documentația  tehnico-economică  pentru  obiectivul  ,,DALI+PT
Reabilitare imobil Cinematograf Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timișoara”. În luna august a anului
2020,  au  fost  depuse  documentele  pentru  obținerea  autorizației  de  construire.  În  data  de
01.09.2020, prin notificarea transmisă de avocat Lucia Novăcescu către Primăria Municipiului
Timișoara, am fost somați să încetăm orice demers privind proiectarea și executarea de lucrări
de construcții, renovare, reabilitare, imobilul fiind revendicat în baza Legii nr. 10/2001. A fost
câștigat  procesul  în primă instanță,  însă,  până la  rămânerea definitivă a sentinței,  nu pot  fi
reluate relațiile contractuale.
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Cinematograful Timiş 
Imobilul a fost cuprins ca obiectiv în bugetul de dezvoltare – investiţii. Contractul de proiectare și
asistență  tehnică  din  partea  proiectantului  nr.  115  din  26.08.2019  a  fost  încheiat  firma
Archistudio SRL și  are o valoare de 251.600 lei  fără TVA. Prima etapă - expertiza tehnică,
studiu geotehnic și releveu, a doua etapă - D.A.L.I  (documentația de avizare a lucrărilor de
intervenții)  și  a  treia  etapă  –  D.T.A.C.  (proiect  pentru  autorizarea  execuției  lucrărilor  de
construire),  P.O.E.  (proiect  de  organizare  a  execuției  lucrărilor)  și  P.T.  (proiect  tehnic  de
execuție) - au fost predate conform contractului nr. 115 din 26.08.2019.
În  data  de  08.09.2021  a  fost  publicat  pe  SEAP  anunțul  de  participare  pentru  atribuirea
contractului de execuție lucrări.  Valoarea estimată a achiziției  este de 16.480.742,18 lei fără
TVA. Procedura de atribuire aplicată este licitație directă. În prezent, suntem în etapa de analiză
financiară  a  ofertelor  depuse,  urmând  ca,  în  cel  mai  scurt  timp,  să  fie  desemnată  oferta
câștigătoare. În această perioadă se desfășoară și achiziția directă a serviciilor de asistență
tehnică de specialitate din partea dirigintelui de șantier, având o valoare estimată de 65.240 lei
fără TVA. Cinematograful Timiș va deveni un centru cultural modern, unde vor avea loc proiecţii
de film, dar şi de spectacole. 

Centrul Multifuncțional Kuncz 
În  12.02.2021  a  fost  semnat  contractul  de  finanțare  nr.  6615,  având  ca  obiect  acordarea
finanțării nerambursabile de către Autoritatea de Management/Organismul intermediar, pentru
implementarea proiectului „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea de Centru Cultural
și  Educațional  Kuncz”.  Valoarea totală a Contractului  de finanțare este de 7.017.973,83 lei.
Perioada de implementare a proiectului este de 43 luni, între 10.10.2019 și 28.04.2023. A fost
obținută autorizația de construire pentru centru și demarată procedura de atribuire a contractului
de execuție lucrări. În urma evaluării celor patru oferte, a fost desemnată ca firmă câștigătoare
societatea NEDEX GRUP SRL. A fost semnat Contractul de execuție lucrări nr. 111/22.12.2021
având  ca  obiect  execuția  și  finalizarea  lucrărilor  pentru  realizarea  obiectivului  de  investiții,
pentru  valoarea  de  5.084.131,39  lei  fără  TVA.  Urmează  emiterea  ordinului  de  începere  a
lucrărilor de execuție. 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.  Grupul  ţintă  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).
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Cinematograf Freidorf 
Documentația  de  avizare  a  lucrărilor  de  intervenție  pentru  proiectul  cu  titlul  „Reabilitare
cinematograf și schimbare destinație în Centru cultural și educațional Freidorf” a fost donată
Municipiului  Timișoara și  aprobată în plenul  Consiliului  Local.  A fost  depusă fișa de proiect
pentru  finanțare  pe  POR  2014-2020,  Axa  prioritară  9:  Sprijinirea  regenerării  economice  și
sociale  a  comunităților  defavorizate  din  mediul  urban.  Prin  adresa  ADR  Vest  nr.
39824/03.12.2021,  am fost informați  cu privire la admiterea cererii  de finanțare a proiectului
„Reabilitare cinematograf și schimbare destinație” în „Centru Cultural și Educațional Freidorf” în
etapa de precontractare. Urmează semnarea contractului  de finanțare în cel mai scurt  timp.
Având în vedere că documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) a fost donată
Municipiului Timișoara, a fost demarată achiziția serviciilor de proiectare, faza P.T. Achiziția a
fost  finalizată,  urmează  semnarea  contractului  cu  firma  a  cărei  ofertă  a  fost  declarată
câștigătoare. Valoarea contractului de proiectare este de 44.940 lei, la care se adaugă TVA.
Cinematograful Freidorf va deveni un centru cultural de cartier, expresie a importanței pe care
municipalitatea o acordă cartierelor, locul unde trăiește majoritatea covârșitoare a populației.
Obiectivul general al proiectului este reducerea cu 151 a numărului de persoane aflate în risc de
sărăcie și  excluziune socială de pe teritoriul  SDL al Grupului  Local  de Acțiune Freidorf.  De
asemenea,  se  urmărește  promovarea  dezvoltarii  locale,  prin  intermediul  unor  investiții  în
construcția și dotarea unui Centru Cultural și Educațional destinat utilizării publice pentru servicii
sociale și activități culturale.

         

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 2022. Se află în derulare faza de
antemăsurători, realizare deviz estimativ pentru lucrările de reparații necesare. Cinematograful
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Unirea va deveni un centru cultural de cartier. 

Galeria de Artă - imobilul a fost cuprins ca obiectiv în bugetul de dezvoltare–investiţii. În urma
licitației publice a fost atribuit contractul de servicii de proiectare şi asistenţă tehnică din partea
proiectantului pentru obiectivul ,,DALI+PT reabilitare galerie de artă”, cu adresa Calea Aradului,
jud. Timiș, identificat prin CF 434255-C1 Timișoara. Ultima utilizare a galeriei de artă a fost de
spațiu comercial în care se vindeau pensule, pânze și vopseluri pentru artiști. Întrucât aceasta
nu a mai fost folosită și s-a închis, spațiul s-a degradat, ajungând în paragină. Contractul de
prestări servicii nr. 38 din 07.05.2021, încheiat cu firma de proiectare NOVARTIS S.R.L,  are ca
obiect prestarea serviciilor  de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului  pentru
realizarea obiectivului de investiții  „DALI+ PT Reabilitare Galeria de Artă”. Prețul contractului
este de 74.700 lei fără TVA. Până în prezent a fost predată documentația de avizare a lucrărilor
de intervenții. Urmează întocmirea proiectului tehnic. Galeria de artă va fi reabilitată şi redată
circuitului  socio-cultural,  având un impact  pozitiv  mare  asupra  locuitorilor  cartierului  şi
implicit al municipiului.

Amenajare și  modernizare Piața Operei  și  străzi  zona Cetate -  realizarea documentației
tehnico-economice pentru ,,Lucrări de amenajare și modernizare Piața Operei și străzi zona
Cetate” a fost cuprinsă în Programul de investiţii pe anul 2021. S-a ales concursul de soluții
pentru atribuirea  proiectului  de arhitectură. Având în vedere necesitatea punerii  la dispoziția
organizatorului concursului a studiului geotehnic, studiului topografic și a experizei tehnice, a
fost demarată achiziția serviciilor  de proiectare – faza STUDII  DE FUNDAMENTARE pentru
organizarea concursului de soluții cu tema ,, Lucrări de amenajare și modernizare Piața Operei
și străzi zona Cetate, Timișoara”. Valoare estimată a serviciilor este de 130.000  lei fără TVA.

Principalele obiective pentru anul 2022
Activitatea primăriei în ceea ce privește infrastructura culturală se va concentra şi în 2022 pe
identificarea de programe şi generarea de proiecte adecvate, pentru implementarea proiectelor
asumate în procesul de candidatură, precum şi pe atragerea de parteneri noi în aceste proiecte.
De asemenea, 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
specifice. Conform obiectivelor municipalităţii pentru anul 2022, 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, 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
amploare,  în  vederea  pregătirii  oraşului  nostru,  Timişoara  -  Capitală  Europeană  a  Culturii,
pentru anul 2023. De asemenea, vor fi susţinute activităţile culturale–suport în scopul sprijinirii
entităților  şi instituţiilor 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
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vârsta,  statut  şi  apartenenţa  etnică.  În  2022  vor  fi  începute  lucrările  de  execuție  pentru
majoritatea  obiectivelor  și  vor  fi  continuate  lucrările  de  execuție pentru  acele  proiecte  de
infrastructură  culturală  pentru  care  au  fost  încheitate  contracte  de  execuție  anul  trecut:
Reabilitare  imobil  Cinematograful  Timiș-  semnare  contract  de  execuție  lucrări,  emiterea
ordinului  de începere a lucrărilor  și  demararea efectivă a acestora;  Centru Multifuncțional
Kuncz – contract de execuție lucrări semnat, demararea lucrărilor de execuție după emiterea
ordinului de începere; pentru obiectivul de investiţii  Reabilitare imobil Cinematograf Fratelia
așteaptăm  finalizarea  procesului,  având  în  vedere  notificarea  privind  revendicarea
cinematografului  în  baza  Legii  10/2001,  urmată  de  finalizarea  fazei  DALI+PT,  precum  şi
achiziţia execuţiei lucrărilor; Cinematograful Arta – se va definitiva proiectul de arhitectură, iar
PMT va lansa achiziția pentru execuția reabilitării cinematografului. În cursul anului 2022, vor
începe intervențiile pe clădirea existentă și la grădina de vară.   
Alte obiective vizate: semnarea contractului de finanțare, demararea licitației  pentru execuția
lucrărilor de ,,Reabilitare Cinematograf și schimbare destinație în Centru Cultural și Educațional
Freidorf”; pentru Cinematograful Studio sunt prevăzute lucrări de execuție; la Galeria de Artă –
se va preda proiectul tehnic și documentația pentru obținerea autorizației de construire. Ulterior,
va fi lansată achiziția lucrărilor de execuție pentru reabilitarea galeriei.
Pentru obiectivul MultipleXity – în primăvară se va încheia contractul de execuție lucrări pentru
partea  nordică,  zonă  în  care  se  află  Muzeul  Corneliu  Mikloşi  şi  colecția  de  tramvaie  din
patrimoniul  acestuia,  parte  integrantă  din  proiectul  MultipleXity.  Pentru  partea  sudică,  va  fi
predată documentația  pentru obținerea autorizației  de  construire,  proiectului  tehnic  și  se va
demara licitația pentru încheierea contractului de execuție lucrări. Pe toată perioada de execuție
a lucrărilor, anumite spații interioare și exterioare în cadrul MultipleXity vor fi active și disponibile
pentru operatorii culturali, astfel încât programele culturale anuale să se desfășoare neîntrerupt.
Spațiile vor fi multifuncționale pentru: 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. Obiectivul de amenajare și modernizare a Piaței Operei și străzilor din
zona Cetate –  semnare contract servicii de proiectare – faza STUDII DE FUNDAMENTARE,
organizare concurs de soluții și atribuirea contractului.

CENTRUL DE PROIECTE

Centrul  de Proiecte Timișoara a început  efectiv să funcționeze în 2021.  În cursul anului
trecut,  Primăria  Municipiului  Timișoara  a  alocat,  de  la  bugetul  local,  11.000.000  lei  pentru
derularea finanțărilor nerambursabile de către Centrul de Proiecte prin cele 5 Apeluri deschise.

Un număr total de 115 proiecte au fost implementate de către operatorii culturali, organizații
de/pentru tineret și organizații sportive, care au contribuit la creșterea calității vieții în Timișoara
și la construirea unei comunități dinamice și incluzive.

•Apelul 1/2021 CULTURĂ, au fost depuse un număr de 99 de oferte culturale, din care au
fost  contractate  40  de  oferte  culturale.  Buget  alocat:  3.000.000  lei  distribuit  pe  cele  5  arii
tematice: arte vizuale, artele        spectacolului, primovarea culturii scrise, patrimoniu cultural,
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educatie în si prin cultura și un fond de contestații. 

•Apel  2/2021  CULTURĂ,  gândit  ca  program  cultural  prioritar  general  al  Municipiului
Timișoara  a  vizat  proiectele  strategice  și  evenimentele  de  anvergură  ale  orașului.  Au  fost
declarate câștigătoare un număr de 11 proiecte din cele 28 depuse. Bugetul alocat  2.000.000
lei

•Apel 3/ 2021 programul cultural prioritar TM2023 RESTART, a vizat dimensiunea cultural
europeană a orașului și a fost deschis operatorilor culturali care au proiecte/programe cuprinse
în Dosarul de Candidatură Timișoara Capitală Culturală Europeană 2023.  Au fost finanțate  30
de proiecte/programe. Bugetul alocat 4.000.000 lei

•Apel 4/2021 SPORT, au fost finanțate acțiuni, proiecte și programe sportive. 15 proiecte din
cele 18 depuse au dinamizat  comunitatea sportivă timișoreană. Buget alocat 1.000.000 lei

•Apelul  5/2021  TINERET,   a  însumat   27  proiecte  depuse,  15  implementate  de  către
organizații de/pentru tineret. Buget alocat 1.000.000 lei

Evaluarea proiectelor a fost făcută transparent de către evaluatori independenți. La fiecare
apel a fost costintuită una sau mai multe comisii, în funcție de specificul apelului, fiind analizată
în mod individual fiecare ofertă depusă, și notată conform criteriilor și grilei specifice de evaluare
și a pragurilor stabilite pentru punctaj. 

 Centrul de Proiecte Timișoara a lansat în toamna 2021 un apel de candidaturi pentru
formarea  colectivului  de  curatori  și  experți  responsabili,  din  partea  Municipalității,  care  să
asigure coerența artistică și coordonarea strategică a Programului Cultural „Timișoara 2023 -
Capitală  Europeană  a Culturii”.  Au aplicat  70 de candidați  din  19 țări,  7  dintre ei  au aleși.
Întregul proces de evaluare, notare și intervievare a candidaților a fost făcut de către o comisie
de selecție formată din experți independenți aleși după un apel public.  Cei 7 membrii au echipei
sunt:

Corina Oprea, curatoare „Oameni”
Corina Goagea, curatoare „Locuri”
Matevž Čelik Vidmar, curator „Conexiuni”
Oana Stănescu, expertă strategii comunicare și marketing
Teodora Borghoff, expertă relații comunitare și incluziune socială 
Silviu Scrob, expert management producție culturală

Această  echipă  era  necesare  pentru  regândirea  strategiei  de  implementare  a  programului
Programului Cultural „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii”
Clădirea unde își desfășoară activitatea Centrul de Proiecte a devenit rapid scenă pentru mai
multe concerte de muzică clasică, jazz, spațiu pentru vernisaje sau expoziții, ori conferințe. În
decursul anului trecut, începând din luna iunie, aici au avut loc zeci de astfel de evenimente la
care au participat locuitori au orașului și turiști. 

            

               Transformarea Timișoarei într-o destinație turistică de neocolit

Situația turismului local, informare turistică și promovarea orașului 
Din analiza numerică a turiştior care au vizitat  Timişoara,  în 2021, realizată în baza datelor
statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică (INSSE), se constată că numărul acestora
a  fost  în  continuare  scăzut,  ca  urmare  a  contextului  pandemic.  Acesată  situație  a  afectat
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semnificativ turismul, începând chiar cu luna martie 2020. Faptul că au fost instituite o serie de
restricţii la nivel naţional şi internaţional, iar restaurantele au fost închise, evenimentele culturale
s-au desfăşurat în mediul online până în luna iunie, apoi în mediul fizic, dar cu un număr limitat
de  spectatori,  toate  acestea  au  influenţat  numărul  de  turişti.  Totuşi,  faţă  de  anul  2020  se
constată o creştere a numărului de turiști.  

Situaţia comparativă este realizată în baza datelor statistice furnizate de Institutul Naţional de
Statistică (INSSE) şi nu cuprinde datele aferente lunii decembrie 2021:
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În concluzie, se observă o scădere a numărului de sosiri ale turiştilor cu 53 % în 2021, faţă de
anul  2019,  dar și  o creştere cu  aproximativ 24 %  faţă de anul  2020. În ceea ce priveşte
numărul de înnoptări ale turiştilor în Timişoara, scăderea este cu 55% în 2021, faţă de anul
2019, iar creşterea numărului de înnoptări în 2021 este cu aproximativ 18% faţă de anul 2020
(toate calculele nu cuprind luna decembrie, care nu este finalizată în cadrul INSSE).

Informarea directă a turiștilor
Activitatea Infocentrului turistic, de pe str. Alba Iulia nr. 2, s-a adresat vizitatorilor centrului, care
au  primit  informaţii  referitoare  la  atracţiile  turistice  din  oraş,  obiectivele  de  vizitat,  servicii
turistice, acces, cazare, muzee, transport, evenimente culturale în Timişoara, evenimente ale
comunităţii locale, precum şi informaţii referitoare la obiective aflate în proximitatea orașului. 
În 2021, centrul de informare turistică a fost vizitat de 2.598 de turişti. Dintre aceştia, 1.337 au
fost români, aproximativ 51 %, iar restul au fost străini.

Situația comparativă privind numărul de turişti la centrul de informare turistică
anii 2021, 2020 și 2019
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Din cauza pandemiei, mulţi turişti și au primit informaţii şi prin intermediul telefonului și e- email-
lui.  De asemenea, în vitrina centrului  sunt amplasate două ecrane TV, pe care sunt afişate
evenimentele culturale curente sau viitoare din oraș. 

Informare și promovare online
Infocentrul  turistic  a  cules  datele  publice,  necesare  informării  turistice  pentru  promovarea
serviciilor turistice şi a evenimentelor culturale, care sunt actualizate permanent pe website-ul
www.timisoara-info.ro. În acest sens, în 2021 au fost introduse date pentru mai mult de 300 de
evenimente culturale şi actualizări de informaţii turistice.
Promovarea  online  a  oraşului  este  realizată  şi  prin  intermediul  paginii  de  facebook  Visit
Timişoara, unde Infocentrul turistic postează articole referitoare la atracţiile oraşului, iar în anul
2021  au  fost  afișate  peste  400  de  materiale,  incluzând:  poze,  videoclipuri,  evenimente  şi
informaţii.  Pagina de facebook  Visit  Timişoara a avut,  la  sfârşitul  anului  2021,  aproximativ
4.500 de like-uri şi un reach de aproape 73.000 de persoane. 

Materiale de promovare
Vizitatorii centrului au primit gratuit materiale de informare şi promovare turistică a Timişoarei,
dar şi a regiunii Banatului: hărţi, pliante, broşuri atât proprii, cât şi ale agenţilor economici din
turism, ale prestatorilor de servicii turistice, ale organizatorilor de evenimente culturale, ale unor
structuri ale administraţiei publice locale sau ale unor asociaţii cu profil turistic, precum Asociaţia
pentru  Dezvoltarea  Turismului  Timiş.  În  acest  sens,  în  anul  2021  au  fost  primite  pentru
distribuire peste 1200 de materiale.

Prin  intermediul  Infocentrului  turistic  au  fost  gestionate  mai  multe  solicitări  de  materiale  de
promovare pentru hoteluri, pensiuni, restaurante şi unele solicitări pentru întâlniri, evenimente,
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distribuind pentru aceste cereri peste 1500 de materiale. Au fost oferite materiale de promovare
şi  turiştilor  care au trecut  pragul  centrului  de informare turistică.  Per  total,  au fost  ditribuite
aproximativ  5.000  de  materiale  (hărţi,  broşuri,  pliante,  reviste).  De  asemenea,  centrul  a
continuat să elaboreze texte pentru mai multe materiale de informare şi promovare turistică. 

Participarea la târguri de turism
Întrucât  anul  2021 a fost  unul  marcat  de pandemia de Covid-19,  târgurile  internaţionale  de
turism au fost anulate sau au avut loc în mediul online. Primăria a participat la Târgul de Turism
al României, ediţia de primăvară, în perioada 18.02-21.02.2021. Târgul s-a desfăşurat doar în
varianta online. În standul virtual al Timişoarei au fost prezentate mai multe teme, printre care:
atracţii  din  Timişoara,  patrimoniul  sub  reflectoare,  Timişoara  Capitală  Culturală  2023,  tururi
ghidate în Timişoara,  muzeele Timişoarei  şi  un videoclip  de 20 de secunde,  realizat  pentru
acest târg. Vizitatorii standului au avut posibilitatea să vizualizeze şi să descarce materiale şi
aplicaţii  mobile,  indicate  în oferte sau să intre pe paginile  web/facebook din  materialele  de
prezentare.   De asemenea, activitatea a cuprins și participarea la workshopuri și întâlniri  de
lucru.

Promovarea turistică, prin constituirea Asociaţiei pentru Promovarea Timişoarei
Pentru a pune mai bine în valoare potenţialul deosebit al Timişoarei, în anul 2021 s-a hotărât
înfiinţarea  unei  asociaţii  de  promovare  a  Timişoarei,  iar  Infocentrul  turistic  a  redactat
documentația necesară proiectului de hotărâre al Consiliului Local. Prin HCL nr. 285/27.07.2021
a fost aprobată constituirea Asociaţiei  pentru Promovarea Timişoarei şi a statutului acesteia.
Întrucât componenţa iniţială a membrilor fondatori s-a modificat ulterior, prin retragerea unuia
dintre  aceştia,  a  fost  aprobată  HCL  nr.  442/23.11.2021  pentru  modificarea  HCL  nr.
285/27.07.2021  privind  constituirea  Asociaţiei  pentru  Promovarea  Timişoarei  şi  aprobarea
statutului  asociaţiei.  Rolul principal al asociaţiei va fi acela de a promova Timișoara pe plan
intern  şi  extern  şi  de  a  implementa  un  concept  integrat  de  marketing  al  oraşului,  prin
dezvoltarea unei reţele extinse de parteneri, voluntari şi sponsori.

 
Obiectivele majore pentru anul 2022 vizează câteva direcții cu potențial de creștere. Astfel,
concomitent cu asigurarea continuității activităţii de informare turistică, în condițiile provocărilor,
dar mai ales a efectelor generate de pandemia de Covid-19, sunt vizate atât demersurile pentru
consolidarea  parteneriatului  cu  Asociația  pentru  Promovarea  Timișoarei,  în  concordanță  cu
obiectivele  majore  ale  orașului  privind  turismul,  cât  și  cele  pentru  iniţierea  de  acţiuni  şi
colaborări  ce au în vedere elaborarea strategiei de ghidaj  și  orientare urbană în municipiul
Timişoara,  pe baza unei  bune colaborări  cu  departamente  din  cadrul  Primăriei  Municipiului
Timişoara, precum și cu instituții și organizații specializate.

                  

                             
                                     INFRASTRUCTURĂ SPORTIVĂ

În ceea ce priveşte obiectivele de investiţii  pe anul 2021 privind dezvoltarea bazei materiale
sportive au fost demarate următoarele proiecte: 
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1.  „Construire  bază  sportivă  proiect  tip  I”  pe str.  Costică  Rădulescu  în  colaborare  cu
Compania  Națională  de  Investiții. Baza  sportivă  de  Tip  I  are  următoarele  funcțiuni:
-teren sportiv fotbal 105X68 cu nocturnă și tribune pentru 500 de spectator;
-teren sport mic 20X40 pentru minifotbal, handbal, baschet;
-clădire vestiare și administrativă;
-parcare auto, alei pietonale, spații verzi.
2. S.F. -„ Amenajare teren de fotbal în Timișoara, str. Mircea cel Bătrân, nr. 114”.  Prin
acest proiect se păstrează destinaţia şi funcţiunea actuală – teren de fotbal și se propun lucrări
de amenajare a terenului,  construcții  anexe noi:  gradene de spectatori,  2 vestiare dotate cu
grupuri  sanitare  și  camera de dușuri,  grupuri  sanitare  pentru  public,  cabinet  medical,  birou
administrativ,  sală  multifuncțională,  spațiu  tehnic,  depozitare  și  spatiu  pentru  mentinerea
siguranței.  Pe lângă  spațiile  interioare,  se  vor  realiza  4  piste  de  sprint  de  50 m,  un teren
multifuncțional dotat cu 2 porti de handbal și 2 cosuri de baschet și un teren de crosfit și exercitii
calistenice.

3.  Au  fost  intocmite  documentele  pentru  procedura  de  achizitie  publică  a  serviciilor  de:
proiectare,  asistență  tehnică  din  partea  proiectantului,  întocmire  a  auditului  energetic  final,
întocmire  a  documentației  As  Built  și  execuția  lucrărilor  aferente  obiectivului  de  investiții  :
„Amenajare  terenuri  de  sport  –  Construire  stadion  pe  structură  metalică”,  Calea
Buziașului.

În ceea ce priveşte obiectivele de investiţii pe anul 2022 la imobilele bazelor sportive:

67.02.05.01 Sport
Execuție - Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit, bazin de înot în aer liber, 
terenuri de tenis, teren multifuncțional, alte amenajari interioare și exterioare) str.Verde, Silistra 
PT – Execuție - Zona sportivă și de agrement, Calea Șagului bazin de înot acoperit, bazin în 
aer liber, teren de tenis, alte amenajari exterioare, str. Paul Constantinescu
PT +Execuție - „Amenajare teren de fotbal în Timişoara, str. Mircea Cel Batrân nr.114

PT+Execuție - Amenajare terenuri de sport - ,,Construire stadion pe structură metalică”, Calea 
Buziașului
Studii si proiecte

Studii de fezabilitate  – amenajare terenuri de sport multifuncţionale de minifotbal, baschet, 
handbal în Timişoara
ET+DALI–„Refuncționalizare,  modernizare  și  extindere  pe  verticală  P+2  E  a  Complexului
Sportiv Bega, str. Intrarea Zânelor nr. 2”
ET+DALI+PT – Reabilitare acoperiş şi faţade clădire Sala Polivalentă Constantin Jude, str. F.C.
Ripensia nr. 11

ET+DALI –Refuncționalizare teren de sport, reabilitare și extindere clădiri existente, inclusiv 
utilități, în Timişoara, str. Pictor Theodor Aman nr.11
ET+DALI –Reabilitare și amenajări construcții și instalații la obiectivul -Baza Sportivă-Uszoda, 
identificată prin CF nr. 435377 situat în Timişoara ”

                                      
                                      ACTIVITĂȚI DE PATRIMONIU
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În activitatea legată de patrimoniu atenția s-a concentrat pe clarificarea situației patrimoniului. În
același timp, s-a trecut la digitalizarea activității și proceselor generate de către Biroul Clădiri,
prin  transpunerea  diferitelor  tabele  și  informații  existente  într-un singur  program,  precum și
conectarea cu programele implementate de către celelalte structuri de specialitate din PMT și
anume: Mapys IMS, Mapwork, ASIS, ATLAS WEB.   

Demolarea de garaje a continuat și în 2021
Pe terenurile din domeniul  public sau privat al Municipiului Timișoara există un număr de 3612
de garaje, din care:
-  2654  garaje  construite  de către  persoane  fizice/juridice  care  au  în  derulare  contracte  de
închiriere/concesiune pentru terenul de sub construcţie;
-  157  garaje  construite  de  către  persoane fizice/juridice  care  au în  procedură  de reînnoire
contracte de închiriere pentru terenul de sub construcţie;
- 218 garaje pentru care se vor transmite notificări pentru încheierea/reînnoirea contractelor de
închiriere pentru terenul aferent garajelor;
- 583 garaje construite de către persoane fizice care nu au contracte de concesiune/închiriere
pentru terenul de sub construcţie, dar care achită o chirie stabilită la nivelul taxei de concesiune,
deoarece terenul este revendicat în baza Legii 1/2000, Legii 247/2005, Legii 8/1991 şi a Legii
10/2001, dosare de revendicare nesoluţionate până în prezent sau aflate în litigiu.
În anul 2021 a fost finalizată desfiinţarea construcţiilor cu destinaţia de garaj situate în zona str.
Versului - Str. Martir Elena Nicoară (fostă str. Pepinierei) şi s-a procedat la eliberarea terenului,
în vederea realizării lucrărilor de reamenajare a zonei pentru care s-a declarat interesul public
local prin Hotărârea Consiliului  Local al Municipiului  Timişoara nr.  323/15.09.2017 situate în
zona str. Versului - Str. Martir Elena Nicoară (fostă str. Pepinierei). Astfel au fost demolate 26
de garaje.
Este în derulare demolarea garajelor amplasate în Piaţa Victoriei nr.5, a căror demolare a fost
suspendată de către instanţa de judecată, urmând a se relua după soluționarea litigiilor, dacă
instanța de judecată nu va dispune anularea demolării.
Au fost întocmite, verificate şi urmărite lucrările de demolare a 26 de garaje situate în zona str.
Versului  -  str.  Martir  Elena  Nicoară  (fostă  str.  Pepinierei),  fiind  predate  la  Colterm  pentru
executare lucrări de demolare în baza Contractului  nr. SC2017-14663/15.06.2017 ,,Reparaţii şi
întreţinere  a  imobilelor  deţinute  sau  aflate  în  administrarea  municipiului  Timişoara,  a
infrastructurii  din incinta lor,  precum şi  eliberarea bunurilor  rezultate din evacuări,  demolare
imobile  şi  alte  construcţii,  ridicat  rulote şi  obiecte mari  abandonate,  manipulare,  transport  şi
depozitare”.

Terenuri pentru tineri 
S-au  atribuit  parcele  în  baza  Legii  nr.  15/2003  privind  sprijinul  acordat  tinerilor  pentru
construirea unei locuințe proprietate personal. Sunt propuse 125 parcele din care 66 parcele au
fost atribuite, 26 sunt în curs de atribuire, pentru 12 există procese pe rol, 21 nu au actualizat
dosarul depus inițial și există și 3 renunțări.

 
OBIECTIVE PENTRU ANUL 2022:
•Reglementare  juridică  și  topo-cadastru  a  imobilelor  din  zona  Kuncz,  ceea  ce  presupune:
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proiect  de  hotărâre  a  consiliului  local  de  trecere  din  domeniul  public  în  domeniul  privat  și
documentație topo-cadastrală;
•Reglementare pădure - parc: promovarea unui HCL care se va constitui ca o cerere adresată
Guvernului,  prin  care  solicităm  trecerea  liniilor  parcelare  și  liniilor  electrice  în  propietatea
Municipiului Timișoara. Menționăm că, prin HG 790/24.09.2020 s-a aprobat trecerea suprafeței
de 5198412 mp fond forestier,  exclusiv  suprafața liniilor  parcelare  și  a   liniilor  electrice  din
proprietatea  Statului  Român  și  administrarea  RNP-Romsilva  în  proprietatea  Municipiului
Timișoara și în administrarea Consiliului Local.

                                    UN MEDIU MAI CURAT

-În cursul anului  2021  a fost  încheiat  un Acord de colaborare între Municipiul  Timișoara și
Asociația  CASUS  în  vederea  colectării  Deșeurilor  de  Echipamente  Electrice  și  Electronice
provenite  de  la  gospodăriile  particulare,  aprobat  de  către  Consiliul  Local  al  Municipiului
Timișoara prin Hotărârea nr.344/28.09.2021. În baza acordului, cu ocazia  Zilei Internaționale a
Reciclării Deșeurilor Electrice s-a dat startul campaniei pentru colectarea deșeurilor electrice și
eletrocasnice. În data de 24 noiembrie 2021, s-a încheiat campania de colectare a deșeurilor
electrice ocazionată de Ziua Internațională a Reciclării Deșeurilor Electrice! Cu această ocazie,
Primăria  Municipiului  Timișoara în colaborare  cu Asociația  CASUS (cu drept  de folosință a
mărcii înregistrate ECOARENA) a organizat o tombola cu premii pentru participanții la acțiunea
de curățenie din case. Campania s-a dovedit  a avea un real succes, peste 470 de comenzi
pentru preluarea deșeurilor electrice au fost preluate de la timișoreni de echipa Ecoarena, care
a colectat în această perioadă peste 21.000 kilograme de aparate vechi, defecte sau uzate.
-Au fost  verificate 27 de locații/șantiere cu posibil  impact  poluator asupra mediului.  În urma
acestor verificări au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea condițiilor
impuse prin avizele de principiu mediu urban și gestiune deșeuri, în valoare totală de 40.000 de

 lei.
- campanie de sterilizare, în perioada 05.04.2021-10.04.2021,  fiind  sterilizaţi 380 de câini fără
stăpân din adăpostul concesionarului și 23 câini aparţinând rasei comune şi metişii acestora,
aflaţi în proprietatea persoanelor fizice cu domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Timişoara, în
colaborare și din fondurile asociațiilor de protecție a animalelor Ecovet, Act și Patrocle;
- organizarea companiei de promovare a adopțiilor și a creșterii responsabile a animalelor de
companie desfășurată sub sloganul “ Și mie îmi stă bine în lesă! Ia-mă acasă! “, în cadrul căreia
s-au desfășurat, în colaborare cu asociațiile de protecție a animalelor și voluntari, trei târguri în
zona centrală, un târg-eveniment prin intermediul  rețelelor  de socializare (dat fiind restricțiile
Covid -19 ) și promovarea spre adopție a câinilor din adăpostul public în colaborare cu asociația
studenților de la Facultatea de Medicină Veterinară Timișoara;
- au fost ridicați de pe domeniul public un număr de 524 câini, iar 487 de câini au fost înaintați
spre adopție
- desfășurarea periodică, în cadrul adăpostului public, a campaniilor de socializare a câinilor cu
potențial crescut de adopție,  în colaborare cu asociațiile de protecție a animalelor și voluntari;
- colaborarea cu IPJ TIMIȘ și IJJ TIMIȘ în vederea soluționării situațiilor privind animalele de
talie mare găsite libere și nesupravegheate pe domeniul public
SALUBRIZARE
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-În perioada 01.03.2021 - 05.11.2021, pentru o mai bună întreținere a străzilor și pentru un
aspect estetic al domeniului public, s-au desfășurat acțiuni de salubrizare stradală pe cartiere,
(a străzilor necuprinse în graficele de lucrări), după un program stabilit pe Zona de Nord și pe
Zona de Sud a Municipiului  Timișoara,  prin  efectuarea de lucrări  specifice de ras la  rigolă,
măturat manual, măturat mecanic, spălat manual și mecanic, colectarea și transportul deșeurilor
rezultate în urma acestor operațiuni
-În sprijinul cetățenilor, funcționează patru puncte de colectare deșeuri, în următoarele locații:

1. Calea Torontalului, nr. 94;
2. Str. Torac,  nr. 2-4;
3. Str. Avram Imbroane,  nr. 70;
4. Str. Mile Cărpenișan, nr. 3 – zona CET SUD Timișoara

- Pentru colectarea deşeurilor din sticlă de la populaţie sunt amplasate pe domeniul public un
număr de 456 de recipiente tip clopot (verzi), amplasate în 430 de locaţii,  repartizate în toate
cartierele din municipiul Timişoara.

- Prin Acordul de parteneriat încheiat între Municipiul Timișoara și Federația Caritas a
Diacezei, în Timișoara, sunt amplasate 30 de containere speciale destinate colectării articolelor
de îmbrăcăminte uzate și a altor produse textile uzate de la populației. Acțiunea de colectare
are atât scop caritabil, pentru a veni în întâmpinarea persoanelor care pot beneficia de acest
ajutor, cât și un scop ecologic. Acestea sunt amplasate în diverse puncte din municipiu, astfel
încât accesul să fie ușor tuturor cetăţenilor care doresc să utilizeze aceste containere.

-  Prin  intermediul  firmei  de salubritate  RETIM Ecologic  Service  SA,  s-au colectat  și
transportat deșeuri bandonate pe domeniul public al municipiului Timișoara, în cantitate totală
de 15.257,82 tone, în anul 2021.

                                                

                      O ADMINISTRAȚIE ÎN SLUJBA CETĂȚEANULUI

Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii funcționează ca o interfață între cetăţeni și
administrația  publică  locală,  desfășurând  activități  de  informare  şi  consiliere  a  acestora  în
legătură  cu  activitatea  instituției,  dar  și  cu  nevoile  fiecăruia,  în  concordanță  cu  principiile
esențiale ale profesiei, respectiv: profesionalism, eficiență și transparență. 

Pe parcursul anului 2021, împreună cu Biroul Managementul Documentelor, au fost preluate
de  la  cetățeni/reprezentanți  ai  persoanelor  juridice  şi  înregistrate  în  sistemul  electronic  al
instituției - pentru a-și urma traseul instituțional spre soluționare - peste 85.500 de documente,
pe diverse problematici: petiţii, documentaţii, publicaţii de vânzare, citaţii, formulare europene,
oferte, licitații, contestații, clarificări, oferte achiziții publice, facturi, contracte, sesizări etc. 

Domeniul
Serviciul Relaționare

Directă cu Cetățenii

Biroul
Managementul
Documentelor

Total

Achiziţii publice 376 -
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Agricol 2112 -

Alocaţii 1727 -

Asociaţii de 
proprietari

868 -

Audienţe 469 -

Comercial 2080 17 2097
Construcţii Instalaţii 94 -

Curierat 28269 7116

Facturi 3700 215 3915
Fax 4161 -

Indemnizaţii 2371 -

Juridic - 6328

Mediu 3356 -

Patrimoniu 6848 -

Publicaţii de 
vânzare 

635 -

Tehnic 4469 -

Urbanism 10299 -

Total 85.511

Întâlniri periodice în cartiere și colaborarea cu Consiliile Consultative de Cartier

 
În Timişoara funcţionează de mai mulți ani structuri cu rol consultativ: Consiliile Consultative

de  Cartier.  Prin  intermediul  acestora,  se  încurajează  implicarea  constantă  a  cetățenilor
Timișoarei în identificarea și rezolvarea problemelor de interes local. Aceste structuri derulează
o activitate neîntreruptă, începând din anul 2003. În număr de 20, Consiliile Consultative de
Cartier (CCC) din Timișoara, structuri consultative cunoscute sub numele generic de CCC-uri,
au realizat şi în anul 2021 propuneri de îmbunătăţire a nivelului de trai din cartiere. În anul 2021
au avut  loc 7 vizite în cartiere ale primarului  sau viceprimarilor.  În cadrul întâlnirilor  au fost
prezentate  atât  investiţiile,  cât  şi  lucrările  majore  din  cartiere,  aflate  în  derulare,  precum şi
lucrările noi. Din cauza condițiilor pandemice speciale, în toamnă întâlnirile au fost întrerupte.
Cu  toate  acestea,  legătura  cu  cetățenii  din  toate  zonele  Timișoarei  a  fost  menținută  în
continuare, atât prin mijloace electronice, cât și clasice. Totodată, prin intermediul grupului de
comunicare dedicat – realizat pe gmail – persoanele implicate civic în cartiere au fost informate
despre inițiativele administrației locale timișorene, având și posibilitatea de a urmări modul de
punere în practică a unora dintre propunerile proprii. Totodată, problemele sesizate de cetățeni
au fost  comunicate spre rezolvare compartimentelor  de resort  din cadrul  primăriei,  cetățenii
primind răspunsuri scrise de la acestea. În măsura în care acest lucru a fost posibil, solicitările
au primit răspuns, inclusiv în cursul întâlnirilor.

Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret 
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Format  din  reprezentanţi  ai  organizaţiilor  de  tineret,  Consiliul  Consultativ  pe  Probleme  de
Tineret (CCPT) este o structură consultativă fără personalitate juridică, care funcţionează pe
lângă  Primăria  Municipiului  Timişoara.  Acest  organism  funcționează  pe  baza  dialogului
structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul
tineretului,  la nivel local.  La fel ca și până acum, administrația locală timișoreană a susținut
activitatea tinerilor timișoreni, ori veniți în orașul de pe Bega. Chiar dacă a suferit unele sincope,
din cauza condițiilor speciale impuse de pandemie, activitatea în cadrul celor 5 (cinci) centre
pentru tineret amenajate cu sprijinul administrației locale timișorene a continuat și în acest an.
Totodată, în 2021 au fost renovate și inaugurate, cu sprijinul  primăriei, încă 2 noi centre de
tineret, în zonele Dacia și Circumvalațiunii. Intenția tinerilor timișoreni de a-și găsi identitatea și
a stabili legătura necesară cu comunitatea și cu orașul lor este aceea de a se conecta la spaţiul
urban, precum şi crearea unui sentiment de apartenență la comunitatea locală, ambele fiind
realizate prin interacţiune şi implicare. 

Bugetul participativ, în premieră

În  anul  2021,  a  fost  finalizat  regulamentul  pentru  bugetul  participativ,  campania  „Timișoara
Decide!”, inițiativă prin care cetățenii propun proiecte și decid cum va fi cheltuită o sumă de 3
milioane de lei din bugetul local. Regulamentul a avut la bază studierea modelelor aplicate în
celelalte orașe din România, dar și în alte țări, precum și nivelul participării publice de la nivel
local.  În acest  sens,  în luna septermbrie a avut  loc o discuție  online cu un reprezentant  al
primăriei  din  Helsinki  privind  experiența  lor  în  implementarea acestei  inițiative.  Proiectul  de
hotărâre  de  Consiliu  Local,  din  care  face  parte  acest  regulament,  a  fost  supus  consultării
publice în 3 decembrie, iar în data de 9 decembrie am organizat o dezbatere public, la care au
participat 18 persoane, atât cetățeni implicați activ în viața comunității, cât și persoane active în
cadrul unor organizații  neguvernamentale. Totodată, în perioada de consultare au avut loc 5
întâlniri de consultare cu organizații cu experiență în participarea public, în vederea îmbunătățirii
regulamentului. În urma dezbaterii și a consultării au fost primite în jur de 12 amendamente,
dintre care 9 au fost incluse în varianta finală, supusă aprobării Consiliului Local. În data de 11
ianuarie 2022, regulamentul a fost aprobat cu unianimitate de voturi, urmând a fi pus în aplicare
în prima parte a anului 2022. 

Guvernanță Deschisă

În urma acceptării, la finalul anului 2020, Primăriei Timișoara în Programul OGP Local (Open
Government Partnership/ Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă), în 2021 au fost făcuți mai
mulți pași în vederea adoptării principiilor guvernării deschise:
- În luna mai, în cadrul Săptămânii OGP, a avut loc un eveniment la Timișoara, în cadrul căruia
s-a lansat portalul de date deschise; în cadrul evenimentului a avut loc clarificarea traseului de
implementare a guvernării deschise în plan local, informarea comunității și formarea unei liste
de contacte interesate de participarea la acțiunile specifice OGP format din 78 de persoane.
-  Constituirea  grupului  de  inițiativă  local  pentru  guvernare  deschisă  prin  aprobarea,  la
07.09.2021,  Protocolului  de  colaborare  între  Municipiul  Timișoara  și  Asociația  Banat  IT,

64



Asociația Smart City, respectiv Fundația AID-ONG; grupul de inițiativă s-a reunit săptămânal,
începând cu luna iunie.
- Elaborarea și aprobarea ghidului metodologic pentru operaționalizarea guvernării deschise la
nivel local;  ghidul  a fost supus și  unei dezbateri publice în 5.11.2021, dezbatere la care au
participat 25 de persoane; ghidul a fost aprobat prin HCL, în data de 21.12.2021.
- În luna noiembrie, grupul de inițiativă a început să lucreze la identificarea priorităților pentru
Planul Local de Acțiune (PLA), iar în 26.11.2021 a avut loc o dezbatere publică pentru validarea
acestor priorități; la această dezbatere au participat 15 persoane.
- Participarea, în data de 25.11.2021, la întâlnirea dedicată funcționarilor publici, în cadrul căreia
a fost prezentat Ghidul pentru abordarea inovativă a implicării cetățenilor în procesul decisional,
elaborat de Secretariatul General al Guvernului.
- Organizarea unei întâlniri, în 21 decembrie 2021, între grupul de inițiativă local OGP și echipa
OGL național din cadrul Secretariatului General al Guvernului, pentru clarificarea unor aspecte
din ghidul de mai sus și ajustarea planurilor locale cu cele naționale;

Obiective majore pe 2022:
- Implementarea campaniei bugetului participativ „Timișoara Decide”;
- Finalizarea și adoptarea PLA - Plan Local de Acțiune - pentru guvernare deschisă;
- Atragerea resuselor necesare pentru implementarea angajamentelor prevăzute în PLA;
- Recrutarea a 9 manageri de cartier și stabilirea procedurilor de lucru, astfel încă aceștia să fie
un liant între administrația locală și cetățeni;
- Continuarea implementării proiectelor cu caracter civic.

                   Pași concreți pentru o administrație publică digitalizată

În  concordanță  cu  strategia  de  informatizare  a  administraţiei  publice  în  ceea  ce  privește
eficientizarea  activității  și  digitalizarea  instituției,  în  scopul  furnizării  unor  servicii  publice  de
calitate, pe parcursul anului 2021, primăria a făcut progrese în direcția administrării, întreţinerii
şi  dezvoltării  infrastructurii  informatice  şi  de  comunicaţie  existente  (Upgrade  cluster  de
virtualizare,  Colocare  servere  și  comunicații  pentru  virtualizare).  De  asemenea,  au  fost
achiziționate  echipamente  informatice  și  licențe  pentru  aplicații  software  (30  computere  tip
desktop cu monitor și 30 computere portabile, 100 de căști cu microfon, 100 camere web,  2
ecrane interactive,  antivirul  Bitdefender,  pachetul  software Zoom Pro – cu valabilitate 2 ani,
semnaturi digitale și sigiliu electronic), a fost finalizat un audit intern privind gradul de pregătire
al  primăriei  pentru  trecerea  la  un  mod  de  lucru  100% digital,  fiind  începută  procedura  de
elaborare a Strategiei de Smart City și Transformare Digitală Timișoara 2022-2027.
Având  în  vedere importanța  creşterii  gradului  de  digitalizare,  prin  automatizarea proceselor
interne, înlocuirea graduală a fluxurilor de hârtie cu fluxurile digitale, crearea unor baze de date
integrate, securizate, interogabile și interoperabile de către toate structurile din UAT, au fost,
astfel,  stabilite  specificațiile  tehnice  și  cerințele  funcționale  necesare  redesign-ului  activității
instituției, pe procese și proceduri 100% digitale, pentru sistemele digitale de ultimă generație,
ce urmează să fie achiziționate.
În  sensul  acesta,  în  anul  2021,  s-a  dat  startul  procedurii  de  achiziție  a  unui  sistem  de
automatizare fluxuri de lucru digitale și interfațare cu un ghișeu unic virtual de formulare, sistem
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prin intermediul  căruia se va face și  o interconectare cu sistemul GIST (serverul  de GIS al
PMT),  astfel  încât  se  va realiza  georeferențierea tuturor  datelor  care permit  acest  lucru.  În
privința  asigurării  funcționalității  instrumentelor  electronice  destinate  procesării  solicitărilor
primite,  primăria  a  gestionat  întreaga  gamă  a  serviciilor  publice  electronice  online,  prin
preluarea  de  cereri  online  de  pe  portalul  primăriei,  precum  şi  prin  oferirea  posibilităţii  de
urmărire online a stadiului de rezolvare a cererilor depuse.

Îmbunătățirea serviciilor de relații cu cetățenii, prin achiziția unei  centrale moderne de
telefonie
Primăria a achiziționat o centrală telefonică virtuală, cu servicii PABX/softphone/over IP virtual.
Conform contractului, se urmărește implementarea unei soluții de centrală telefonică virtuală IP,
cu funcționalități Call-Center/Contact-Center avansate, precum și asigurarea serviciilor aferente
de  interfațare,  integrare  și  configurare  a  serviciilor  de  telefonie  fixă,  prin  acest  unic  mod
inteligent de gestionare a fluxului de apeluri telefonice și numere de telefon ale primăriei. 

Smartcity și macheta digitală a orașului

Municipiul Timișoara este un oraș modern, cu aspirații tot mai mari pentru a intra în categoria
orașelor  care  folosesc  bunele  practici  în  materie  de  tehnologie,  dezvoltare  urbană  și
îmbunătățirea calității vieții.  Ca urmare, la finele anului 2021, a fost elaborată Strategia pentru
SmartCity și transformare  digitală  a  Municipiului  Timișoara.  Această  strategie  va  deveni  o
componentă a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană, aflată și ea în plin proces de revizuire.
Sunt  identificate,  astfel,  nevoile  de  tehnologie  pentru  diverse  proiecte  de  dezvoltare  ale
Municipiului Timișoara, sunt cuantificate, prin indicatori de rezultat și performanță ce urmează
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să fie atinși, odată cu implementarea planului de acțiune ce derivă din strategie. Procedura de
achiziționare a serviciilor de consultanță pentru conceptul de management al datelor digitale,
prin Macheta Digitală a Timișoarei (Timișoara Digital Twin), a fost lansată. Rezultatul principal al
acestui  serviciu  este  un  document  detaliat,  cu  specificațiile  care  urmează  să  definească
arhitectura portalului de date al orașului și care va colecta datele viitorului concept de machetă
digitală (digital twin) a orașului. Acest concept va fi sumarizat într-un caiet de sarcini, ce va face
obiectul unei viitoare achiziții. 
Odată ce va fi asigurată finanțarea, pe care o dorim din fonduri europene, vom putea trece la
etapa  de  implementare  a  conceptului  de  “machetă  digitală”.  Macheta  digitală  orașului
însumează toate datele care pot fi colectate despre oraș și activitatea sa zilnică, în timp real. Pe
baza machetei digitale, se vor putea analiza și recunoaște probleme diverse ale orașului (de ex.
din sfera mobilității, calității mediului, infrastructurii de colectare a gunoiului etc.). 
Toate aceste informații  ne vor ajuta să căutăm soluții  pentru rezolvarea lor.  Astfel,  pentru a
construi un oraș inteligent, trebuie create premisele pentru colectarea de date din diverse surse,
fie  de către primărie și  operatorii  săi  afiliați  (STPT,  RETIM, AQUATIM etc.)  sau cu ajutorul
viitoarei  retele  de  senzori  de  smartcity,  fie  de  către  inițiative  private  sau  civice.   
Acest proiect este unul dintre cele două angajamente ale Municipiului Timisoara în programul
100  Intelligent  Cities  Challenge. Odată  decisă  structura  de  management  a  datelor,
departamentele din primărie se vor putea angrena activ la livrarea de conținut și control asupra
datelor integrate în magistrala de date, în formate standardizare.

Exploatarea eficientă a sistemelor informatice din primărie. Suport tehnic și logistic

La  nivelul  anului  2021,  primăria,  prin  serviciul  specializat  în  domeniul  asigurării  unei
infrastructuri de tehnică informatică şi de comunicaţie, a gestionat operațiunile de întreţinere a
sistemului  de  virtualizare  a  serverelor  şi  soluţia  de  backup  pentru  platforma  de  servere
virtualizate. Noile tehnologii de virtualizare  permit o exploatare mult mai eficientă a resurselor
serverelor  virtualizate,  ducând  la  obţinerea  de  performanţe  în  alocarea  resurselor,
disponibilitatea aplicaţiilor  care rulează pe servere (sistemul de management de documente,
sistemul  de  mesagerie,  aplicaţia  de  callcenter,  etc.),  repunerea  automată  în  funcţiune  a
serverelor în caz de avarie. 
De asemenea,  pentru asigurarea unor  servicii  informatice  de calitate,  a fost  realizat  studiul
sistemelor  informatice  implementate,  au  fost  analizate  nevoile  de  tehnică  de  calcul  şi  de
comunicaţie ale instituţiei, a fost elaborat planul de achiziţii anual pentru tehnologia informaţiei şi
de comunicaţie (echipamente de calcul, servere, licenţe de software de bază, aplicaţii software),
pregătind şi derulând achiziţii publice de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii. La nivel intern,
primăria  a urmărit  gestionarea și  exploatarea eficientă  a sistemelor  informatice  proprii,  fiind
asigurată  asistenţa  tehnică  pentru  sistemele  informatice  în  exploatare,  prin  diagnosticări,
reorganizări, arhivări, import/export de baze de date, salvări şi recuperări baze de date, dar şi
prin instruirea noilor utilizatori. Ca o noutate, primăria a realizat și implementat o aplicație de
management al parcului auto propriu, care permite o mai bună planificare și, implicit, gestionare
a activității șoferilor, în funcție de cerințele instituției. 

                  Noi tehnologii pentru o administrație digitală, în 2022
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Pentru  2022,  primăria  își  va  concentra  eforturile  pentru creșterea gradului  de  digitalizare  a
proceselor interne și, în același timp, a procedurilor în relația cu cetățenii. Principalele obiective
în  această  direcție  sunt:  dotarea  cu  o  centrală  telefonică  virtuală  cu  funcționalități
Call-Center/Contact-Center avansate; realizarea unui document detaliat cu specificațiile ce vor
defini  arhitectura  portalului  de  date  al  orașului,  care  va colecta  datele  viitorului  concept  de
machetă digitală (digital twin); potrivit rezultatelor auditului realizat privind digitalizarea, primăria
va realiza un sistem de automatizare a fluxurilor de lucru digitale și interfațare cu un ghișeu unic
virtual de formulare; va fi modificat sistemul de imprimare/listare, astfel încât să fie descurajat
lucrul cu documentele pe suport de hârtie, în favoarea celor scanate și în format electronic. De
asemenea,  pe  baza  Strategiei  de  Smart  City,  vor  începe  primele  proiecte  concrete  pentru
implementare.

PROTECȚIE SOCIALĂ PENTRU COPII, VÂRSTNICI ȘI PERSOANE VULNERABILE

Activitatea primăriei  în domeniul  social  este una foarte extinsă, fiind vorba despre persoane
vârstnice,  copii  aflați  în  dificultate,  familii  cu  probleme.  Vorbim  despre  abandon  școlar,
accentuat din cauza pandemiei, violența în școli, situații dificile pentru copiii ai căror părinți sunt
la muncă în străinătate, precum și persoane sau familii fără acte de identitate, care pur și simplu
nu există în mod oficial. Sunt probleme multe și grave, iar comunitatea trebuie să aibă grijă de
toți membri săi, să nu abandoneze pe nimeni. 

Astfel,  40.000  este  numărul  de  informări  și  consiliere  directă  a  cetățenilor  prin  intermediul
facilităților  online,  e-mail,  telefonic  (informări  servicii  sociale  existente  și
ajutor/redirecționare/informare  cu  privire  la  activitatea  altor  instituții  în  funcție  de  natura
problemei comunicată telefonic: adrese, numere de telefon etc.).

În data de 26 ianuarie 2021 a fost înființat Call Center-ul 0356406 517, pentru a acorda sprijin în
vederea  înscrierii  și  programării  persoanelor  în  platforma  națională  de  vaccinare  împotriva
COVID-19 și/sau prin  echipe mobile  de vaccinare  la  domiciliu.  Serviciul  preia în continuare
apelurile persoanelor  care doresc să se vaccineze la domiciliu  prin echipele mobile,  de luni
până vineri, în intervalul orar 8-16, programându-le pentru fiecare zi de miercuri a săptămânii.
Situația copiilor fără acte, care nu pot fi înscriși nici la școală pentru că ei, practic, nu există, a
fost permanent în atenția noastră, 35 de astfel de copii dobândind acte: 19  înregistrări tardive
ale nașterilor și 16 cărți de identitate. 
Prin Serviciul Management de Caz pentru Copil și Familie, 497 de familii cu 755 de copii au
beneficiat de identificarea și evaluarea situației, planuri de servicii, consiliere și informare. De
asemenea, s-a derulat activitatea de identificare, evaluare, monitorizare și sprijin pentru 623 de
copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.
Au fost  identificați  69  de copii  cu risc  de abandon  școlar  și  34 copii  de  la  ciclul  primar  și
gimnazial,  care  au  abandonat  școala.   În  evidențe  s-au  aflat  39  mame minore  (cu  vârste
cuprinse între 13 și 17 ani) cu 52 nou născuți. 
Un număr de 631 de copii  cu dizabilități  au fost  (re)evaluați  prin anchetă socială și  analiza
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factorilor de mediu, în vederea (re)încadrării în grad de handicap, respectiv obținerii certificatului
de orientare școlară pentru copiii cu cerințe educaționale speciale (CES).
În perioada stării de alertă prelungită, serviciile au fost acordate fără a fi întreruptă activitatea,
fiind adaptate la noile prevederi și ținând cont de hotărârile emise pe parcursul acestei perioade.
Pe parcursul anului 2021, toți specialiștii noștri au fost implicați în asigurarea permanenței (24
ore din  24),  alături  de reprezentanții  secțiilor  de Poliție,  făcând parte din Echipa Mobilă  de
Permanență constituită la nivelul instituției, pentru a acorda îndrumare victimelor și agresorilor.

• Campania „Tu poți renunța?” - containerele de la Pădurea Verde – Centrul primire în regim
de Urgență/Criză au fost dotate cu calorifere noi, pături, lenjerii de pat, paturi, îmbrăcăminte,
alimente;  dotare  Sf.  Francisc  –  paturi,  lenjerii  de  pat,  saltele,  îmbracăminte  și  completare
alimente Cantina Socială; Centrul de Migranți – dotare cu pături, perne, saltele, lenjerii de pat,
alimente,  îmbrăcăminte,  produse  de  igienă;  pe  lângă  cele  trei  centre  au  mai  beneficiat  de
donațiile din campanie alți beneficiari ai serviciilor DAS, dar și 500 de persoane nevoiașe din
Timișoara, 20 de familii din Moșnița Nouă, precum și familii din Ghiroda și Dumbrăvița; donațiile
au ajuns și către persoane care au apelat Serviciul de Urgențe Sociale 0356 - 981;
•  Echipe mobile, asigurând hrană și servicii  sociale pentru 90 de persoane aflate în izolare
COVID-19 și  care au apelat  numărul de Urgențe Sociale 0356 – 981 sau direct medicii  de
familie;  
• Premierea a 4 cetățeni din Timișoara care au împlinit 100 de ani și respectiv 102 ani;
•  Informarea populației, beneficiarilor, angajaților cu privire la măsurile obligatorii impuse de
legislație  în  această  perioadă;  promovarea  numărului  scurt  de  urgențe  sociale:  0356-981;
participare activă, cu personal la intervenții; distribuire și gestionare echipamentele de protecție
pentru  fiecare  echipă  mobilă;  obținere  de  sponsorizări,  gestionare,  distribuire  constând  în:
alimente de bază,  etc.:

- 1  consultare  online  cu  15  reprezentanți  ai  unor  instituții  și  organizații  în  vederea
constituirii  Grupului  de  lucru  cu  scopul  definirii  nevoilor  și  îmbunătățirii  situației
locuitorilor din cartierul Kuncz;

- 1 întâlnire online cu un expert  din partea UNICEF,  în 9 noiembrie 2021,  la care s-a
discutat despre Inițiativa „Localități Prietene ale Copiilor” în România; 

- 1 întâlnire online cu 18 reprezentanți ai unor instituții  și ONG-uri, cu intenția de a se
analiza oportunitatea de contractare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Timișoara
în vederea constituirii Grupului de lucru cu această misiune;

-  1  întâlnire  cu  membrii  Grupului  de  Inițiativă  Locală  pentru  incluziunea  cetățenilor
aparținând minorității rome.

- 3  consultări  online  cu  furnizorii  de  servicii  sociale  și  organizațiile  reprezentative  ale
beneficiarilor. Au fost transmise 3 chestionare online către 36 de furnizori de servicii sociale din
municipiul Timișoara, care apar pe site-ul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale ca înscriși în
Registrul furnizorilor acreditați și licențiați ca furnizori de servicii sociale și către 2 Grupuri de
Acțiune Locală din municipiul Timișoara. Au fost primite 24 răspunsuri. 

Au fost derulate mai multe proiecte, cu impact pentru comunitate:
-SEVA – Stop! Eliminăm violența și agresivitatea. Obiectivul general al proiectului a fost cel de
reducere a fenomenului  violenței  domestice și  a numărului  victimelor  acestuia,  în Municipiul

69



Timișoara,  prin  dezvoltarea  a  două  tipuri  de  servicii  sociale  de  tip  integrat,  fără  cazare,
furnizarea acestor servicii către 200 de victime ale violenței domestice, adulți și copii și către 55
de agresori, precum și depășirea situației de vulnerabilitate pentru minim 141 de persoane, ca
urmare a sprijinului  primit  prin proiect.  În urma implementării  proiectului,  317 persoane care
aparţin grupurilor vulnerabile (victimele violenței domestice și agresorii acestora) au beneficiat
de servicii integrate, dintre care minim 171 persoane au depășit situația de vulnerabilitate ca
urmare a sprijinului primit. 
-GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici. Obiectivul
general al proiectului îl reprezintă creșterea accesului la servicii  sociale prin dezvoltarea  de
servicii sociale integrate fără cazare si furnizarea acestora persoanelor vârstnice din Municipiul
Timișoara,  aflate în situații  de dependență și/sau risc de excluziune social.  Prin  intermediul
proiectului  s-au  dezvoltat  patru  servicii  sociale  pentru  165  persoane  vârstnice,  după  cum
urmează: cantină socială, prin extinderea componentei de transport hrană la domiciliu pentru 40
persoane; centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber pentru 60 persoane; centru de
asistență și recuperare pentru 45 persoane; îngrijire la domiciliu pentru 20 persoane. Serviciului
de cantină socială prin adăugarea componentei de transport hrană la domiciliu pentru persoane
vârstnice cu deficiente locomotorii:  în medie 40 vârstnici /zi au beneficiat  de livrare hrană la
domiciliu,  servicii  de  consiliere  și  informare,  asistență  medicală  (prin  asistent  medical),
consiliere juridică; În total 51 persoane au primit hrana la domiciliu în cursul anului 2021, prin
acest proiect.

Centrul de zi – Clubul Pensionarilor: 62 vârstnici participanți la activitățile clubului, constând în
consiliere  și  informare,  activități  culturale,  activități  de  voluntariat,  servicii  de  kinetoterapie
individuală și de grup, activități de dezvoltare deprinderi de utilizare tableta/calculator/telefon,
consiliere jurdică.

Centrul de zi de asistență și recuperarea – Sf Arhangheli Mihail și Gavriil: 47 persoane vârstnice
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au participat  la  activități  educative,  culturale  și  de voluntariat,  au beneficiat  de  consiliere  și
suport social, sesiuni de deprindere utilizare tableta/calculator/telefon, consiliere jurdică. Pentru
persoanele care întâmpină dificultăți de deplasare a fost asigurat transportul până la centrul de
zi,  cu  ajutorul  unui  microbuz  aflat  la  dispoziție  (leasing  operațional)  pe  perioada  de
implementare a proiectului.

Servicii  de  îngrijire  bătrâni  la  domiciliu:  23  vârstnici  au  beneficiat  de  ingrijire  la  domiciliu,
consiliere și informare socială, asistență medicală primară la domiciliu, consiliere jurdică.

”PRO Freidorf – Incluziune socială și parteneriat activ pentru combaterea marginalizării” finanțat
prin  mecanismul  DLRC de către  GAL Freidorf,  lider  proiect  DAS TM. Obiectivul  general  al
proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie, marginalizare socială
și prevenirea fenomenului de excluziune socială, a discriminării și desegregării pentru locuitorii
din teritoriul delimitat de Strategia de Dezvoltare Locala (SDL) Freidorf (romă și non-romă), prin
furnizarea de servicii integrate pentru un număr minim de 511 persoane, din care minim 100
romi. Prin intermediul proiectului se va dezvolta un Serviciu social de tip asistență comunitară și
se vor furniza servicii integrate către populația vulnerabilă din zona Freidorf. Vor avea loc acțiuni
de combatere a discriminării  și  segregării,  evenimente  cultural-artistice  și  sportive.  Valoare:
1.559.874,05 lei. Implementare 18 luni, decembrie 2021-mai 2023.

Dotarea  centrelor  sociale  ”INOCENȚIU  M.  KLEIN”  și  „SFANTUL  FRANCISC”  Timișoara  în
contextul crizei sanitare COVID19 - DASMT partener (POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de
gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare
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COVID-19). Valoare: 594.822,68 lei.
Alte proiecte:
- Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate Ronaț Timișoara – construire
centru  multifuncțional  finanțat  prin  Programul  Operațional  Regional  (ID  121017).  Proiectul
presupune investiții în infrastructură socială prin construirea unui centru multifuncțional în cadrul
căruia vor fi acordate 3 tipuri de servicii sociale: Centru de zi pentru copii aflați în situație de risc
de separare de părinți, Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii și Servicii
de asistență comunitară. Valoare 5.729.005,05 lei.
- Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiune de centru cultural și educațional Kuncz, finanțat
prin  Programul  Operațional  Regional, folosind  mecanismul  DLRC  (ID  140971).  Proiectul
presupune investiții în infrastructură socială prin construirea unui centru cultural și educațional,
în cadrul căruia vor fi acordate două tipuri de servicii sociale: centru de zi pentru copii aflați în
situație de risc de separare de părinți și servicii de asistență comunitară. 
- Demolare construcție existentă și construire Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități,
acces auto,  acces pietonal,  parcaje,  amenajare parcelă.  Proiectul  își  propune reducerea cu
minim  40  a   persoanelor  adulte  aflate  în  risc  de  sărăcie  și  excluziune  socială  și  care  se
confruntă cu  dizabilități și/sau cu boli cornice, care le ingreunează activitățile zilnice, precum și
cele care au  domiciliul/locuiesc în teritoriul SDL a Grupului de Acțiune Locală Freidorf. Centrul
va funiza servicii sociale specializate, licentiate, și va furniza servicii de informare şi consiliere
socială  şi/sau  juridică,  consiliere  psihologică,  abilitare  şi  reabilitare,  deprinderi  de  viaţă
independentă,  dezvoltarea  abilităţilor  lucrative  (pregătirea  pentru  muncă,  angajarea  în
muncă  şi  sprijin  pentru  menţinerea  locului  de  muncă),  asistenţă  şi  suport,  integrare,
participare socială şi civică, recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, hrana.
Asigurarea și garantarea plății  indemnizațiilor  lunare, în cazul în care persoana cu handicap
grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta:
- Indemnizații  acordate persoanelor  cu handicap grav - 1943 persoane beneficiare în medie
lunar;
-Indemnizații  acordate  persoanelor  cu  handicap  grav  pe  perioada  concediului  de
odihna/concediului  medical al asistentului personal  -  758 persoane;
Activitatea privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor
în cadrul programului național de protecție socială „Bani de liceu”, conform H.G. 1488/2004, au
fost înregistrate 8 solicitări pentru care s-au efectuat 8 anchete sociale.  
Activitatea  privind  stabilirea  dreptului  la  stimulentul  educațional  (tichetul  social  pentru
grădiniță),  pentru perioada anului  școlar  2021– 2022, în cuantum lunar de 100 lei:  10 copii
beneficiari ai stimulentului educațional.   
Activitatea privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde acordate
din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 115/2020:
-  au  fost  emise  836  de  carduri  -  tichete  sociale  pe  suport  electronic  pentru  mese  calde
aparţinând  destinatarilor finali din municipiul Timişoara, iar 273 de carduri au fost distribuite
beneficiarilor (la domiciliu). 
Proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
sunt în total de 3.194.400 lei.

COMPLEX DE SERVICII PENTRU COPII “SF. NICOLAE”  
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În cadrul Centrului de zi Sf. Nicolae, a cărui capacitate inițială a fost de 50 de copii, iar ulterior
lunii septembrie, cu o capacitate de 60 beneficiari, pe parcursul anului 2021, au fost integraţi
între 5 și 12 copii/grupă, fiind constituite în total cinci grupe. Beneficiarii provin din 35 de familii
cu probleme sociale. Numărul total al copiilor beneficiari de servicii de tip centru de zi a fost de
73.

De-a lungul anului, pe lângă activitățile școlare, au fost dezbătute diverse subiecte împreună cu
copiii:  educație  rutieră  și  ecologică,  prietenia,  fumatul,  absenteismul  școlar,  gestionarea
bugetului. Totodată, au fost organizate o serie de evenimente culturale, aniversare etc.

La sfârșitul lunii  iunie 2021, personalul centrelor pe parcursul a trei zile a zugrăvit și igienizat
spațiile în care copiii își desfășoară activitățile (săli de clasă, cabinetul medical, holuri, sala de
mese, etc). În 17 august 2021, copiii au avut parte de o mini excursie cu vaporașul pe Bega,
mulțumită STPT, care a avut grijă ca această magie să fie posibilă, prin sponsorizare.

   
În  vacanţa  de  vară, copiii  au  desfăşurat  activităţi  zilnice  de  recreere  în  curtea  instituţiei:
concursuri sportive (tenis de masă, ştafetă, baschet, fotbal, badminton), dar şi jocuri distractive
(de ex. raţele şi vânătorii, conducerea mingii printre jaloane şi alte jocuri interesante).
În 02.09.2021, beneficiarii au primit vizita polițiștilor din cadrul IPJ Timiș, ocazie cu care copiii au
primit  informații  despre  siguranța  în  mediul  online,  pe  drum și  acasă,  atunci  când  nu  sunt
supravegheați de adulți, bullying și cyberbullying. După debutul anului școlar 2021 – 2022, a
fost  organizată întreaga activitate astfel  încât  să aibă acces toți  beneficiarii,  cu respectarea
măsurilor de prevenire a infectării cu virusului SARS-CoV-2. Pe tot parcursul acestei perioade,
beneficiarii  serviciilor  centrelor de zi au fost susținuți  atât moral,  cât și fizic, prin punerea la
dispoziție a tabletelor necesare desfășurării online a cursurilor școlare, implicarea personalului
pentru buna desfășurare a activităților și colaborarea strânsă cu cadrele didactice responsabile
de copii.
În data de  22.10.2021, beneficiarii, alături de personal, au participat la campania ˶Capace cu
suflet˝.  Pe perioada vacanței  de vară, copiii,  împreună cu personalul,  au adunat capace de
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plastic de la sticle/pet-uri, șampoane, gel de duș, cremă, spray, sosuri, cutii de lapte/suc – toate
curate, și s-au s-au înscris astfel într-un proiect inedit prin care plasticul din care sunt făcute
capacele colectate poate fi reciclat de mai multe ori, fiind apoi folosit la obiectele de uz casnic:
vase, coșuri de gunoi, umerașe etc, la construcții, agricultură, mobilier exterior etc.
În  24.11.2021, evenimentul  conceput sub numele Timișoara – Capitală cultural europeană a
reunit copiii cei mai talentați cu invitații speciali: bunicii din cadrul Clubul pensionarilor din cadrul
DASMT,  în  fața  planșelor  și  a  acuarelelor,  având  tema  ˶Culorile  toamnei˝.

      

În paralel cu activitățile desfășurate în grupe, beneficiarii  Centrului de zi  ”Sf.Nicolae”(copiii  și
părinții  lor)  au  participat  și  la  ședințe  de  consiliere  psihologică,  unde  au  avut  ocazia  să-și
exprime emoțiile, frustrările și dorințele.  În 27.05.2021 a avut loc şedinţa cu părinţii în care au
fost discutate aspecte organizatorice privind activitatea centrului şi tematici referitoare la Şcoala
Părinţilor. În cadrul Centrului de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii, cu o capacitate de
50 de locuri, psihologul a oferit consiliere psihologică, în întâlniri individuale sau de grup.
În perioada cuprinsă între lunile ianuarie-octombrie 2021, în cadrul Centrului de zi pentru copiii
străzii, au fost integrați și monitorizați 17 copii, fiind în situație de risc. Copiii, fie au locuit pe
stradă și au fost integrați în familie, fie locuiesc/ își petrec timpul pe stradă.

CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI „PODUL LUNG”

La începutul anului 2021 se aflau în evidenţă 72 copii, dintre care 30 au beneficiat de activităţi
educaţionale şi recuperare psiho-motorie în cadrul grupelor, iar 42 copii au urmat un program
de recuperare psiho-motorie în regim ambulatoriu. Vârsta copiilor este cuprinsă între 3-18 ani,
iar diagnosticele lor sunt multiple: autism, tulburări de comportament,  sindrom Rett, sindrom
L.Down,  paralizie  cerebrală,  tetrapareză  spastică,  hidrocefalie,  tulburări  digestive,  retard  în
achiziţii  psiho-motorii.  Activitatea  Centrului  de Recuperare pentru Copii  cu Dizabilități  „Podul
Lung”  a  cuprins:  activităţi  educaționale  (organizate  în  3  grupe  de  copii),  recreative  și  de
socializare; terapii de recuperare (abilitare-reabilitare); activitățile clubului de vacanță.
Grupele au fost organizate în funcţie de vârsta copiilor, nivelul lor de dezvoltare psiho-motorie şi
spaţiul aferent sălii respective, astfel numărul acestora într-o grupă este cuprins între 6-10 copii,
cu vârste cuprinse între 3 şi 18 ani. În decursul anului 2021 s-au întocmit: 3 orare cu activităţi
zinice - pe fiecare grupă câte unul, la începutul anului calendaristic; 254 fişe de observaţii zilnice
pentru 34 copii integraţi în cele trei grupe; 3 programe de activităţi recreative şi de socializare; 
48 programe săptămânale ale însoţitorilor de tură pentru microbuze; 34 Programe Personalizate
de  Intervenţie  pentru  fiecare  copil  din  grupe;136  fişe  de  înregistrare  a  progreselor  (se
completează trimestrial pentru fiecare copil în parte);  34 procese verbale între părinţii copiilor şi
echipa multidisciplinară a centrului, 34 programe educaţionale/abilitare-reabilitare/recuperare. 

74



În  cadrul  programului  de  activităţi  în  grupe,  copiii  au  beneficiat  de  transport  gratuit  de  la
domiciliu la centru şi de la centru la domiciliu, cât şi de servirea gratuită, zilnică, a micului dejun
şi a mesei de prânz, furnizată de Cantina de ajutor social din cadrul Complexului de servicii
Sfîntul Francisc – Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.
A  doua  categorie  de  activităţi  -  terapiile  de  recuperare  (abilitare-reabilitare):  logopedie,
kinetoterapie  şi  masaj,  hidroterapie,  electroterapie,  termoterapie,  ergoterapie  şi  terapiile
compementare:  artterapie,  marionete,  meloterapie  psihomotricitate,  stimulare  polisenzorială,
învăţare curriculară, la care copiii au fost programaţi în funcţie de nevoile  identificate în urma
evaluării psihologice. În acest program de activităţi au participat, în decursul anului, 51 copii cu
dizabilităţi.
A  treia  categorie  de  activităţi  se  adresează  copiilor  care  frecventează  programul  conceput
pentru  perioadele  de  vacanţă  şcolară. Beneficiarii  acestui  club  de  vacanță  au  fost  8  copii
integrați în diverse forme de învăţământ, cu vârste între 6 şi 17 ani. 

Asistenţă  socială  -  anchetă  socială/reevaluare,  informare  şi  consiliere  socială,
monitorizare.
În decursul anului 2021, personalul centrului (prin rotaţie) a făcut parte din echipele mobile care
au deservit 67 persoanele peste 65 ani din Timişoara, izolate la domiciliu, în incapacitatea de a
se  deplasa  sau  cele  fără  aparţinători,  făcându-le  cumpărături  –  alimente,  procurat
medicamente/reţete medicale şi plată facturi utilităţi şi echipa Oxigen pentru Timişoara.În cadrul
Şcolii părinţilor s-a organizat o întâlnire pentru a găsi cea mai bună modalitate de dezvoltare a
activităţilor  pentru a  veni  în  ajutorul  şi  susţinerea părinţilor  copiilor  cu  dizabilităţi  din  cadrul
centrului – prelungirea programului în cadrul grupelor (două zile pe săptămână se realizează
clubul de ludoterapie până la ora 15 iar programul de recuperare ambulator se poate desfăşura
până la orele 20, în funcţie de solicitările părinţilor). 

Terapiile de recuperare- gimnastica medicală în apă pentru diverse afecţiuni ale sistemului
muscular,  articular  sau  osos  au  fost  îmbunătăţite  cu  o  vană  care  oferă  hidromasaj  şi  duş
subacval,  astfel  recuperarea motorie  pentru  beneficiarii  centrului  devenind  una complexă  şi
necesară.

COMPLEX DE SERVICII PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI

Pe parcursul anului 2021, în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timisoara au
fost  angajați  asistenți  personali  pentru îngrijirea  și  asistarea persoanelor  cu  handicap  grav;
numărul  fluctuează  ca  urmare  a  încetării  contractelor  individuale  de  muncă  ale  asistenților
personali  angajați  (expirarea  certificatului  de  încadrare  în  grad  de  handicap,  schimbarea
domiciliului persoanei cu handicap), schimbării opțiunii pentru acordarea indemnizației lunare,
obținerea gradului de handicap accentuat (în urma reevaluării în cadrul Comisiei de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap Timiș), solicitări noi de angajare ca urmare a obținerii de către
persoanele cu handicap a gradului grav cu asistent personal etc.
Comparând situația asistenților personali angajați în anii anteriori, numărul de posturi aprobate
de asistenți personali fiind de 900 față de 787, câți erau în ianuarie 2021.
În 2021,  în  cadrul  serviciului  social  “Asistent  personal  al  persoanei  cu handicap grav”  s-au
realizat: 
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 1440 monitorizări ale activității asistenților personali angajați pentru asistarea și îngrijirea
persoanelor cu handicap grav monitorizare; 
 au  fost  efectuate  2381  anchete  sociale,  au  fost  informate  și  consiliate  social  1147
persoane cu privire la drepturile persoanelor  cu handicap,  precum și  demersurile ce trebuie
realizate în vederea încadrării în grad de handicap; 
• au fost efectuate 1253 de şedinţe de informare şi consiliere socială, atât telefonic (în
vederea aducerii la cunoştinţa beneficiarilor/aparţinătorilor a diferite informaţii de interes pentru
aceştia), cât şi la sediul centrului de zi şi pe teren;
• a fost realizată contactarea membrilor familiei, care locuiesc în străinătate, în vederea
menţinerii unei legături cu beneficiarii, prin intermediul telefonului sau rețelelor de comunicare;
• contactarea  membrilor  familiilor  cu  ocazia  deteriorării  stării  de  sănătate  sau  a
evenimentelor majore din viaţa beneficiarilor;
• colaborarea cu asistenţii sociali şi medicii din cadrul unităţilor de asistenţă  medicală şi
socială;
• contactarea telefonică a beneficiarilor cu scopul informării acestora asupra programului
de transport cu microbuzul sau a eventualelor  modificări  şi noutăţi de interes pentru aceştia
(distribuirea produselor alimentare de la UE etc.);
• facilitarea accesului la servicii medicale şi însoţirea beneficiarilor la cabinete medicale
pentru eliberarea reţetelor şi a medicamentelor;
• consiliere pentru obținerea/reînnoirea unor documente (act de identitate, viză de flotant,
certificat de naștere, diplomă de studii); 
• informare cu privire la tipurile de abuz, neglijare, tratament degradant şi cu privire la
existenţa  formularului  de  sesizare  a  cazurilor  de  abuz,  neglijare,  tratament  degradant  –
persoane;
 ergoterapie: au fost realizate activități ce vizează dezvoltarea autonomiei personale și
sociale, comportamentul social și integrarea în societate, dezvoltarea limbajului și vocabularului,
exerciții  pentru testarea fluenței verbale, dezvoltarea și stimularea motricității  fine, exersarea
gestului rectiliniu, dezvoltarea structurilor perceptive motrice și de culoare, schema corporală și
lateralitate,  coordonarea oculo-motorie,  exerciții  pentru memoria vizuo-grafică,  dezvoltarea și
stimularea imaginației, dezvoltarea gândirii logice, memoria și memoria vizuală, exerciții pentru
atenția  concentrată,  dezvoltarea  deprinderilor  de  îngrijire  personală,  a  locuinței,  igienă,
alimentație. În funcție de nevoile beneficiarului, s-au desfășurat și activități pentru dezvoltarea
cunoștințelor  matematice,  exersarea  citirii,  stimularea  vocabularului,  scrisul,  dezvoltarea
capacității  de  exprimare.  La  activitățile  de  ergoterapie  desfașurate  în  cadrul  Centrului  au
participat în medie 23 persoane aflate în dificultate. 

                               Centrele pentru persoane vârstnice

Activități de prevenire a marginalizării sociale

 
•În cadrul activității zilnice cu beneficiarii, referentul și educatorii au organizat: discuţii tematice,
activităţi  literare,  activități  de relaxare (citirea presei,  vizionare de emisiuni  T.V),  întreţinerea
moralului  beneficiarilor  prin  adoptarea  unei  conduite  optimiste,  jocuri  pentru  păstrarea
capacităţilor mentale şi senzoriale; 
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•Au  fost  realizate  o  serie  de  activități  lucrative,  folosind  abilități  ale  beneficiarilor  pentru
confecționarea a diverse obiecte decorative sau utile (mărţişoare şi felicitări, produse cu specific
pascal și de Crăciun pentru a participa la diverse expoziţii);
•Ca rezultat al acestor activități, beneficiarii  socializează cu persoane de vârstă apropiată cu
nevoi similare şi se implică în activităţi care au rol în ridicarea moralului, a încrederii în forţele
proprii;
•Organizarea  a  diverse  evenimente  (zile  de  naștere,  onomastici,  întâlniri  cu  alți  membri  ai
comunității  etc.), în scopul creșterii  integrării  sociale a beneficiarilor,  ținând cont de limitările
impuse de contextul pandemic.
Alte  activități: atelier  de  art-terapie,  atelier  de  meloterapie,  atelier  de  croitorie,  atelier  de
coafură-cosmetică. 55 de beneficiari activi în cadrul activităților de kinetoterapie; 1121 ședinţe
de kinetoterapie cu beneficiarii Centrului;  10 evaluări (cazuri noi).
Activități de consiliere psihologică:
•intervenții  psihologice:  157  ședințe  de  consiliere  psihologică,  45  ședințe  de  antrenament
cognitiv, grupuri de suport: 11 întâlniri, 17 ședințe de grup de suport; 
•30 evaluări psihologice și fișe de evaluare; 
•consiliere psihologică telefonică - 85 de ședințe; 

Servicii de logopedie 
S-au efectuat  aproximativ  320 şedinţe de logopedie,  prin  care s-a urmărit  ameliorarea unor
dificultăţi de vorbire şi stimularea dezvoltării limbajului şi comunicării, dezvoltarea şi îmbogăţirea
vocabularului, scrierea și citirea corectă şi fluentă. La şedinţele de logopedie au participat 15
beneficiri, cu o frecvenţă de două şi de trei ori pe săptămână. 

Servicii de supraveghere și menținere a sănătății
Prin acordarea acestor servicii de către medic, se urmărește monitorizarea stării de sănătate și
acordarea  de  consiliere  și  educație  pentru  sănătate.  Medicul  este  membru  al  echipei
multidisciplinare. 

  

COMPLEX DE SERVICII PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ”SF. ARH. MIHAIL ȘI GAVRIL”

Pe parcursul anului au beneficiat de serviciile centrului de zi 72 beneficiari, la o capacitate a
centrului de 65 locuri, prin extindere. 
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Comparând anii 2019, 2020,2021, avem următoarea situație a beneficiarilor unici:
2019 2020 2021

Capacitate 65 65 65
Număr de beneficiari unici pe an 63 70 72

Capacitate centru Nr. beneficiari unici/an
55
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           Situația beneficiarilor unici, anii 
2019,2020,2021

2019 2020 2021

Pe parcursul anului 2021 activitatea centrului s-a derulat astfel:
 Pe perioada stării de carantinare, activitatea centrului a suferit modificări, asigurând

suport tuturor celor 65 de beneficiari, astfel:
- online sau telefonic (socializare, consiliere psihologică,  kinetoterapie, activități  culturale, de
voluntariat și dezvoltare deprinderi TIC);
-  la  domiciliul  beneficiarilor  (ajutor  la  cumpărături,  ridicare  rețete  și  medicamente  conform
recomandărilor  medicale,  consiliere  psihologică  unde  a  fost  necesar,  socializare  și
acompaniament social);
-  asigurarea dispeceratului  la proiectul ”Oxigen pentru Timișoara”;

 Activitatea centrului de zi pentru bătrâni, în afara perioadei de carantinare s-a derulat: 
- la sediul centrului, după o nouă metodologie, astfel încât să se respecte prevederile cu privire
la limitarea riscului infectării cu Covid 19;
-online sau la domiciliul beneficiarilor, pentru beneficiarii care nu pot frecventa centrul din cauza
problemelor de sănătate sau a temerii legate de Covid 19;
-  s-au  organizat  29  evenimente  cu  și  pentru  persoanele  vârstnice  (în  centrul  de  zi  și  în
comunitate); 
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- 205 informări de grup ale beneficiarilor pe diverse teme;
- 102 deplasări la domiciliu în perioada de urgență/ alertă; 
-  peste 2960 telefoane de suport  social  în perioada de urgență/alertă (susținute inclusiv  de
personal angajat prin proiectul Geras).
Compartimentul de îngrijire la domiciliu
Activitatea de îngrijire personală la domiciliu și activitatea de teleasistență s-a desfășurat, pe
parcursul anului 2021, fără întrerupere, cu respectarea regulilor pentru prevenirea și limitarea
infectării  cu Coronavirus.   În evidența compartimentului  de Îngrijire la Domiciliu,  la începutul
anului, au figurat 99 cazuri, iar la sfârșitul anului erau 90 de beneficiari. Pe tot parcursul anului
au beneficiat  de servicii  de îngrijire la domiciliu 141 beneficiari,  iar la sfârșitul anului  erau 2
solicitări în evaluare, pentru admitere. 
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decembrie

0
20
40
60
80

100
120

Situația numărului beneficiarilor de servicii de 
îngrijire personală

2019 2020 2021

Serviciul  de  Supraveghere  și  Intervenție  de  tip  Teleasistență  și  Telefonul  de  urgență
0356-981
Pe parcursul anului 2021 au beneficiat de servicii de teleasistență 43 de persoane vârstnice. 

Situația numărului beneficiarilor de servicii de teleasistență, comparativ cu anii anteriori:    
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În cadrul serviciului de teleasistență au fost realizate:
-  8  evaluări  inițiale  pentru  cererile  depuse  și  8  admiteri  la  Serviciul  de  Supraveghere  și
Intervenție de tip Teleasistență, conform procedurilor operaționale; 
-  2791 apeluri inițiate pentru monitorizarea beneficiarilor serviciului de teleasistență, realizate
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de  referenții  de  serviciu;171  apeluri  primite  de  la  beneficiari  și  consemnate  în  Registrul
convorbirilor  telefonice  alocat  beneficiarilor  de  teleasistență  (147  apeluri  de  socializare
soluționate telefonic sau prin intervenția echipei și 24 solicitări ale serviciului de urgență 112);
- 63 intervenții  de urgență la domiciliul beneficiarilor, realizare de către echipa de intervenție
teleasistență  (asistent social și psiholog) cu Ambulanța Socială;
- 305 apeluri preluate pentru diverse probleme (informații servicii, informații centru de zi etc.).
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Situația monitorizărilor și intervențiilor realizate 
prin Sistemul de Supraveghere și Intervenție de tip 

Teleasistență

2019 2020 2021

În anul 2021, telefonul de urgențe sociale 0356-981 a preluat:
- 4654 apeluri, din care: 289 apeluri informări/solicitări ajutor, din care pentru 96 apeluri s-au
elaborat  fișe  de  caz  social  (solicitări  ajutor  diverse  probleme);  62  apeluri  pentru  care  s-au
elaborat  fișe  de  caz  pentru  intervenții  ale  echipelor  de  permanență  în  situații  de  violență
domestică; 4303 apeluri pentru solicitări, informații despre proiectul Oxigen pentru Timișoara.
În cadrul Proiectului Oxigen pentru Timișoara au fost preluate: 1213 solicitări pe platforma;
1159 livrări de concentratoare  de oxigen, la domiciliu pacienților; 500 livrări de pulsoximetre, la
domiciliu pacienților; 1023 ridicări de concentratoare  de oxigen, de la domiciliu pacienților; 403
ridicări de pulsoximetre, de la domiciliu pacienților.

CENTRUL  DE  SOCIALIZARE  ŞI  PETRECERE  A  TIMPULUI  LIBER-CLUBUL
PENSIONARILOR

Activități de integrare/reintegrare socială cu scopul prevenirii marginalizării și izolării, prin:
- activități de petrecere a timpului liber (Rummy, table, șah, cărți), zilnic;  
-  activități  de  abilitare  manuală  (quilling,  confecționare  ornamente,  tricotaj),  de  două
ori/săptămână;
- activități cultural artistice (dansuri, teatru și cor), de două ori pe săptămână;
- grupuri de discuții tematice, lunar.
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Activități  în  comunitate:  beneficiarii  centrului  au  participat  la  8  spectacole  de teatru,  gratuit
(Convenție de parteneriat); la 7 expoziții de pictură și artă modernă (Convenție de parteneriat);
la 1 expoziție de quilling - lucrări ale beneficiarilor - la Biblioteca Județeană; 3 acțiuni cu mișcare
în aer liber,  în scopul de a promova activitățile  desfășurate în centru și  importanța mișcării
pentru o viață sănătoasă, la vârsta a III - a.

    

Activități sportive – antrenament în cadrul jocului de tenis de masă - 3 sesiuni/săptămână.
Activități de recuperare și reabilitare funcțională (kinetoterapie, consiliere psihologică): 
- kinetoterapie - 2 sesiuni/săptămână, cu 57 beneficiari din cadrul proiectului GERAS;
- evaluare și consiliere psihologică - 469 de ședințe consiliere psihologică/suport emoțional; 
-  activități  pentru  menținerea  și  supravegherea  sănătății  -  consultații  medicale  -  2457
beneficiari;
- campanie de vaccinare antigripală (71 beneficiari);
- suport pentru vaccinare împotriva Covid 19, prin completarea și depunerea formularului de
înscriere la sediul DAS TM, pentru programare.

  - activități culturale: în decursul anului au fost susținute 125 activități;
  - activități de voluntariat -125 sesiuni 
  -  231 sesiuni de consiliere socială;
  - 48 sesiuni de consiliere juridică;
-47  deplasări  ale  echipei  mobile  la  persoane  vârstnice  și  persoane  cu  dizabilități  fără
aparținători)  cu  scopul  de a  efectua  cumpărături  de  strictă  necesitate,  ridicare  rețete  de  la
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medicii  de familie și medicii  specialiști,  eliberare de rețete de la farmacii,  ajutor în realizarea
activităților zilnice, etc
angajații  centrului  au  participat  de  două  ori  pe  săptămână  (în  perioadele  de  creștere  a
numărului de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19) la colectarea de concentratoare de oxigen de
la cetățenii  Municipiului  Timișoara, pentru care medicii  de familie le-au solicitat  pe platforma
programului ,,Oxigen pentru Timișoara.

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ”INOCENȚIU M. KLEIN“

Capacitatea căminului este de 74 de locuri, iar activitățile derulate au fost următoarele: 
Căminul  pentru  Persoane  Vârstnice  ”Inocențiu  M.  Klein“  a  oferit  servicii  de  informare  şi
consiliere unui număr de 260 de persoane. Pentru 26 de persoane s-a efectuat evaluarea la
domiciliu în vederea internării în cămin.
- Reevaluarea de către echipa multidisciplinară a 91 de beneficiari și întocmirea a unui număr
de 130 de Acte adiționale la Contractul de furnizare servicii. Pentru 104 de persoane au fost
făcute demersuri pentru întocmirea și prelungirea vizei de flotant, pentru 25 persoane au fost
făcute  demersurile  pentru  reînnoirea  cărților  de  identitate  provizorie,  repunerea  în  plată  a
pensiilor pentru 30 de persoane. 
-  Contactarea membrilor  familiei  care locuiesc în străinătate sau în țară în vederea stabilirii
și/sau menţinerii legături cu persoanele vârstnice internate.
-  Consilierea  membrilor  familiei  pentru  soluţionarea  diverselor  probleme şi  pentru  creşterea
calităţii vieţii persoanei vârstnice, contactarea membrilor de familie cu ocazia deteriorării stării
de sănătate sau a evenimentelor majore din viaţa beneficiarilor.

COMPLEXUL  DE SERVICII “SF .FRANCISC“
Numărul de persoane care au beneficiat de hrană, în perioada  01.01.2021-31.12.202, a fost în
medie de:

IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEPT OCT NOV DEC
613 645 563 622 604 580 578 558 582 565 577 552

Alocarea la drepturi – beneficiarii  Cantinei Sociale sunt: structuri ale DASMT (Centrul pentru
persoane fără  adăpost  Sfântul  Francisc,  Centrul  de Supor  pentru Situații  de Urgență/Criză,
Centrul de socializare și petrecere a timpului liber), fundații (FundațiaTimișoara 89, Centrul de zi
EFFATA, Geras- Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici).
A fost alocată hrană de la cantina socială către:
I. Migranți
Din  decembrie 2020, Cantina Socială a preluat în numărul de porții și persoanele migrante,
cazate  de  către  autoritațile  locale  pe  strada  Dunării  (fostele  cămine  ale  Liceului  CFR).
Activitatea s-a  desfășurat și pe toată perioada anului  2021, cu  implicarea angajaților de la
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Centrul  de  Suport  pentru  Situații  de  Urgență/Criză  și  a  Complexului  de  Servicii  Sfântul
Francisc. Numărul a scăzut de la 89, în ianuarie 2021, la 17, în luna decembrie 2021.
II. Centrul pentru persoane fără adăpost
Centrul pentru Persoane fără Adăpost a furnizat o gamă largă de servicii sociale:  informare şi
consiliere socială, îngrijire personală (igienizare, deparazitare, echipare), evaluare medicală şi
asistenţă medical primară, consiliere psihologică şi suport emoţional.
Centrul pentru Persoane fără Adăpost a oferit servicii pentru 355 de beneficiari, în componenta
Triaj. În cadrul acestei componente, funcţionează echipa de intervenţie în stradă, care a oferit
servicii  în  regim de urgenţă.  Echipa  de intervenţie,  formată  din  specialiştii  Centrului  pentru
Persoane fără Adăpost, se deplasează la toate sesizările (scrise, telefonice, ori directe) preluate
de către instituţie, unde desfăşoară activităţi de evaluare socială iniţială, informare şi consiliere
socială, evaluare medicală, unui număr de 37 de cazuri raportate. În funcţie de particularităţile
cazurilor,  s-au  făcut  demersuri  cu  privire  la  preluarea  persoanelor  în  instituţie  sau
redirecţionarea  către  alte  instituţii  sau  atunci  când  a  fost  nevoie,  a  fost  solicitat  sprijinul
Serviciului de Ambulanţă 112. 
Componenta de urgenţă - oferă servicii  cu cazare pe perioadă determinată persoanelor fără
adăpost  care  solicit  admiterea  (servicii  furnizate  pe  baza  de  contract,  în  urma Deciziei  de
admitere), 244 persoane au beneficiat de servicii în cadrul Componentei de urgenţă, unde au
beneficiat de următoarele servicii:
-  îngrijire  personală  (igienizare,  deparazitare,  echipare),  hrană  3  mese/zi,  în  limita  valorii
alocaţiei zilnice de hrană, sprijin pentru obţinerea actelor de identitate sau a altor acte de stare
civilă, evaluare medicală şi suport emoţional, asistenţă medicală primară, informare şi consiliere
socială în vederea obţinerii unor drepturi sau beneficii sociale, activităţi  educative, activităţi de
dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, socializare etc.
3.  Componenta  de  tip  Rezidenţial oferă  servicii  sociale  cu  cazare,  conform legii,  pentru  o
perioadă  de  maxim  2  ani.  Un  număr  de  54  persoane  au  beneficiat  de  servicii  în  cadrul
Componentei  rezidenţiale,  unde au beneficiat  de:  hrană 3 mese/zi,  în limita valorii  alocaţiei
zilnice de hrană, servicii medicale primare şi monitorizarea stării de sănătate, educaţie pentru
sănătate,  evaluare  și  consiliere  psihologică  şi  suport  emoţional,  evaluare  şi  consiliere  în
obţinerea  unor  drepturi  sau  beneficii  sociale,  educaţie  formală  şi  nonformală,  în  vederea
asimilării  cunoştinţelor  şi  deprinderilor  necesare reintegrării  sociale,  recuperare,  reabilitare şi
readaptare  în  vederea  reintegrării  sociale,  consiliere  şi  orientare  profesională,  sprijin  şi
acompaniere pentru obţinerea unui loc de muncă, sprijin şi acompaniere pentru identificarea
unor soluţii de locuit şi monitorizare post-intervenţie. Pentru fiecare beneficiar a fost întocmit
planul individualizat de intervenţie.

Activitatea cabinetului medical - 11631 de tratamente și consultații medicale persoanelor fără
adăpost,  fiind  depistate  cazuri  cu:  afecțiuni  respiratorii,  alergii  de  sezon,  alergii  de contact,
afecțiuni  cronice,  contagioase/pulmonare,  dermatologice,  psihice,  neurologice,  ortopedice,
urologice, oftalmologice, vasculare, cardiace, infectari cu SARS-CoV-2 etc. 

Centrul de zi de Consiliere și Informare socială-  Începand cu data de 01.11.2021, a început
activitatea în Centrul de zi de Consiliere si Informare socială, iar până la data de 31.12.2021 s-
au înregistrat  un număr de 320 de beneficiari,  care au solicitat  serviciile  sociale  oferite  de
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centru.

SERVICII  DE  ASISTENȚĂ  COMUNITARĂ  –  CENTRUL  DE  INCLUZIUNE  SOCIALĂ  ȘI
RELAȚIA CU MINORITĂȚIILE

Centrul  de Incluziune Socială și  Relația  cu Minoritățile furnizează servicii  în comunitate prin
asigurarea  activităților  de  informare,  consiliere  socială,  evaluare  socială  inițială,  evaluare
psihosocială la domiciliul beneficiarilor, elaborarea și aplicarea planului de intervenție, în funcție
de nevoile identificate ale grupului țintă:
- activități de informare – 2317 de persoane informate; activități de consiliere socială - 2317
persoane consiliate;
- activități de promovare a incluziunii sociale în rândul persoanelor defavorizate – 2 campanii;
- procurarea actelor de identitate și de stare civilă - 77 persoane;
- înregistrare tardivă a nașterii realizată prin măsuri de acompaniere - 8;
-  evaluare  psihosocială  la  domiciliul  beneficiarilor  și  evaluare  socială  inițială  a  nevoilor
beneficiarilor, în vederea obținerii unor drepturi sociale – 203;
- întocmirea planului de intervenție împreună cu beneficiarul – 192;
-  activități  de  monitorizare  a  cazurilor  a  căror  obiective  prevăzute  în  planul  de  intervenție
depășesc termenul de trei luni, sau la nevoie - 967;
- realizarea evaluarii și anchetei sociale la sesizările venite din comunitate (persoane fizice sau
instituții), cu privire la cazuri din comunitate cu diverse probleme socio-economice (locuiesc în
condiții  impropii,  nu  au  familie  și  nici  susținători  legali,  nu  au  venituri  sau  veniturile  sunt
insuficiente,  nu  au  loc  de  muncă,  au  executat  o  pedeapsă  privată  de  libertate,  sunt  grav
bolnave, au probleme de conviețuire cu locatarii din imobil) – 195;
- realizarea de anchete sociale în vederea obținerii unei locuințe sociale – 2;
- intervenții în regim de urgență prin echipe mobile, la domiciliul persoanelor care au sesizat
telefonic serviciul de urgențe sociale - 0356-981 al Direcției de Asistență Socială Timișoara - 16;
- intervenții regim de urgență la domiciliul persoanelor cu probleme psihice - 112;
- intervenții cazuri de violență domestică - 9;
- deplasări în teren – 806.

 CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ/CRIZĂ
Echipa de intervenţie în stradă se deplasează la toate sesizările scrise, telefonice, ori directe,
preluate de către instituţie, unde desfăşoară activităţi de evaluare socială iniţială, informare şi
consiliere  socială,  evaluare  medicală  şi  consiliere  psihologică.  În  funcţie  de  particularităţile
cazurilor, s-au făcut demersuri cu privire la preluarea persoanelor în instituţie, redirecţionarea
către  alte  instituţii  sau,  atunci  când  a  fost  nevoie,  a  fost  solicitat  sprijinul  Serviciului  de
Ambulanţă 112. Angajaţii Centrului de Suport pentru Situaţii de Urgenţă/Criză au oferit servicii
sociale cu şi fără cazare, pentru:

- 880  beneficiari  ai  serviciilor  de  informare şi  consiliere  socială cu  privire  la  serviciile
sociale de care pot beneficia în cadrul centrului sau, dupa caz, în comunitate în vederea
obţinerii unor drepturi şi au beneficiat de igienizare, deparazitare şi de echipare; 

- 184 de persoane au beneficiat de servicii sociale cu cazare.
- Au fost însoțiți și sprijiniți să își rezolve problemele legate de lipsa actelor de identitate,
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au beneficit de evaluare medicală şi asistenţă medicală primară 184 persoane; acordare
bilete de trimitere la spitale -184 persoane; acordare tratamente medicamentoase -1570

- Cazurile greu deplasabile au beneficiat de îngrijire la pat.
- Echipa mobilă pentru realizarea intervenției de urgență (EMIU) în cazurile de violență

domestică s-a deplasat la 62 cazuri de violență domestică. Au fost organizate și derulate
mai multe campanii destinate prevenirii  și combaterii  fenomenului  violenței  domestice
2021.

În ceea ce privește campaniile online, au fost realizate activități  de informare și educare pe
grupul  Facebook  ”STOP  Violența  Domestică”,  grup  care  a  fost  creat  în  acest  scop,  fiind
realizate peste 50 de postări pe grup. La sfârșitul lunii septembrie 2021, grupul avea peste 400
de membri.

Principalele proiecte pe care Direcția de Asistență Socială le derulează sau le va derula:

Nr. Proiect Sursa 
finanțării

Perioada 
implementare

Rol DAS 
MT

1 ROOF URBACT III septembrie 2019- 
august 2022

DASMT 
partener

2 GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, 
sustenabil servicii integrate pentru 
vârstnici  

POCU iunie 2019 – 
aprilie 2022

DAS MT 
lider

3 PRO Freidorf – Incluziune socială și 
parteneriat activ pentru combaterea 
marginalizării

POCU (prin 
mecanismul 
DLRC)

decembrie 2021-
mai 2023

DAS MT
lider

4 Regenerare fizică, economică și socială 
a zonei marginalizate str. Polonă din 
cartierul Freidorf – Construire centru 
multifuncțional de tip servicii sociale fără 
cazare, finanțat prin Programul 
Operațional Regional

POR decembrie 2019 –
februarie 2023

DAS MT 
partener 

5 Regenerare fizică, economică și socială 
a zonei marginalizate Ronaț Timișoara – 
construire centru multifuncțional finanțat 
prin Programul Operațional Regional

POR octombrie 2019 - 
decembrie 2022

DAS MT 
partener

6 Clădire în regim de înălțime P+2E cu 
funcțiune de centru cultural și 
educațional Kuncz

POR (prin 
mecanismul 
DLRC)

octombrie 2019 – 
aprilie 2023

DAS MT 
partener

7 Demolare construcție existenta și 
construire Centru de zi pentru persoane 
adulte cu dizabilități, acces auto, acces 
pietonal, parcaje, amenajare parcela

POR (prin 
mecanismul 
DLRC)

octombrie 2021 - 
octombrie 2023

DAS MT 
partener

8 COMunitateTM – Acțiuni pentru 
integrarea socio-culturală a grupurilor 
vulnerabile

POCU (prin 
mecanismul 
DLRC)

Proiect aflat în 
evaluare (durata 
estimată 18 luni

DAS MT
lider

9 Reabilitare cinematograf și schimbare 
destinație în „Centru cultural și 
educațional Freidorf

POR (prin 
mecanismul 
DLRC)

Proiect aflat în 
faza de 
contractare

DAS MT 
partener
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