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Partea 4: Planul de ac iune
Capitolul 4.1. Argumente strategice si opera ionale
Polul de cre tere Timi oara este în prezent cea mai mare aglomera ie uman din vestul României (355
mii locuitori), nucleul s u urban, Timi oara, fiind al doilea ora al rii ca for economic (cca 240 mil.
euro bugetul de cheltuieli pentru anul 2008) i ca num r de locuitori (312 mii, la 1 ianuarie 2009).
Structurarea unui portofoliu coerent de politici i proiecte integrate de dezvoltare, la nivelul nucleului
urban i al zonei sale de influen , este vital pentru consolidarea pozi iei Polului de cre tere Timi oara
în sistemul urban na ional, dar mai ales în cre terea competitivit ii social-economice a României în
spa iul Uniunii Europene.
Alegerea Timi oarei drept unul din cei 7 poli na ionali de cre tere este justificat de anvergura
func iilor sale, de pozi ia geografic i geopolitic de însemn tate strategic pentru spa iul românesc i
pentru organizarea eficient a leg turilor sale externe. Ora ul s-a afirmat în ultimii 25 de ani drept cel
mai atractiv centru din jum tatea de vest a României pentru localizarea investi iilor str ine directe i
pentru fructificarea ini iativei antreprenoriale locale sau atrase din str in tate. Aceasta a dus la o
restructurare rapid a profilului economic mo tenit al ora ului, care a pierdut o mare parte din
subramurile industriei grele, s-a orientat spre activit ile industrialo-ter iare, consolidându- i îndeosebi
sectorul serviciilor. Cre terea puternic , într-o prim faz , a activit ilor în lohn tinde s fac loc tot mai
mult unei produc ii complexe, în care s fie valorificate conjugat poten ialul natural, intelectual i
tehnologic local, cu cel financiar i de management atrase din str in tate.
Ora ul a operat o ampl deschidere interna ional în ultimele dou decenii, favorizat de caracterul
multicultural specific Banatului i de avantajele pozi iei sale geografice (în vestul rii, în vecin tatea
grani elor cu Ungaria i Serbia, aproape de marile centre de dezvoltare economic din nordul Italiei i
sudul Germaniei). Timi oara este deja unul din ora ele cele mai cosmopolite ale României, frecventat
de numero i oameni de afaceri, cu puternice leg turi cu spa iile lor de origine. Circula ia ideilor i a
oamenilor este facilitat în special de aeroportul interna ional Timi oara (0,9 mil. pasageri în 2008), al
doilea nod aerian al rii, dup Bucure ti.
Toate acestea au dus la extinderea spa ial a echip rii industriale, ter iare i reziden iale a
teritoriului. Ca urmare, ora ul i-a dep it limitele administrative i a tins s se „reverse” peste spa iul
rural înconjur tor, adesea într-o manier necontrolat . Restructurarea rapid , atât func ional cât i a
utiliz rii terenurilor i echip rii teritoriului, a dus la adâncirea disparit ilor locale. Acestea sunt
evidente între nucleul polului (ora ul Timi oara) i zona sa de influen (spa iul rural înconjur tor), dar
se manifest i în interiorul fiec reia din cele dou componente teritoriale. De aici i nevoia de
interven ie specific , pentru a încerca reducerea disparit ilor acumulate, cre terea gradului de
valorificare a poten ialului uman, natural i economic al polului i difuzarea în teritoriu a
infrastructurilor i activit ilor purt toare de progres, calitate, eficien i urbanitate.
Decalajele dintre centrul urban Timi oara i zona sa de influen sunt relevate de ponderile diferite pe
care le au cele dou componente structurale în suprafa a, popula ia i aportul economic de ansamblu ale
Întocmit: Prim ria Municipiului Timi oara, Direc ia Dezvoltare, - 179 Serviciul Dezvoltare Local i Integrare European |

Plan Integrat de Dezvoltare
Polul de cre tere Timi oara (PCT)
polului. Astfel, dac municipiul Timi oara de ine 12% din suprafa a polului, ponderea sa în popula ia
total este de circa 86%, ora ul asigurând 88,77% din cifra de afaceri a acestuia, în timp ce zona de
influen contribuie cu doar 11,23% din cifra de afaceri. Mai mult, Timi oara realizez peste 80% din
rezultatul economic net al întregului jude i contribuie cu circa 35% din produsul intern brut al
Regiunii de dezvoltare Vest.
Pe de alt parte, o serie de probleme i disfunc ionalit i s-au acumulat în timp i în interiorul
ora ului.
Pe de o parte, zona central , cu caracter tripolar, format din cartierele istorice Cetate, IosefinElisabetin i Fabric, conserv unul din cele mai valoroase patrimonii de arhitectur protejat din
România, cu circa 14 mii de cl diri i monumente istorice, dominate local de stilul baroc. Deosebit de
valoros, dar aflat într-un stadiu avansat de degradare, acest patrimoniu presupune vaste programe de
conservare i reabilitare, incluse într-un concept integrat, astfel încât s nu se piard elementele de
autenticitate, dar nici s nu fie împiedicat afirmarea func ional modern a acestui spa iu i asigurarea
unui habitat confortabil i atractiv.
Unul din elementele de prestigiu ale compozi iei urbane a municipiului Timi oara este salba de parcuri
ce înso e te râul Bega i formeaz un culoar verde care str bate ora ul de la est la vest, prin imediata
vecin tate a centrului. Protec ia spa iilor verzi, amenajarea peisagistic modern a acestora i
reconstruc ia lor, integrat cu remodelarea peisagistic i func ional a malurilor Beg i, ce urmeaz a fi
redat naviga iei, constituie o alt prioritate strategic în dezvoltarea armonioas a zonei centrale i
îmbun t irea conexiunilor sale cu ansamblul urban i periurban.
Cre terea coeren ei i func ionalit ii esutului urban este, de altfel, esen ial pentru Timi oara, în
condi iile în care intensitatea circula iei pe trama stradal intern i pe axele de penetra ie în ora este
din ce în ce mai mare. Men inerea obstacolelor majore pe care le reprezint calea ferat dintre Gara de
Est i Gara de Nord, cu vechile zone industriale i de antrepozite care o înso esc, ca i insuficien a
podurilor rutiere peste Bega creeaz mari probleme în trafic i blocheaz rela iile dintre nordul i sudul
ora ului. Reconversia func ional a acestui spa iu, aflat în desf urare, trebuie sus inut i consolidat
prin proiecte integrate de remodelare urban i periurban , cu atât mai mult cu cât calea ferat i zona
industrial aferent se afl în vecin tatea nordic imediat a centrului ora ului.
Pe de alt parte, un num r însemnat de locuitori se concentreaz în cartierele periferice ale ora ului, fie
în ansamblurile de blocuri construite în perioada socialist , fie în unit ile de tip cvasirural, incluse
urbanului prin extinderea teritorial a Timi oarei. În cadrul acestora, se impun o serie de investi ii
pentru izolarea termic i reabilitarea cl dirilor de locuit, ameliorarea urbanistic i tehnico-edilitar a
habitatului, dezvoltarea unor centre de cartier, îmbun t irea serviciilor conexe, cre terea suprafe ei
spa iilor verzi amenajate peisagistic.
Abandonarea multor suprafe e din zonele industriale, întrep trunse cu cartierele periferice, pune
problema recuper rii terenurilor degradate, reconversiei vechilor spa ii industriale i identific rii celor
mai bune solu ii pentru valorificarea urbanistic a spa iilor disponibilizate. În acela i context, trebuie
regândite rela iile ora ului cu zona sa de influen , astfel încât s fie asigurat trecerea treptat de la
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spa iul urban la cel semiurban apoi rural, prin intermediul unui sistem modern i coerent de
infrastructuri de transport, tehnico-edilitare i de comunica ie, structurat ierarhic i func ional.
În ceea ce prive te zona de influen , analiza diagnostic realizat pe baza setului de criterii selectate
scoate în eviden faptul c influen a urbanizatoare a ora ului Timi oara se manifest deocamdat în
special asupra primului inel de comune din jurul s u. Efectele se resimt selectiv, chiar i în cazul
acestora: sunt mai puternice în Dumbr vi a, Ghiroda, Giroc, Mo ni a Nou i mai limitate în Dude tii
Noi, Sînmihaiu Român, S c laz sau ag.
Propagarea dezvolt rii social-economice din ultimii ani s-a realizat în mod inegal, conturându-se axe i
arii privilegiate, dar i spa ii care au acumulat r mâneri în urm . Practic, se constat c , din punct de
vedere al dinamicii social-edilitare, arealul circular al comunelor din jurul Timi oarei se împarte în dou
zone:
- zona de nord, est i sud-est, cu o dinamic evident , înscris (în ordine descresc toare) pe
axele spre Lipova, Lugoj, Giroc, Arad i Buzia , cu ritmuri de cre tere demografic i înnoire
edilitar remarcabile;
- zona de sud-vest i de vest, cu evolu ii ceva mai lente, dar durabile, pe axele spre Sânnicolau
Mare, Jimbolia, Becicherecu Mic i Moravi a.
Caracterul durabil al dezvolt rii unora din comunele celei de-a doua zone este atestat de valorile unor
indicatori cum sunt sporul natural al popula iei, sporul migratoriu, num rul de autoriza ii de construc ie
eliberate în ultimii ani, cifra de afaceri etc. Corobora i, ace ti indicatori se modereaz reciproc, dar dau
punctaje mai mari pentru comunele: S c laz, ag i Sînmihaiu Român. Aceasta este urmarea faptului c
influen a dinamicii urbane a Timi oarei s-a declan at mai târziu asupra acestor comune, care dispun
acum de rezerve de dezvoltare superioare.
Polul de cre tere Timi oara trebuie s pun în valoare complementaritatea spa iilor ce compun zona
de influen , astfel:
- s acentueze func iile industrialo-ter iare de-a lungul axelor de penetra ie, al direc iilor de
conexiune cu alte mari ora e europene, din jurul oselei de centur , al viitoarei autostr zi i din
preajma aeroportului;
- s favorizeze afirmarea turistic i recreativ a arealelor din lungul Beg i, Timi ului i din jurul
p durilor, al rezerva iilor naturale sau al ivirilor de ape termale i minerale;
- s creasc intensivitatea produc iei agricole de tip periurban în arealele cu soluri fertile;
- s prezerve spa ii pentru dezvoltarea viitoare a infrastructurilor de transport.
În condi iile în care spa iul disponibil pentru amplasarea de noi activit i industriale, de servicii i
utilit i tehnico-edilitare este foarte limitat, este necesar regândirea rela iilor ora ului cu zona sa de
influen , astfel încât Timi oara s poat externaliza activit ile mari consumatoare de resurse funciare,
în favoarea spa iilor mai slab ocupate din jurul s u. Acestea ar beneficia astfel de un plus de
atractivitate, de cre terea veniturilor, de infrastructuri tehnico-edilitare moderne i de o mai bun
conectivitate cu ora ul, precum i între ele.
Astfel conceput , evolu ia viitoare a polului de cre tere Timi oara poate asigura atât valorificarea
superioar a resurselor i consolidarea intern a func iilor sale, cât i difuzarea sustenabil a
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performan elor social-economice într-un spa iu mai vast, cel al jude ului Timi
dezvoltare Vest.

i al Regiunii de

Planul de ac iune pentru dezvoltarea integrat a polului de cre tere Timi oara porne te de la misiunea
strategiei de dezvoltare, care contureaz perspectiva consolid rii profilului Polului de Cre tere
Timi oara de centru economic dinamic i inovativ, competitiv la nivel european, într-un context
multicultural i de mediu echilibrat, pentru cre terea calit ii vie ii popula iei.
Sunt avute în vedere acele politici i programe de dezvoltare care s asigure îndeplinirea obiectivelor
strategice propuse, acestea vizând:
- Dezvoltarea economic durabil a polului, pe baza industriilor de înalt tehnologie, a informaticii,
telecomunica iilor i serviciilor creative;
- Realizarea unei infrastructuri complexe i integrate, capabil s asigure accesibilitatea i conectivitatea
intern i extern a polului;
- Asigurarea unui mediu social intercultural, coeziv i stabil, favorabil progresului;
- Cre terea caracterului confortabil, atractiv i ecologic al habitatului i îmbun t irea calit ii vie ii
pentru popula ia întregului pol.
Direc iile, politicile i programele de dezvoltare propuse pentru Polul de cre tere Timi oara se bazeaz
pe oportunit ile pe care factorii interni (patrimoniul existent, natural i construit) i externi (integrarea
european ) le creeaz pentru valorificarea poten ialului local. Anticipând o cre tere a interesului
investi ional c tre România, nivelul echip rii teritoriului va cre te semnificativ, iar consiliile locale vor
trebui s - i gestioneze eficient resursele existente – umane, imobiliare i financiare.
Politicile i programele de dezvoltare sunt formulate în scopul coordon rii obiectivelor socio-economice
propuse la nivel local, cu priorit ile na ionale i regionale i cu schimb rile care au loc în prezent în
dinamica spa ial , economic i social a municipiului Timi oara i a zonei sale de influen . În vederea
transpunerii lor în realitate, planul de ac iune propune proiecte concrete care s ghideze procesul
implement rii.
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Capitolul 4.2. Pachetul de proiecte
4.2.1. Prezentarea general

i pe programe prioritare

Prezentare general
Pachetul de proiecte propus are la baz poten ialul de dezvoltare al Polului de cre tere Timi oara,
sus inut de pozi ia geopolitic , resursele umane bine preg tite din punct de vedere profesional, tradi ia
cultural , de educa ie i colaborare inter-etnic , precum i de existen a unui suport material în curs de
consolidare în toate domeniile de activitate. De asemenea, analiza zonei a eviden iat faptul c , în
prezent, Timi oara – metropola Banatului – este un centru polarizator în toate domeniile de activitate,
puterea sa de atrac ie dep ind aria ei de influen direct . În acela i timp, fiind cel mai mare pol de
cre tere din vestul României, situat în aproprierea grani elor cu Serbia i Ungaria, acesta poate fi
caracterizat ca un centru multifunc ional de contact – „poart a României spre Europa”. Programele i
proiectele propuse sunt în conformitate cu strategia de dezvoltare care consolideaz punctele tari ale
zonei prin valorificarea oportunit ilor identificate, urm rind ca polul de cre tere s devin o destina ie
atractiv i un punct de intersec ie între vestul i estul Europei, un centru economic dinamic i
inovativ apt a sus ine cre terea calit ii vie ii popula iei.
În vederea îndeplinirii acestor deziderate, se urm re te, prioritar, asigurarea cre terii economice
stabile, prin crearea i/sau dezvoltarea acelor ramuri i subramuri ale economiei, care exploateaz la
maximum poten ialul local existent. În acest scop se preconizeaz cre terea atractivit ii mediului de
afaceri, îmbun t irea infrastructurii tehnice i institu ionale dependente de administra ia local ,
adoptarea unor reglement ri locale coerente i stabile vizând atragerea investitorilor autohtoni i str ini.
Urmând tendin ele dezvolt rii economiei mondiale, se dore te, în mod deosebit, facilitarea
implement rii în zon a unor activit i industriale competitive ce utilizeaz tehnologii avansate, a
serviciilor cu valoare ad ugat mare, deci în general, a unei economii bazate pe cunoa tere. În acest
sens, proiectele propuse pun accentul pe activitatea de cercetare aplicativ a institu iilor/firmelor din
zon , vizând implementarea tehnologiilor înalte i, în acela i timp, pe formarea continu a for ei de
munc în conformitate cu cerin ele unei economii moderne. Agricultura zonei se va dezvolta pe baza
unor tehnologii performante, naturale, cu respectarea normelor de protec ie a mediului. Ea va trebui s
asigure, înainte de toate, produsele agroalimentare proaspete (legume-fructe, lactate) necesare pentru
locuitorii polului de cre tere, aceast activitate având poten ial de dezvoltare în zon .
În domeniul infrastructurilor, proiectele vizeaz asigurarea unor conexiuni fluente i rapide la re eaua
european de circula ie i transport prin realizarea unui drum rapid spre vama Cenad, a unei leg turi
feroviare directe cu ora ul Szeged (Ungaria), dezvoltarea aeroportului Timi oara i reamenajarea
canalului Bega pentru naviga ie dar i agrement. Se vor continua i finaliza lucr rile de executare a
centurii municipiului Timi oara având ca efect atât descongestionarea circula iei urbane cât i în
interiorul zonei de influen . Cre terea conectivit ii interne a polului de cre tere este un alt deziderat
important care va fi realizat prin dezvoltarea infrastructurii rutiere existente i, în paralel, prin realizarea
unui sistem zonal de transport în comun. Îmbun t irea i extinderea spre zona periurban a sistemelor
de ap potabil i canalizare va asigura reducerea disparit ilor dintre ora i zona de influen în acest
domeniu. Nu în ultimul rând sunt prev zute m surile pentru asigurarea conect rii zonei la sistemul
informa ional mondial prin promovarea unor sisteme performante de telecomunica ii: asigurarea
interoperabilit ii sistemelor informatice, crearea de baze de date i a unor telecentre etc.
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O gam important de proiecte se refer la asigurarea unui habitat ecologic, confortabil i atractiv. În
aceast direc ie, promovarea unor condi ii de locuit i de convie uire civilizat în toate localit ile
polului de cre tere, cu protejarea eficient a mediului natural, va constitui o premis important pentru
crearea prosperit ii i a calit ii vie ii locuitorilor. În acest sens, se acord importan a cuvenit cre terii
calit ii locuirii atât printr-o administrare i între inere mai eficient a fondului locativ existent (vizând
sporirea confortului spa iului interior i a celui adiacent al locuin elor, mai ales din mediul rural), cât i
prin încurajarea construc iei unor locuin e noi, dotate conform secolului XXI i accesibile ca pre pentru
cât mai mul i cet eni. Aceste locuin e vor fi încadrate în concep ii urbanistice prietenoase fa de
popula ie, cu respectarea identit ii proprii fiec rei unit i urbanistice (localitate, cartier, cvartal de
locuin e) i cu asigurarea serviciilor i func iunilor complementare (energie termic , electric ,
telecomunica ii, apa-canal, salubrizare, zone verzi i agrement, transport).
Dezvoltarea unei zone urbane unitare, coerente i moderne pe întreg teritoriul polului de cre tere se va
realiza printr-o suit de programe i proiecte ce se refer , pe de o parte, la revitalizarea spa iilor publice
centrale ale municipiului Timi oara, iar, pe de alt parte, pe baza principiului dezvolt rii policentrice, o
importan deosebit va fi acordat regener rii centrelor civice ale cartierelor ora ului i a comunelor
din arealul de influen . M surile vizând crearea unei identit i proprii fiec rei unit i urbanistice,
prev d, în vechile cartiere, elaborarea regulamentelor necesare conserv rii caracteristicilor arhitectonice
proprii, iar în cartierele noi de locuin e, continuarea amenaj rii centrelor de interes social, capabile s
confere personalitate, s atrag i s men in popula ia în interiorul lor i s sporeasc coeziunea
social .
Asigurarea unui mediu social intercultural, coeziv i stabil favorabil progresului este un deziderat
important ce va putea fi realizat prin programe specifice ce presupun cre terea gradului de instruire a
resurselor umane din zon , în conformitate cu cerin ele progresului economico-social, m rirea gradului
de atractivitate cultural-educa ional a polului la nivel na ional, euroregional i european, respectarea
valorilor cultural-istorice, a tradi iilor multiculturale ale zonei, asigurarea la nivel calitativ european a
serviciilor de s n tate i asisten social . În domeniul educa ional, cre terea calit ii spa iilor de
înv mânt va fi asigurat prin reabilitarea cl dirilor vechi sau degradate ale unor coli i prin
extinderea i modernizarea spa iilor de înv mânt existente. M suri importante vor fi luate de
asemenea în domeniile reabilit rii i promov rii cl dirilor cu valoare de patrimoniu cultural na ional,
precum i conserv rii obiectivelor din centrele rurale i a restaur rii cl dirilor de interes cultural. Pe
lâng programele de p strare, conservare i valorificare a specificului istoric i cultural local sunt
prev zute i m suri de refunc ionalizare a unor monumente i situri protejate (Cetatea, Castelul
Huniazilor, Pia a Unirii). Se urm re te stimularea activit ilor institu iilor culturale din zon ,
dezvoltarea, diversificarea i sincronizarea ofertelor culturale prin organizarea de mega-evenimente
culturale i festivaluri în spa ii neconven ionale care s pun în valoare i s aduc în aten ia publicului
valorile patrimoniului cultural al polului de cre tere.
În domeniul asisten ei sanitare se prev d proiecte de reabilitare a cl dirilor unor unit i medicale, de
extindere i modernizare a spa iilor necesare actului medical, ac iuni înscrise în politica de sprijinire a
îmbun t irii actului medical i de perfec ionare a managementului sanitar.
În domeniul asisten ei sociale, se va sprijini înfiin area serviciilor alternative pe baze comunitare i se
va accentua prevenirea institu ionaliz rii. Se va continua i intensifica colaborarea administra iilor
publice locale cu organiza iilor neguvernamentale preocupate de asigurarea de servicii de asisten
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social (centre de zi i cluburi complexe pentru vârsta a III-a, centre sociale complexe de servicii de
urgen , cu program de func ionare non-stop, c min temporar pentru copiii handicapa i mental, servicii
de consiliere, de planing familial etc). Pentru cre terea coeziunii sociale i intensificarea colabor rii
între autorit ile locale i societatea civil vor lua fiin centre de informare i training pentru
încurajarea implic rii acesteia în activit i sociale i civice diverse. Se prev d m suri de informare
corect , operativ i facil a locuitorilor cu privire la problemele comunit ii i de promovare a polului
de cre tere la nivel regional i euroregional, precum i punerea la punct a unui sistem de monitorizare
social a zonei.
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List general a proiectelor individuale pentru Polul de cre tere Timi oara
Nr.
crt

Denumire proiect

Solicitant

Obiectiv i activit i propuse

Stadiul
proiectului

Perioada de
implementare
Anul
Anul
începerii finaliz rii

Buget
proiect
(lei)

Sursa de
finan are

OBIECTIV 1. DEZVOLTAREA ECONOMIC DURABIL PE BAZA INDUSTRIILOR DE ÎNALT TEHNOLOGIE,
A INFORMATICII, TELECOMUNICA IILOR I SERVICIILOR CREATIVE
Politica 1.1. Crearea unui mediu de afaceri atractiv, stabil i inovativ
1.1.1. Realizarea infrastructurilor de sus inere a afacerilor

1.

Centru multifunc ional pentru
sus inerea afacerilor Timi oara

C.J.Timi

2.

Structuri locale pentru sprijinirea Comuna
afacerilor în comuna Dumbr vi a Dumbr vi a
– Incubator de afaceri

3.

Promovarea cre terii economice Asocia ia
în zona de grani România
Automotivest
Serbia prin consolidarea i
extinderea într-o direc ie
transfrontalier a structurilor de
tip cluster pentru industria
construc iilor de ma ini i, în
mod special, pentru subsectorul
automotive

4.

Centru pentru organizarea de
evenimente în comuna Giroc

Comuna
Giroc

1. Preg tirea terenului
2. Construire Centrul de transfer
tehnologic i birouri servicii;
3. Construire spa ii birouri servicii
IMM;
4. Construire parcare subteran
5.
Construirea unor cl diri pentru
birouri i hale de produc ie, logistic
pentru sprijinirea dezvolt rii
firmelor noi
1. Dezvoltare economico-social
echilibrat si integrat în zona
România-Serbia
2. Îmbun t irea
cadrului institu ional de suport
pentru IMM-urile active în subsectorul automotive.

Crearea unei s li polivalente i a
unor spa ii destinate organiz rii de

PUZ

2011

2013

Studiu în
lucru

2011

2012

4.500.000 POR AXA 1

În derulare

2008

2009

652.275 Programul de
Vecin tate
RO-SE
PHARE
2004 -2006

Idee de
proiect

2010

2013
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45.000.000 POR AXA
1

15.750.000 POR AXA
4 DMI 4.1
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evenimente, g zduire i organizare
de conferin e, expozi ii, reuniuni,
training-uri, corelarea între tipurile
de spa ii i facilit i tehnico –
func ionale, a confortului i
eficien ei în exploatare

1.1.2. Promovarea calit ii i competitivit ii în toate domeniile de activitate
5.

Implementarea sistemului de
Management de Mediu
conform ISO 14001 în Cadrul
Prim riei Timi oara

Municipiul
Timi oara

Municipiul
Timi oara

Sistem de informare i
1.comunicare facil pentru
cet eni – panouri informative

7.

Implementarea unui sistem
inovativ de management al
documentelor i modernizarea
centrului pentru informare a
cet enilor în cadrul Prim riei
Giroc
Platforma E- PCDN Dude tii
Noi

Comuna
Giroc

Eviden a informatizat a persoanei
- Giarmata

Comuna
Giarmata

9.

2011

250.000 POS DCA
Axa 2
DMI 2.2

Proiectul a
fost selectat
în vederea
evalu rii
tehnice i
financiare.

Proiectul urm re te îmbun t irea
accesibilit ii informa ionale pentru
toate categoriile de public i
cre terea
transparen ei
actului
decizional, prin achizi ionarea a 31
de panouri electronice de afi aj
Implementarea unui sistem
informatic de management al
rela iilor cu publicul (CIC) i a unui
sistem informatizat de management
al proceselor opera ionale

Elaborare
Studiu de
oportunitate

2010

2011

4.500.000 POR AXA
1

În evaluare

2010

2011

1.063.340 POS DCA

Achizi ionarea de echipamente,
aplica ii software si licen e
Construirea unei re ele LAN
performante i conexiunea la
broadband, instruire personal
Crearea unui sistem informatic/baz
de date, dotarea cu echipamente

Elaborare
cerere de
finan are

2010

2010

540.000 POS CCE”.

Idee de
proiect

2012

2012

150.000 Bugetul de
stat

1.1.3. Îmbun t irea performan elor administra iei publice locale, prin cre terea transparen e, eficien ei i a rela iei cu publicul

6.

8.

2010

Proiectul va contribui la
îmbun t irea întregii performan e
privind mediul, realizarea unui
control mai facil, reducerea
costurilor i îmbun t irea imaginii
publice.

Comuna
Dude tii Noi
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1.1.4. Dezvoltarea rela iilor de cooperare intern i interna ional în toate domeniile de activitate
Politica 1.2. Consolidarea sectorului ter iar, în special prin dezvoltarea serviciilor creative cu valoare ad ugat mare
1.2.1 Dezvoltarea serviciilor inteligente i a serviciilor creative

10. Institut de Cercetare în
Domeniul Sistemelor
Inteligente de Transport
(Intelligent Transport Systems ITS)

Universitatea
Politehnica
Timi oara /
Municipiul
Timi oara

1.Conceperea i implementarea
aplica iilor ITS în logistic i
mobilitate urban ;
2. Dezvoltarea de aplica ii software
pentru probleme de modelare,
proiectare i simulare a proceselor
de transport i transfer tehnologic
între UPT i sus in torii activi ai
institutului (Prim ria Municipiului
Timi oara, Regia Autonom de
Transport Timi oara)

Idee de
proiect

2011

2013

1.2.2. Consolidarea pozi iei de centru comercial i logistic, polarizator pentru regiunea Vest

11. Reabilitare Pia a Iosefin municipiul Timi oara

Municipiul
Timi oara

12. Conservare sit arheologic i
promovare turistic sat de
vacan în comuna Giroc

Comuna
Giroc

13. Master plan poten ial turistic
Mo ni a Nou

Comuna
Mo ni a Nou

13.000.000 POS CCE

2010

2012

20.781.694 Buget local

Idee de
proiect

2010

2013

1.135.000 POR AXA
5 DMI 5.1

Idee de
proiect

2011

2013

20.000.000 Progr.
cooperare
transfrontali
er
HU-RO

Reabilitarea Pie ei Iosefin i
integrarea cartierului într-o politic
de dezvoltare economic i social
coerent atât la nivel local, regional
cât i na ional

În elaborare
proiect
tehnic

Dezvoltarea i promovarea
turismului, valorificarea
poten ialului cultural local prin
reabilitarea i conservarea sitului
arheologic
Identificarea posibilit ilor i
direc ilor de dezvoltare a
turismului în comuna Mo ni a Nou

1.2.3. Dezvoltarea infrastructurii i a serviciilor turistice

Politica 1.3. Dezvoltarea sectoarelor industriale ce utilizeaz tehnologie înalt , a informaticii i telecomunica iilor
1.3.1. Înfiin area de structuri integrate de inovare i cercetare tiin ific aplicat pentru îmbun t irea transferului de know-how

14. Incubator de afaceri i Centru de CJ Timi /

Extinderea infrastructurilor de

Studiu de
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2011

19.366.200 POR AXA 4
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ADETIM

afaceri

15. Polul de inovare în sectorul
Tehnologiei Informa iei

Asocia ia
Tehimpuls

Elaborarea strategiei de dezvoltare a
Polului regional de inovare în
sectorul TIC

Cerere de
finan are
finalizat

2010

2012

16. Centrul de studii i cercet ri
Dude tii Noi

Comuna
Dude tii Noi

Promovarea spiritului
antreprenorial pentru atingerea
unor performante de vârf atât în
sectorul economic cât i în cel
public prin intermediul unui centru
de studii i cercet ri

Idee de
proiect

2011

2012

17. Centru euro-regional de
cercetare i transfer tehnologic
pentru materiale i tehnologii
avansate

INCDEMC
TM

Idee de
proiect

2009

2012

Transfer Tehnologic (Business
Village Center – PITT)

fezabilitate i
proiect tehnic

DMI 4.1

1.3.2. Dezvoltarea întreprinderilor industriale autohtone
1.3.3. Atragerea marilor companii din industria high-tech
Politica 1.4. Specializarea sectorului agricol în zona de influen
1.4.1. Încurajarea produc iei de alimente proaspete pentru asigurarea hranei zilnice
1.4.2. Dezvoltarea industriilor de prelucrare a produselor agro-alimentare
1.4.3 Dezvoltarea de re ele de colectare, prelucrare i comercializare a legumelor i fructelor

18.

Sistem Agro - Logistic
Regional Integrat

Municipiul
Timi oara

19.

Centru regional de colectare

Comuna

Dezvoltarea unui sistem
transfrontalier de comercializare en
gros a produselor agro-alimentare
Realizarea unui sistem informatic
integrat în pie ele din Timi oara i
Szeged
Îmbun t irea infrastructurii
tehnico-edilitare a celor dou pie e
Crearea unui centru regional de

25.200.000 POSCCEA2-DMI 2.2
OP 2
10.125.000 POSCCE
A2-OP
2.2.1

70.200.000 POSCCEA2-OP 2.2.1

Proiect în
evaluare

2010

2011

6.300.000 Programul
de
Cooperare
Transfrontali
er RO-HU
2007-2013

Idee de

2010

2011

3.600.000 PNDR
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20.
21.

legume – fructe Dude tii Noi

Dude tii Noi

Centru de colectare a
produselor legumicole
Înfiin area a dou pie e agro –
alimentare în comun

Comuna
Giroc
Comuna
Giroc

colectare a legumelor si fructelor
destinat produc torilor agricoli din
zon în vederea cre terii
oportunit ilor de valorificare a
produselor i încurajarea
diversific rii activit ilor agricole
Construc ia i dotarea unui depozit
în atmosfer controlat
Construc ia a dou cl diri cu
destina ie de pia de desfacere

proiect

Idee de
proiect
Idee de
proiect

2010

2013

670.000 PNDR

2010

2013

1.125.000 SAPARD
Axa 3

OBIECTIV 2. DEZVOLTAREA UNEI INFRASTRUCTURI TEHNICE INTEGRATE, COMPLEXE I FLEXIBILE

22.

23.

24.

25.

26.

Politica 2.1. Interconectarea teritorial i cre terea accesibilit ii polului
2.1.1. Integrarea func ional a polului de cre tere în sistemul na ional i european de transport

Inel centur de ocolire a
Municipiului Timi oara

DRDP
Timi oara/CL
Timi oara/ CJ
Timi
Ministerul
Execu ie tronsoane autostrada
N dlag-Arad-Timi oara-Lugoj- Transporturilor
Deva
DRDP
Timi oara
CJ Timi
Cale major rutier în
perspectiva desc rc rii
circula iei de pe autostrad spre
municipiul Timi oara, din nodul
rutier Remetea Mare
CJ Timi
Cale major rutier în
perspectiva desc rc rii
circula iei de pe autostrad spre
municipiul Timi oara, din nodul
rutier Giarmata
Cale major rutier în
CJ Timi
perspectiva desc rc rii

Reducerea traficului de tranzit în
ora prin construirea centurii
ocolitoare a municipiului Timi oara

Situa ia este cunoscut la Ministerul
Transporturilor

În derulare

POS
Transport

Studiu de
fezabilitate

POS
Transport

Studiu de
Construire drum expres pentru
fezabilitate
asigurarea unei circula ii rapide
între autostrad i Timi oara.
Elaborare SF, PT, execu ie drum
expres
Studiu de
Construire drum expres pentru
fezabilitate
asigurarea unei circula ii rapide
între autostrad i Timi oara.
Elaborare SF, PT, execu ie drum
expres
Construire drum expres pentru
Studiu de
asigurarea unei circula ii rapide între prefezabilitate
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2012

2011

2013

2011

2012

POR Axa 2

168.761.723

POR Axa 2

POR Axa 2

Plan Integrat de Dezvoltare
Polul de cre tere Timi oara (PCT)

27.

28.
29.

circula iei de pe autostrad spre
municipiul Timi oara, din nodul
rutier km 40-41 spre DN 69
Centura feroviar a
CJ Timi
municipiului Timi oara
Dezvoltarea aeroportului
„Traian Vuia” Timi oara
Modernizare i construc ie
drum rapid Timi oara - Cenad

autostrad i Timi oara. Elaborare SF,
PT, execu ie drum expres
Studiu de
Construirea c ii ferate astfel încât
traficul feroviar de marf s nu mai prefezabilitate
traverseze centrul ora ului, reducând
poluarea în municipiu
Modernizarea aeroportului
Timi oara
Idee de
Asigurarea unei leg turi rutiere
proiect
rapide cu Ungaria atât pentru
transportul de persoane cât i pentru
transportul de m rfuri, conexiunea
cu autostrada de pe teritoriul
Ungariei

2013

Studiu de
Îmbun t irea condi iilor de
fezabilitate
transport înspre i dinspre zona în
studiu, accesibilizarea zonei i
asigurarea leg turii dintre Timi oara
i localit ile învecinate
Îmbun t irea condi iilor de
Documenta ie
transport, accesibilizarea zonei prin
în lucru
asigurarea leg turii între dou
localit i ale polului
Îmbun t irea infrastructurii rutiere
în cadrul polului

2010

2015

POS
Transport

2010

2010

19.800.000 Buget local

2010

2012

2.1.2. Cre terea conectivit ii între localit ile polului de cre tere

30.

Modernizare i extindere Calea
Torontalului

Municipiul
Timi oara

31.

Modernizare infrastructur
rutier DC 211 S c lazSînmihaiu Român i DC 212
Sînmihaiu Român - S c laz

32.

Reabilitare i modernizarea
drumului comunal Ianova
– Bencecu de Sus – 5 km

Comuna
Sînmihaiu
Român/
Comuna
S c laz
CJT
Comuna
Remetea
Mare
Comuna
Pi chia

33.

Completare inel IV Calea

Idee de
proiect

2012

2.1.3. Realizarea unui sistem coerent de c i de comunica ie în interiorul localit ilor
Municipiul

Realizarea leg turii între cele dou

Tem de
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2011

2013

5.500.000 PNDR M sura
3.2.2.
675.000 Guvern +
CJT

38.250.000 POR AXA 1
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Buzia ului – Calea Lugojului
Pod Bobâlna

Timi oara

34.

Realizare Pod Jiul, l rgire pasaj Municipiul
i strada Jiul
Timi oara

35.

Reabilitare str. V c rescu
- pe tronsonul cuprins între bdul Regele Carol i Splaiul
T.Vladimirescu

Municipiul
Timi oara

36.

Reabilitare str. V c rescu
- pe tronsonul cuprins între bdul Regele Carol i B-dul 16
Decembrie 1989

Municipiul
Timi oara

37.

Consolidare Pod Solventul (inel Municipiul
IV)
Timi oara

38.

Consolidare Podul Eroilor

Municipiul
Timi oara

osele de centur Calea Aradului
proiectare
i Calea agului. Sunt vizate lucr ri
de realizare a podului, se vor asigura
4 benzi de circula ie, piste pentru
bicicli ti , trotuare pietonale i un
sistem de iluminare modern
Tem de
Asigurarea leg turii între centrul
proiectare
ora ului i zona g rii cu zona
Circumvala iunii prin lucr ri de
reabilitare i l rgire a pasajului i
realizare a podului
Decongestionarea i fluidizarea
Contract de
circula iei auto i pietonale a
servicii de
cartierului Iosefin prin:
proiectare în
-îmbun t irea infrastructurii
derulare
tehnico-edilitare a zonei;
-îmbun t irea infrastructurii
drumului;
- crearea de locuri de parcare;
SF finalizat
Decongestionarea i fluidizarea
circula iei auto i pietonale a
cartierului Iosefin prin:
-îmbun t irea infrastructurii
tehnico-edilitare a zonei;
-îmbun t irea infrastructurii
drumului;
- crearea de locuri de parcare;
Tem de
Asigurarea leg turii între centrul
proiectare
ora ului i zona g rii prin lucr ri de
reabilitare i l rgire a pasajului i
reabilitarea podului
Fluidizarea traficului. reabilitarea
Studiu de
fezabilitate
structurii de traversare, conform
cerin elor de consolidare pentru clasa
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2011

2013

38.250.000 POR AXA 1

2010

2011

5.664.711 POR AXA 1

2012

2013

6.051.150 POR AXA 1

2012

2015

2011

2012

38.250.000

13.500.000 Buget local
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39.

Amenajare complex rutier zona Municipiul
Michelangello
Timi oara

40.

Construc ia a 3 poduri peste
pârâul Potoc

41.

Modernizare str zi în Comuna
Giarmata

42.

Construc ie pod Cerneteaz

Comuna
Giarmata

43.

Execu ie lucr ri la podul auto i
pietonal în localitatea Murani
Asfaltarea tuturor str zilor din
interiorul comunei
Becicherecu Mic
Construirea unei piste de
bicicli ti din Timi oara pân la
P durea Verde, prin Comuna
Dumbr vi a
Modernizare str zi în comuna
Sînmihaiu
Român

Comuna
Pi chia
Comuna
Becicherecu
Mic
Comuna
Dumbr vi a
Comuna
Sînmihaiu
Român

Trafic Management i
supraveghere video

Municipiul
Timi oara

44.
45.

46.

47.

Comuna
Remetea
Mare
Comuna
Giarmata

“I” de înc rcare
Decongestionarea i fluidizarea
circula iei auto i pietonale a zonei
prin:
-construc ie pasaj subteran
-consolidare pod
-l rgirea str zii
Asigurarea unor bune conexiuni
rutiere în interiorul polului i
asigurarea mobilit ii în trafic
Îmbun t irea calit ii vie ii
locuitorilor, cre terea poten ialului
turistic al arealului
Îmbun t irea infrastructurii fizice
Modernizare pod
Asfaltare cu beton asfaltic a tuturor
str zilor localit ii
Amenajarea unei piste speciale
pentru bicicli ti de-a lungul str zii
Petofi Sandor din Comuna
Dumbr vi a.
Îmbun t irea infrastructurii fizice de
baza prin asfaltarea str zilor din
interiorul comunei

Elaborare
studiu de
fezabilitate i
proiect tehnic

2010

2012

Studiu de
fezabilitate

2011

2012

Studiu
fezabilitate

2011

2015

2.731.084 PNDR

Studiu

2011

2015

537.500 PNDR

2010

2011

2011

2015

200.000 Buget local
CJT
11.250.000 PNDR

Idee de
proiect

2011

2011

1.350.000 Buget local

Idee de
proiect

2011

2014

12.600.000 PNDR
M sura 322

fezabilitate
Documenta ie
în preg tire
Idee de
Proiect

2.1.4 Asigurarea mobilit ii i a securit ii în trafic
Interconectarea, monitorizarea i
controlul traficului în intersec ii
Crearea unui centru de control al
traficului i de date în care s fie
localizate toate echipamentele de

Tem de
proiectare
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2010

2013

67.500.000 POR AXA 1

450.000 Guvern +
Buget local

67.500.000 POR AXA1
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48.

Semnalizare pe comunica ia
rutier Remetea Mare - Ianova

49.

Transferul de ac iuni în cadrul
mobilit ii durabile pentru
regiunile europene PIMMS
TRANSFER
Centru intermodal regional de
transport m rfuri Timi oara

50.

calcul i stocare necesare
Fluidizare trafic i
dotarea cu echipamente specifice
pentru managementul traficului
Promovarea i încurajarea utiliz rii
transportului în comun sustenabil

CJ Timi /
Municipiul
Timi oara

Idee de
proiect

2010

2011

350. 000

În derulare

2008

2011

494.218 URBACT II

Lucr ri de construc ie i
modernizare a infrastructurii intermodale

Studiu de
fezabilitate

2011

2012

Îmbun t irea confortului publicului
c l tor, îmbun t irea func ionalit ii
ansamblului;
- eficientizarea exploat rii i
între inerii parcului de tramvaie,
autobuze i troleibuze;
Cre terea mobilit ii locuitorilor
polului, extinderea liniei tramvai

Elaborare
studiu de
fezabilitate

2010

2014

67.500.000 POR AXA 1

Studiu PMT

2010

2012

45.000.000

Idee de
proiect

2010

2014

Studiu PMT

2012

2013

6.750.000 POR AXA 1

Studiu PMT

2012

2013

9.000.000 POR AXA 1

292.500.000 POS
Transport

2.1.5 Extinderea i modernizarea sistemului de transport în comun la nivelul polului de cre tere

51.

Sta ie intermodal transport
public Dâmbovi a

52.

Accesibilizarea zonei prin
extinderea liniei de tramvai
Timi oara – Albina

53.

Modernizarea sta iilor de
autobuz i dezvoltarea
transportului public intermodal
la nivelul PCT

54.

Accesibilizarea zonei prin
extinderea re elei de troleibuze
Timi oara - Dumbr vi a
Accesibilizarea zonei prin

55.

Comuna
Remetea
Mare
Municipiul
Timi oara

Municipiul
Timi oara

Municipiul
Timi oara/
Comuna
Mo ni a Nou
Municipiul
Timi oara
Parteneriat
cu localit ile
vizate

Municipiul
Timi oara/
Dumbr vi a
Municipiul

Modernizarea sta iilor de autobuz i
dotarea acestora cu mijloace
moderne de informare interactiv .
Crearea de puncte de transport
intermodal i promovarea
transportului ecologic prin
promovarea bicicletei ca mijloc de
transport urban
Cre terea mobilit ii locuitorilor
polului prin extinderea liniei de
troleibuz
Cre terea mobilit ii locuitorilor
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4.500.000 POR AXA
1
Bugetele
locale ale
localit ilo
r vizate
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57.

Accesibilizarea zonei prin
extinderea liniei de tramvai
Timi oara – ag

Timi oara/
Ghiroda
Municipiul
Timi oara/
Sînmihaiu
Român
Municipiul
Timi oara/
ag

58.

Accesibilizarea zonei prin
extinderea liniei de troleibuze
Timi oara – S c laz

Municipiul
Timi oara/
S c laz

59.

Modernizare linie cale tramvai – Municipiul
Timi oara
Timi oara
- 9 tronsoane

56.

extinderea re elei de troleibuze
Timisoara - Ghiroda
Accesibilizarea zonei prin
extinderea liniei de tramvai
Timi oara - Sînmihaiu Român

1.Reabilitare linii tramvai i
modernizare trame stradale pe
str. Ardealul din Timi oara
2.Reabilitare linii tramvai i
modernizare trame stradale pe
Calea Bogd ne tilor

polului prin extinderea liniei de
troleibuz
Cre terea mobilit ii locuitorilor
polului prin extinderea liniei
tramvai

Studiu PMT

2012

2013

45.000.000

Cre terea mobilit ii locuitorilor
polului prin extinderea liniei
tramvai

Studiu PMT

2013

2014

45.000.000

Cre terea mobilit ii locuitorilor
polului prin extinderea liniei de
troleibuz

Studiu PMT

2012

2013

9.000.000

Alinierea la standardele
interna ionale în domeniu, care
impun alegerea i aplicarea unor
solu ii tehnice optime care s
permit atingerea obiectivelor
specifice
referitoare la îmbun t irea
parametrilor de mediu afecta i de
transportul public (zgomot,
vibra ii), îmbun t irea general a
traficului urban etc.

Studiu de
fezabilitate

2010

2014

POR AXA 1
688.191.247 Buget Local

2011

2014

69.864.818 Buget Local

2010

2011

96.274.910

2010

2011

39.281.300

2011

2014

82.124.513 Buget local

3.Reabilitare linii tramvai i
modernizare trame stradale pe
Calea Buzia ului
4.Reabilitare linii tramvai i
modernizare trame stradale pe
B-dul Cet ii

Întocmit: Prim ria Municipiului Timi oara, Direc ia Dezvoltare, - 195 Serviciul Dezvoltare Local i Integrare European |

Plan Integrat de Dezvoltare
Polul de cre tere Timi oara (PCT)
5.Reabilitare linii tramvai i
modernizare trame stradale pe
Aleea Avram Imbroane, str.
Gh. Adam

2011

2014

66.832.389 Buget local

2011

2014

122.468.876 Buget local

7.Reabilitare linii tramvai i
modernizare trame stradale pe
str. Ioan Slavici, str. Polon

2010

2011

90.331.854 POR AXA 1

8.Reabilitare linii tramvai i
modernizare trame stradale pe
str. tefan cel Mare

2011

2014

27.525.328 Buget local

9.Reabilitare linii tramvai i
modernizare trame stradale pe
str. Calea Stan Vidrighin

2011

2014

93.487.259 Buget local

6.Reabilitare linii tramvai i
modernizare trame stradale pe
str. A. Ip tescu, str. Victor
Hugo, str. Aluni , str. Drubeta

2.2. Modernizarea i extinderea infrastructurii tehnico-edilitare i energetice în vederea reducerii disparit ilor
dintre ora i zona sa de influen
2.2.1 Asigurarea accesului localit ilor polului la sistemele centralizate de alimentare cu ap potabil , de colectare i tratare a apelor uzate

60.

61.
62.

Reabilitarea infrastructurii de
utilit i ap , canal, epurare în
jude ul Timi – Operator Unic
Regional
Introducere sistem de
canalizare i colectare a apelor
uzate în comuna ag
Modernizare i extindere
alimentare cu ap a localit ii
Cerneteaz, Comuna Giarmata

CJ Timi , CL
din jude ul
Timi

Reabilit ri infrastructur utilit i în
localit ile polului

Masterplan
finalizat

2010

2020

450.000.000 POS Mediu

Comuna ag

Construc ie sistem de canalizare i
sta ie de epurare

2010

2012

11.250.000 PNDR
M sura 322

Comuna
Giarmata

Îmbun t irea infrastructurii fizice

Studiu
fezabilitate
Proiect tehnic

2011

2015

2.300.000 PNDR
M sura 322

Studiu

fezabilitate
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63.
64.
65.
66.

Re ea de canalizare i sta ie
de epurare a apelor uzate
menajere
Re ea de ap i canalizare –
Remetea Mare
(parteneriat cu Bucov )
Realizare sistem de alimentare
cu ap Bencecu de Jos,
comuna Pi chia
Sistem centralizat de
alimentare cu ap i canalizare
în satul Sînmihaiu German,
comuna Sînmihaiu Român

Comuna
Giarmata

Îmbun t irea confortului rural,
asigurarea calit ii mediului

Comuna
Alimentarea cu ap i asigurarea
Remetea Mare evacu rii apelor uzate
Comuna
Pi chia

Introducere sistem de alimentare cu
ap

Comuna
Sînmihaiu
Român

Asigurarea accesului locuitorilor
comunei Sînmiahiu Român la
infrastructura de baza prin
înfiin area re elei de ap i
canalizare

Studiu
fezabilitate

2011

2015

6.100.000 PNDR
M sura 322

Studiu
fezabilitate

2011

2012

Preg tire
Studiu de
fezabilitate
Preg tire
studiu de
fezabilitate

2011

2014

13.500.000 PNDR
M sura 322
Guvern
1.000.000 Buget local
i CJT

2010

2012

10.200.000 PNDR
M sura 322

2.2.2 Echiparea teritoriului polului de cre tere cu sisteme energetice moderne i sustenabile
În evaluare

2009

2013

Reabilitare infrastructur fizic în
administra ia public

Idee de
proiect

2011

2013

Dezvoltarea infrastructurii de baza
i extinderea re elei de iluminat
public

Idee de
proiect

2012

2012

67.

Alimentarea cu energie
electric a trei noi PUZ-uri în
localitatea Pi chia

Prim ria
Pi chia

Extindere sistem alimentare cu
energie electric în noi zone de
locuit

68.

Reabilitarea sistemului de
iluminat public în Giarmata

Comuna
Giarmata

69.

Reabilitarea re elei de iluminat
public în Sînmihaiu Român

Comuna
Sînmihaiu
Român

2.2.3 Cre terea eficien ei energetice prin promovarea energiilor alternative

4.519.840 Programul
Na ional
“Electrifica
re 20072009”
215.000 PNDR
M sura
3.2.2
150.000 PNDR
M sura
3.2.2

70.

Completarea sistemelor
clasice de înc lzire cu sisteme
care utilizeaz energie solar ,
energie geotermal sau alte
sisteme

Comuna
Or i oara

Achizi ia de sisteme care utilizeaz
energie alternativ

În evaluare

2010

2010

675.000 Programul
"Casa
Verde",
Ministerul
Mediului

71.

Dude tii Noi – Comuna

Comuna

Îmbun t irea calit ii vie ii i

În elaborare

2010

2011

42.000.000 POS CCE
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Verde

Dude tii Noi

72.

Parc tehnologic pentru
energie alternativ Timi oara

73.

Parcul jude ean Timi de
produc ie energie fotovoltaic
Timi oara
Parc pentru produc ia de
energie fotovoltaica pentru
acoperirea consumului public
de energie în comuna S c laz
i Sânmihaiu Român
Ob inerea biocombustibilului
din biomas
Amplasare sisteme de înc lzire
care utilizeaz energie solar ,
geotermal i eolian în unit i

CJT i
Prim rii
asociate
CJT i
Prim rii
asociate
Comuna
S c laz

74.

75.
76.

77.

78.

INCDEMC
TM

Comuna
Giarmata

administrative i coli în comuna
Giarmata

Centru de cercet ri aplicative INCDEMC
pentru energii neconven ionale TM

Sistem înc lzire energie
solar în unit i
administrative i coli

Comuna
Giroc

sporirea m surilor de protec ie a
mediului înconjur tor prin
realizarea de noi capacit ii de
producere a energiei electrice din
surse energetice regenerabile
Infrastructur de sprijin a afacerilor
în domeniul energiilor alternative
Infrastructur de sprijin a afacerilor
în domeniul energiilor alternative
Realizarea unui parc de energie
voltaic pentru sc derea costurilor
cu iluminatul public i ale
consumului de energie al Prim riei
i al colii din localitatea S c laz
Ob inerea i utilizarea de energie
alternativ , reducerea polu rii
Reducerea consumului de energie
prin introducerea de sisteme de
înc lzire care utilizeaz energie
alternativ
Promovarea cercet rii multidisciplinare, dotarea cu aparatur de
cercetare modern , formarea
speciali tilor;
Înlocuirea sau completarea
sistemelor clasice de
înc lzire cu sisteme care utilizeaz
energie solar , reducerea gradului
de poluare cauzat de arderea
lemnului i combustibililor fosili i
reducerea cheltuielilor cu înc lzirea
i apa cald

cererea de
finan are

2011

2013

2010

2013

675.000.000 POS CCE
AXA 4

2010

2013

81.000.000 POS CCE
AXA 4

2010

2013

Studiu de
fezabilitate

2010

2015

Idee de
proiect

2010

2014

81.000.000 POS CCE
AXA 2

Idee de
proiect

2010

2013

675.000 POS CCE
AXA 4

Elaborare
studiu de
fezabilitate
Elaborare
studiu de
fezabilitate
Idee de
proiect

Idee de
proiect
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79.

Sistem energie solar în
Comuna
unit ile administrative i coli Remetea
Mare

Surse alternative de energie termic
Reducerea cheltuielilor

Idee de
proiect

2011

2012

450.000

POS Mediu

Politica 2.3. Asigurarea circula iei rapide i eficiente a informa iei

2.3.1. Asigurarea infrastructurii tehnice pentru transferul i prelucrarea informa iei

80.

Implementare sistem TIC în
scopul cre terii interoperabilit ii
sistemului informa ional i
asigurarea conexiunii la
Broadband în comuna Giarmata

Comuna
Giarmata

81.

Reabilitarea i modernizarea
telecentrului Bencecu de Jos Pi chia

Comuna
Pi chia

82.

Platforma de comunica ii
Municipiul
interinstitu ionale pentru
Timi oara
administra ia public (WiMax)

83.

Servicii electronice de calcul i ADR - agen ii Promovarea la nivel local a
economici
tendin elor noi in economia de pia
stocare în sprijinul firmelor
software
mici i mijlocii

Achizi ionarea de echipamente,
aplica ii software si licen e
Construirea unei re ele LAN
performante i conexiunea la
broadband, instruire personal
Reabilitare spa iu i dotarea acestuia
cu servicii de telecomunica ii

Implementarea i testarea
echipamentelor de acces WiMax

Studiu
fezabilitate

2010

2015

441.829 POS CCE
3.2.2

Preg tire
Studiu de
fezabilitate

2010

2012

157.000 Autoritatea
Na ional
de
Reglement
are în
Comunica i
i
8.400.000 POS CCE
AXA3

Idee de
proiect

2.3.2. Implementarea de sisteme informatice pentru prelucrarea datelor
Idee de
proiect

2009

2010

315.000 POS CCE
AXA 2

OBIECTIV 3. ASIGURAREA UNUI MEDIU SOCIAL INTERCULTURAL, COEZIV I STABIL, FAVORABIL PROGRESULUI
Politica 3.1. Dezvoltarea sistemului educa ional performant, adaptat cerin elor societ ii cunoa terii i nevoilor pie ei for ei de munc
3.1.1. „Centru Universitar de Excelen
84.

Cre terea calit ii in
înv mântul superior prin
dezvoltarea de medii virtuale
ce includ instrumente TIC
pentru înv are i resurse
digitale de înv are în

Timi oara”- factor primordial de sprijin pentru atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare

Universitatea Perfec ionarea unor dezvoltatori de
obiecte virtuale de instruire în
Politehnica
rândul cadrelor didactice
Timi oara
Dezvoltarea platformelor virtuale i
a instrumentelor TIC, a unui sistem
de indicatori de performan pentru

Idee de
proiect
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domeniul tiin e inginere ti
(ITS)
85.

Facultatea de Transporturi

evaluarea acestor instrumente în
vederea asigur rii calit ii
înv mântului superior
Universitatea Dezvoltarea facult ii ca surs de
educa ie , cercetare i informare în
Politehnic
domeniul transporturilor, cu
Timi oara
accentuare specific pe elementul
uman, dezvoltarea de oferte de
studii
Cooperare cu alte institu ii de
cercetare i înv mânt superior

2010

2012

12.000.000

Elaborare
studiu de
fezabilitate

2010

2013

12.000.000 POR AXA
3.4

Elaborare
studiu de
fezabilitate

2010

2013

11.502.986 POR AXA
3.4

Elaborare
studiu de
fezabilitate

2010

2013

12.000.000 POR AXA
3.4

Idee de
proiect

3.1.2. Îmbun t irea calit ii infrastructurii educa ionale

86.

Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea i echiparea
infrastructurii educa ionale a
Liceului Teoretic J.L.
Calderon

Municipiul
Timi oara

87.

Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea i echiparea
infrastructurii educa ionale a
Liceului Teoretic Nikolaus
Lenau

Municipiul
Timi oara

88.

Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea i echiparea
infrastructurii educa ionale a
Colegiului Na ional C.D.Loga

Municipiul
Timi oara

Îmbun t irea calit ii
infrastructurii liceului J.L.Calderon
în vederea asigur rii unui proces de
înv mânt la standarde europene
- Execu ia lucr rilor de reabilitare
i modernizare
- Dot ri i echipamente
Îmbun t irea calit ii
infrastructurii liceului Nicolaus
Lenau în vederea asigur rii unui
proces de înv mânt la standarde
europene
- Execu ia lucr rilor de reabilitare
i modernizare
- Dot ri i echipamente
Îmbun t irea calit ii
infrastructurii liceului C.D. Loga în
vederea asigur rii unui proces de
înv mânt la standarde europene
- Execu ia lucr rilor de reabilitare
i modernizare
- Dot ri i echipamente
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89.

Liceul Alimentar

Municipiul
Timi oara

90.

Reabilitare coala de Arte i
Meserii „Gheorghe Atanasiu”

CJ Timi

91.

Reabilitarea, modernizarea i
accesibilizarea spa iilor
destinate desf ur rii
activit ilor în cabinete de
lucru i terapii compensatorii
protejate din cadrul Liceului
Teoretic IRIS Timi oara
Construire gr dini în
localitatea Sînmihaiu Român

CJ Timi

Modernizarea bazei tehnico –
materiale a institu iilor de înv

Comuna
Sînmihaiu
Român

Comuna
Giarmata

Îmbun t irea condi iilor în coli,
cre terea accesului la educa ie
timpurie prin refacerea
infrastructurii educa ionale
Îmbun t irea condi iilor în coli,
cre terea accesului la educa ie prin
refacerea infrastructurii
Crearea unor spa ii de joac pt.
copii

Comuna
S c laz

Extinderea i modernizarea colii
din localitatea Beregs u Mare

92.

93.

Reabilitare coal primar
Becicherecu Mic

94.

Amenajare curte gr dini
curte coal Cerneteaz

95.

Modernizare i extindere
coala cu clasele I-VIII
Beregs u Mare , jude Timi

i

Comuna
Becicherecu
Mic

Îmbun t irea calit ii
infrastructurii Liceului Alimentar în
vederea asigur rii unui proces de
înv mânt la standarde europene
- Execu ia lucr rilor de reabilitare
i modernizare
- Dot ri i echipamente
Modernizarea bazei tehnico –
materiale a institu iilor de
înv mânt

Elaborare
studiu de
fezabilitate

2010

2013

3.275.000 POR AXA
3.4

2009

2011

7.184.390 POR AXA
3.4.

2009

2010

225.000 POR AXA
3.4

Documenta ie
în lucru

2010

2011

350.000 PRETI

Idee de
Proiect

2010

2013

Idee de
proiect

2011

2015

516.000 PNDR
M sura
3.2.2

Studiu de
fezabilitate
Proiect
Tehnic

2009

2011

15.216.291 POR AXA

Elaborare
Studiu de
fezabilitate i
Proiect
Tehnic
În elaborare
studiu de
mânt
fezabilitate i
proiect tehnic
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96.

Reabilitare coala clasele IVIII, S c laz

Comuna
S c laz

Extinderea i modernizarea colii
din localitatea Beregs u Mare

Studiu de
fezabilitate in
lucru
Idee de
proiect

97.

Extindere coala Utvin

Comuna
Sînmihaiu
Român

Îmbun t irea procesului
educa ional prin asigurarea bazei
materiale necesare pentru elevi

98.

Siguran a înv
Timi oara

Municipiul
Timi oara

99.

Economia social - o ans
pentru persoanele cu
dizabilit i intelectuale

Funda ia
„Pentru Voi”

100.

Însu irea de c tre personalul

Municipiul

Idee de
Implementarea de sisteme de
proiect
monitorizare i în fiecare coal pe
baz de legitima ii electronice
Crearea unui centru de date în care
s fie stocate înregistr rile
Crearea unui portal central cu acces
la sistemele de monitorizare i
supraveghere video ale colilor din
municipiu prin intermediul unei
legitima ii electronice
În
1.Dezvoltarea unitatii protejate a
solicitantului
ca
structura implementare
competitiva a economiei sociale
2.Dezvoltarea serviciilor sociale ale
solicitantului prin introducerea unui
nou tip de servicii sociale
3.Promovarea
nationala
a
incluziunii sociale a persoanelor cu
dizabilitati intelectuale conceptului
de economie sociala si consolidarea
capacitatii profesionistilor din
domeniul dizabilitatii intelectuale
4.Consolidarea
capacitatii,
cunostintelor si a stimei de sine a
adultilor cu dizabilitati intelectuale
si familiilor lor
Dezvoltarea resurselor umane a
Cerere de

2010

2012

POR AXA
3.4

2012

2013

900.000 POR AXA
3.4

3.1.3. Crearea cadrului social i pedagogic propice pentru asigurarea accesului la educa ie i formare profesional
mântului în
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101.
102.

103.

104.

105.

106.

specializat de tehnici i
metodologii noi privind
dezvoltarea resurselor umane,
incluziunii sociale i ocup rii
în Timi oara (partener
principal municipiul Bac u)
Construc ie centru social
pentru formare profesional
în comuna Giroc
Centru de formare profesional
continu în comuna ag

Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea i echiparea
infrastructurii Serviciului
pentru Protec ia Copilului i
Familiei în vederea realiz rii
unui Centru Multifunc ional
Dezvoltarea unor servicii noi
în cadrul Centrului
Multifunc ional Participativ
pentru Copii i în 5 noi centre
colare de zi în vederea
prevenirii abandonului colar
în Timi oara
Centru de tip after-school
pentru copiii proveni i din
familii în situa ii de risc în
comuna S c laz
Centru de sprijin a copiilor i
familiei în vederea evit rii

organismelor de la nivel regional
implicate in proiect prin crearea de
parteneriate i schimb de
experien la nivel transna ional
în domeniul resurselor umane,
incluziunii sociale, ocup rii
Servicii de calitate în formarea
profesional a omerilor, adaptarea
la noile cerin e ale pie ei muncii
Reabilitare/modernizare cl dire în
vederea înfiin ri centrului
Cursuri de formare profesional
pentru specializarea for ei de
munc / reconversia profesional a
omerilor
Cre terea capacit ii Serviciului
pentru Protec ia Copilului i
Familiei de a veni în sprijinul
copiilor expu i la riscul de abandon
colar, în special a celor proveni i
din familii sociale dezavantajate
Cre terea capacit ii Serviciului
pentru Protec ia Copilului i
Familiei de a veni în sprijinul
copiilor expu i la riscul de abandon
colar în special a celor proveni i
din familii sociale dezavantajate

finan are în
evaluare

Comuna
S c laz

Înfiin area i dotarea unui centru de
tip after-school pentru copiii din
familii în situa ii de risc

Studiu de
fezabilitate i
proiect tehnic

Comuna
Dumbr vi a

Realizarea unei achizi ii
Reabilitare

Timi oara

Comuna
Giroc
Comuna ag

Municipiul
Timi oara

Municipiul
Timi oara

AXA 6
DMI 6.4

Idee de
proiect

2010

2013

4.500.000 POR AXA
3.4

Idee de
proiect

2010

2012

900.000 POR AXA
3.4

Idee de
proiect

2010

2011

2.500.000 POR Axa 3
DMI 3.2

Idee de
proiect

2011

2013

POS DRU
Axa 2 DMI
2.2

Idee de
proiect
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abandonului colar Dumbr vi a
107.

108.
109

Dotare

Centru de sprijin a copiilor i
familiei în vederea evit rii
abandonului colar în comuna
Giroc

Comuna
Giroc

Realizarea unui centru de sprijin în
vederea eficientiz rii i înt ririi
poten ialului propriu de adaptare i
dezvoltare a familiilor i
comunit ii

Idee de
proiect

2010

2013

Politica 3.2. Introducerea Timi oarei în circuitul cultural european
3.2.1. Punerea în valoare a patrimoniului cultural material i imaterial, mobil i imobil

Municipiul
Reabilitarea i revitalizarea
fortifica iei Cet ii Timi oara- Timi oara
Bastionul Theresia
Restaurarea i
CJ Timi
refunc ionalizarea castelului
Huniade al Muzeului Banatului

pentru
Grupurile
Dezavantajat
e
2.883.324 POR AXA
3.4

Restaurare, consolidare i
protejarea bastionului Theresia
(monument istoric)
Restaurare cl dire muzeu, monument
istoric, în vederea cre terii
atractivit ii turistice

In derulare

2008

2009

3.150.000 PHARE –
2005

Cerere de
finan are în
evaluare

2010

2012

50.290.846 POR AXA 5
DMI 5.1.

În elaborare
cererea de
finan are

2010

2011

9.450.000 POR AXA 5
DMI 5.1.

Idee de
proiect

2010

2010

110.

Reabilitarea i includerea în
circuitul turistic a Bisericii
Romano-Catolice Sf.Vendelin
din comuna Dude tii Noi

Comuna
Dude tii Noi
Episcopia
Romano –
Catolica
Timi oara

Restaurarea i valorificarea din
punct de vedere turistic a Bisericii
Romano – Catolice Sf. Vendelin,
monument cuprins în patrimoniul
cultural na ional, în vederea
cre terii atractivit ii turistice a
comunei Dude tii Noi.

111.

Reabilitare Biserica Ortodox
Sârb , comuna Becicherecu
Mic

Comuna
Becicherecu
Mic

Reabilitare a monumentelor istorice
- Biserica Ortodoxa Sârb

112.

Investi ii pentru p strarea
specificului local în Comuna
Giarmata

Comuna
Giarmata

Asigurarea condi iilor optime
pentru.desf urarea activit ilor
culturale i p strarea specificului
local

3.2.2. Valorificarea multiculturalit ii i interculturalit ii – caracteristici definitorii ale zonei
Studiu

fezabilitate
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3.2.3. Încurajarea excelen ei ofertei culturale (muzicale, literare,a artei spectacolului i a artelor plastice)

113.

Reabilitare Casa de cultur Giarmata

Comuna
Giarmata

Reparatii, recompartiment ri,
amenaj ri

Studiu
fezabilitate

2010

2015

850.000 PNDR –
M sura 322

114.

Reabilitarea i modernizarea
c minelor culturale din
comuna Sînmihaiu Român

Comuna
Sînmihaiu
Român

Regenerarea mediului cultural i a
valorilor comunei Sînmihaiu
Român prin reabilitarea,
modernizarea i dotarea aferent a
a ez mintelor culturale

Idee de
proiect

2010

2015

200.000 PNDR –
M sura
3.2.2.

115.

Timi oara - Mica Viena

Municipiul
Timi oara

Punerea in valoare a spa iului
baroc al P-tei Unirii;
Încurajarea tinerilor arti ti
timi oreni
Apropierea publicului de actul
cultural prin “scoaterea artei in
strada”,
Organizarea de spectacole,
concerte, piese de teatru,
expozi ii, happenninguri, lectura.
Organizarea de târguri de
manufactur de art
Promovarea turismului cultural,
Revigorarea identit ii istorice a
diverselor cl diri/str zi din zona
istoric a ora ului
Activitate : organizarea de
zile/serb ri ale str zilor din zona
istoric a ora ului
P strarea tradi iilor si identit ii
cartierelor din Timi oara prin
organizarea zilelor/s rb torilor de
cartier
P strarea tradi iilor i obiceiurilor

In derulare

anual

2015

200.000 lei
anual

Buget local,
fonduri
europene

116.

S rb toarea Str zii

Municipiul
Timi oara

-

-

2015

200.000lei
anual

Buget local
Fonduri
europene

116.

S rb toarea Cartierului

Municipiul
Timi oara

In derulare

Anual

2015

400.000 lei
anual

Buget local,
fonduri
europene

117.

Festival culinar i al tradi iilor

Municipiul

-

-

2015

200.000 lei

Fonduri
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minorit ilor din Timi oara

Timi oara

118.

Festival Euroregional de
Teatru

119.

Festival Interna ional de carte
si arta

Municipiul
Timi oara,
Teatrul
German,
Teatrul
Maghiar,
asocia ii de
teatru din
liceele
timi orene
Municipiul
Timi oara

120.

Timi oara 21

Municipiul
Timi oara,
Fundatia
Triade

121.

Festival Interna ional de Film

Municipiul
Timi oara

122.

Timi oara cite te

Municipiul
Timi oara

din zona Timi oarei i scoaterea în
eviden a multiculturalit ii zonei
Timi oara prin organizarea unui
Festival culinar si al tradi iilor
minorit ilor din Timi oara
Accentuarea multi- i
interculturalit ii zonei Timi oara
prin organizarea unui festival de
teatru

Promovarea turismului cultural i
facilitarea accesului la actul cultural
prin organizarea unui festival de
carte pentru înscrierea Timi oarei
în calendarul de evenimente
culturale europene
Schimbarea imaginii Timi oarei
prin art
Încurajarea arti tilor plastici
timi oreni prin realizarea de
monumente.
Promovarea turismului cultural i
înscrierea Timi oarei în calendarul
european de evenimente culturale
prin organizarea unui Festival de
Film
Promovarea scriitorilor timi oreni
i a literaturii locale prin tip rire de
carte si periodice

anual

europene

-

-

2015

100.000 lei
anual

Fonduri
europene

-

-

2015

200.000 lei
anual

Fonduri
europene

In derulare

-

2015

300.000 lei
anual

Buget local
si fonduri
europene

-

-

2015

100.000 lei
anual

Fonduri
europene

In derulare

anual

2015

50.000 lei
anual

Buget local
si fonduri
europene
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Politica 3.3. Cre terea performan elor serviciilor de s n tate i asisten social
3.3.1 Dezvoltarea echilibrat în teritoriu a unei infrastructuri adecvate pentru desf urarea actului medical i dotarea cu echipamente
performante

123.

Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea i echiparea
ambulatoriului Spitalului
Clinic de Boli Infec ioase i
Pneumoftiziologie „Dr.
Victor Babe ”, Timi oara”

Municipiul
Timi oara

Cre terea calit ii serviciilor
medicale acordate pentru tratarea
bolilor infec ioase prin :
- Execu ia lucr rilor de reabilitare
- Dotarea cu mobilier i
echipamente medicale

Proiect în
evaluare

2010

2012

3.857.342 POR –AXA
3.1

124.

Reabilitarea, modernizarea i
echiparea ambulatoriului
Clinicii de Chirurgie CranioMaxilo-Facial din cadrul
Spitalului Clinic Municipal de
Urgen Timi oara

Municipiul
Timi oara

Modernizarea infrastructurii i
dotarea cu echipamente medicale
performante în vederea cre terii
calit ii serviciilor medicale i a
gradului de accesibilitate a
popula iei deservite la standardele
impuse de normele europene

Proiect în
evaluare

2010

2011

3.136.528 POR –AXA
3.1

125.

Dezvoltarea i modernizarea
serviciilor de urgen i
ambulatoriu din cadrul
Spitalului Clinic Jude ean
Timi

CJ Timi

Modernizarea bazei tehnico –
materiale a ambulatoriilor

Elaborare
studiu de
fezabilitate i
proiect
tehnic

2011

2013

45.000.000 POR AXA
3.1

126.

Amenajare centru de zi pentru
b trâni în Comuna Giarmata

Comuna
Giarmata

Studiu
fezabilitate

2011

2015

127.

BARRABARRIPEN - un
model interregional de
incluziune destinat femeilor
rrome (partener principal
Re i a)
Achizi ionare echipamente

Municipiul
Timi oara

Cerere de
finan are în
evaluare

2011

2012

1.000.000 POSDRU
A6 - DMI
6.2.

2010

2012

49.700.000 POR AXA

128.

3.3.2. Crearea unui sistem de servicii medicale de preven ie i tratament umanist, orientat spre pacient
3.3.3. Crearea la nivelul polului a unei re ele de servicii sociale, echilibrat distribuite i accesibile tuturor categoriilor sociale

CJ Timi

Crearea unui spa iu de zi,
monitorizat, pentru b trânii afla i în
situa ii de risc
Promovarea unei societ i inclusive
care s faciliteze accesul i
integrarea pe pia a muncii a
femeilor de etnie rrom
Baz tehnic modernizat

i capacitate Cerere de
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129.
130.

131.
132.
133.

134.

135.

specifice pentru îmbun t irea
capacit ii i calit ii sistemului
de interven ie în situa ii de
urgen i pentru acordarea
asisten ei medicale de urgen
i a primului ajutor calificat
Comuna
Construc ii locuin e sociale

Giarmata

Reabilitarea i modernizarea
unor cl diri în vederea
realiz rii de centre pentru
persoane vârstnice i pentru
persoanele aflate în
dificultate, dotarea acestora
cu echipamente specifice
Amenajarea sediului
forma iei de pompieri
Dot ri pentru interven ii în
situa ii de urgen

Comuna
Giroc

Comuna
Giarmata

Comuna
Remetea
Mare
Dot ri pentru interven ii în caz Comuna
de situa ii de urgen
Sînmihaiu
Român
Dot ri pentru interven ii în
caz de situa ii de urgen

Comuna
Giroc

de interven ie îmbun t it pentru
situa ii de urgen

Crearea condi iilor necesare
pentru confortul social
Asigurarea unor condi ii optime
pentru ad postirea persoanelor
vârstnice i a celor aflate în
dificultate.

Idee de
proiect
Idee de
proiect

Îmbun t irea infrastructurii fizice
Asigurarea mijloacelor de interven ie
în situa ii de urgen – achizi ie
echipamente
Dotarea de c tre Consiliul local
Sînmihaiu Român a serviciului
pentru situa ii de urgen cu
ma inile i echipamentul necesar
interven iilor pe raza comunei
Dotarea serviciului pentru situa ii
de urgen cu ma inile i
echipamentul necesar interven iilor
pe raza comunei

3.3

finan are în
curs de
finalizare

2011

2015

2010

2013

Idee de
proiect
Idee de
proiect

2011

2015

258.000 PNDR

2011

2013

675.000 POR AXA
3.3

Idee de
proiect

2012

2012

650.000 POR AXA
3.3

Idee de
proiect

2009

2013

4.500.000 POR AXA
3.3

10.310.000 Guvern
3.500.000

OBIECTIV 4. REALIZAREA UNUI HABITAT ECOLOGIC, CONFORTABIL I ATRACTIV
Politica 4.1. Dezvoltarea unei zone urbane unitare, coerente i moderne pe întreg teritoriul polului de cre tere
4.1.1. Abordarea integrat a dezvolt rii urbanistice a PCT

Plan de amenajare a
teritoriului – Polul de cre tere

ADI Pol de
cre tere

Elaborarea PATZ

Idee de
proiect
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136.

137.

138.

Timi oara
Proiect integrat al comunei
Becicherecu Mic:
Re ea de canalizare i sta ie
de epurare a apelor uzate
menajere în comuna
Becicherecu Mic;
Modernizare str zi în comuna
Becicherecu Mic; Extindere i
modernizare str zi în comuna
Becicherecu Mic, Înfiin are
after school în comuna
Becicherecu Mic,
ETNOFEST: tradi ie i
cultur în comuna
Becicherecu Mic
Proiect integrat de dezvoltare a
comunei Dumbr vi a:
Modernizare drum în comuna
Dumbr vi a
Extinderea re elei de canalizare
a comunei Dumbr vi a
After-school
Proiect cultural
Proiect integrat de dezvoltare
local în comuna Mo ni a
Nou

Timi oara
Comuna
Becicherecu
Mic

Comuna
Dumbr vi a

Comuna
Mo ni a Nou

Îmbun t irea calit ii vie ii i a
situa iei economico-sociale prin
activit i ce vizeaz o dezvoltare
integrat :
- construirea unei re ele de
canalizare precum i a sta iei de
epurare aferente,
- asfaltare str zi,
- extinderea re elei publice de
alimentare cu apa
- înfiin area unui centru after
school

În evaluare

2010

2013

11.340.000 PNDR M sura 322

Îmbun t irea calit ii vie ii i a
situa iei economico-sociale prin
activit i ce vizeaz o dezvoltare
integrat :
- modernizare drum,
- extindere re ea canalizare,
- înfiin area unui centru after school
- achizi ionarea de costume
populare române ti
Îmbun t irea calit ii vie ii i a
situa iei economico-sociale prin
activit i ce vizeaz o dezvoltare
integrat :
- Extindere sistem de
canalizare;
- Alimentare cu ap ;
- Construire cl dire afterschool;
- Dotare cu utilaje a serviciului
comunitar;

În evaluare

2010

2011

11.070.000 PNDR M sura 322

În evaluare

2010

2012

13.332.797 PNDR M sura 322
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139.
140.

141.

142.

- Renovarea c minului cultural.
canalizare, modernizare drumuri,
extindere sistem de alimentare cu
ap
Îmbun t irea calit ii vie ii i a
situa iei economico-sociale prin
activit i ce vizeaz o dezvoltare
integrat :
- modernizare str zi
- înfiin are centru after school
- achizi ionare echipamente în
scopul promov rii patrimoniului
cultural

Îmbun t irea infrastructurii
fizice i a serviciilor de baz în
comuna Pi chia
Proiect integrat privind
modernizarea str zilor în satele
Utvin i Sînmihaiu Român,
înfiin area centrului social de
tip „after-school” i
achizi ionarea de materiale i
echipamente specifice
promov rii i conserv rii
patrimoniului cultural din
comuna Sînmihaiu Român
Proiect integrat de dezvoltare a
comunei Remetea Mare:
- modernizarea re ea drumuri
în UAT
- construc ie cre copii
- proiect cultural

Comuna
Pi chia

Proiect integrat de

Comuna
Or i oara

Îmbun t irea calit ii vie ii i a
situa iei economico-sociale prin
activit i ce vizeaz o dezvoltare
integrat :
- modernizare re ea drumuri în UAT
- construc ie cre copii
- activit i de promovare a tradi iilor
locale
Îmbun t irea calit ii vie ii i a
situa iei economico-sociale prin
activit i ce vizeaz o dezvoltare
integrat :
- construirea unei re ele de
canalizare precum si a sta iei de
epurare aferente,
- modernizare infrastructur rutier
- reabilitare i refunc ionalizare
cl dire C min Cultural

Comuna

Îmbun t irea calit ii vie ii i a

dezvoltare a comunei
Or i oara "Înfiin are re ea

Comuna
Sînmihaiu
Român

Comuna
Remetea
Mare

canalizare; Modernizare
strada, comuna Or i oara i
Refunc ionalizare C min
Cultural Corne ti"

143. Proiect integrat “Modernizare

În evaluare

2009

2013

11.250.000

În evaluare

2010

2013

12.449.383 PNDR M sura 322

În evaluare

2010

2012

11.250.000 PNDR
M sura 322

În evaluare

2010

2013

15.750.000 PNDR
M sura 322

Studiu de

2009

2013

11.250.000 PNDR
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Giroc
drum comunal, înfiin are
centru de copii tip after school,
p strarea i promovarea
tradi iilor culturale locale prin
ansamblul folcloric
„Ghiocelul”

Comuna
S c laz

situa iei economico-sociale prin
activit i ce vizeaz o dezvoltare
integrat :
- modernizare drum comunal
- înfiin are centru de copii tip after
school
- asigurarea condi iilor necesare
afirm rii ansamblului folcloric
„Ghiocelul”
Îmbun t irea calit ii vie ii i a
situa iei economico-sociale prin
activit i ce vizeaz o dezvoltare
integrat :
- Asfaltare str zi
- Reabilitare C min cultural

fezabilitate

În derulare

144.

Proiect integrat pentru
asfaltarea str zilor în
localitatea S c laz i
reabilitarea C minului
Cultural S c laz

145.

Reabilitare spa ii publice din
centrul istoric al ora ului
Timi oara (Cetate)

Municipiul
Timi oara

Reabilitarea
i
modernizarea
infrastructurii i a spa iilor publice
din centrul istoric al ora ului –
Situl Urban Cartierul Cetatea
Timi oara - parte a patrimoniului
cultural istoric de valoare na ional
i universal , în vederea cre terii
calit ii urbane i a atractivit ii
Polului de Cre tere Timi oara

Contractare
studiu de
fezabilitate i
proiect
tehnic

146.

Municipiul
Reabilitarea Ansamblului
Timi oara
urban interbelic “Corso” al
Municipiului Timi oara, parte
a patrimoniului cultural
na ional

Reabilitarea monumentului istoric
Ansamblul urban interbelic „Corso”
i a c ilor de acces c tre acesta
printr-o serie de activit i ce
urm resc reabilitarea pavimentului,
reamenajarea peisagistic a zonei
verzi, îmbun t irea iluminatului
public, modernizarea infrastructurii

În evaluare

M sura 322

2008

2010

10.750.000 PNDR M sura 322

4.1.2 Cre terea calit ii spatiilor publice centrale ale municipiului Timi oara, nucleul Polului de cre tere
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2012

72.000.000 POR AXA1

45.417.934 POR AXA
5
DMI 5.1
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tehnico-edilitare, restaurare
monumente i dotarea cu elemente
de mobilier urban i de informare i
orientare

4.1.3. Dezvoltarea policentric a teritoriului Polului de cre tere, regenerarea centrelor civice ale cartierelor ora ului i ale comunelor din
arealul de influen

147.

148.
149.

150.

151.

152.
153.

Amenajarea centrului civic al
comunei Giroc

Comuna
Giroc

Imbun t irea calit ii vie ii prin
amenajarea unui spa iu verde cu
func iuni complementare

Idee de
proiect

2010

4.1.4. Promovarea arhitecturii de calitate
Politica 4.2. Asigurarea calit ii mediului la standardele UE
4.2.1 Implementarea unui management durabil al componentelor de mediu

Agen ie pentru managementul
energiei în jude ul Timi (în
Timi oara)
Realizare perdea forestier de
protec ie

CJ Timi

Îmbun t irea calit ii
mediului prin împ durirea
terenurilor agricole degradate
din comuna S c laz
Realizarea de împ duriri în
comuna Sînmihaiu Român

Comuna
S c laz

Recuperarea si valorificarea
superioara a PET-urilor
Sistem integrat de management
al de eurilor în jude ul Timi

INCDEMC
TM
Asocia ii din
ADI de euri

Comuna
Becicherecu
Mic

Comuna
Sînmihaiu
Român

2013

2.250.000

PNDR,
AXA3,
M sura
3.2.2

Înfiin are i opera ionalizare
institu ie (dotare tehnic i
mobilier)
Realizarea unei perdele forestiere
de protejare a localit ii contra
fenomenelor meteorologice
periculoase (vânt, furtuni)
Împ durirea unei suprafe e de teren
agricol degradat de 40,2ha

În
implementare

2008

2011

Idee de
proiect

2010

2012

În evaluare

2009

2012

1.000.000 Fondul de
mediu

Împ durirea unei suprafe e de 20 ha

Idee de
proiect

2010

2013

500.000 Fondul de
mediu

2010

2012

2010

2013

2.250.000 POS CCE
AXA 2
225.000.000 POS MEDIU

4.2.2 Încurajarea practicilor ecologice de gestionare a de eurilor
În evaluare

Deponeu Ghizela
Sta ie transfer Timi oara
Centre colectare – transfer

Elaborare
cerere de
finan are
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154.

Colectarea selectiv a
de eurilor - sistem integrat de
management al de eurilor

Comuna
Giroc

155.

Reabilitarea infrastructurii
publice urbane a malurilor
canalului Bega Timi oara

Municipiul
Timi oara

156.

Amenajarea malurilor
canalului Bega, inclusiv a
Lacului cu Nuferi - Ghiroda

Comuna
Ghiroda

157.

Tr im în Bazinul Carpa i –
dezvoltarea atractivit ii
pentru vizitatorii Parcului
Zoologic Szeged i Gr dinii
Zoologice din Timi oara”

Închidere deponee or ene ti
Îmbun t irea standardului de via
al popula iei i al standardelor de
mediu

Idee de
proiect

2010

4.2.3. Reconstruc ia ecologic a zonelor poluate
Politica 4.3. Diversificarea posibilit ilor de agrement i recreere
4.3.1 Valorificarea poten ialului cadrului natural i a peeisajului

2013

4.500.000 POS
MEDIU

Realizarea unei alei pietonale
continue, i a unei piste pentru
biciclete; construirea de poduri
pietonale i pentru biciclete.
Reabilitarea taluzurilor Canalului
Bega;
Dezvoltarea i/sau modernizarea
infrastructurii utilit ilor publice i
modernizare spa ii verzi.
- piste de biciclete
- piste de alergare
- pasarele pietonale
- amenajarea unui parc în zona
Lacului cu Nuferi

Contractare
studiu de
fezabilitate i
proiect
tehnic

2010

2013

27.000.000 POR AXA
1

Idee de
proiect

2011

2013

450.000 PNDR

Municipiul
Timi oara

Dezvoltarea celor dou gr dini
zoologice din Szeged i Timi oara

În evaluare
cererea de
finan are

2010

2011

158. Sal sport Giarmata

Comuna
Giarmata

Studiu

2011

2013

159.

Comuna
Sînmihaiu
Român

Îmbun t irea activit ii sportive a
tinerilor
Construirea unei s li de sport i
dotarea acesteia cu echipamentul
necesar

Documentatie
in lucru

2010

2012

Construire sal de sport în
localitatea Utvin

4.3.2 Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor de relaxare, recreere i sport

fezabilitate
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450.000 Programul
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Amenajarea i dotarea unui
centru de joac i recreere
pentru copiii comunei
161. Amenajare baz sportiv în
comuna Sînmihaiu Român

Comuna
Sînmihaiu
Român
Comuna
Sînmihaiu
Român

162.

Comuna
Giarmata

160.

163.

Amenajare parc i teren de
joac pentru copii în satul
Cerneteaz, Comuna Giarmata
Amenajare baz sportiv
Cerneteaz

Comuna
Giarmata

Comuna ag
164. Construire i amenajare baz
de agrement i dot ri aferente ag

Înfiin area unui centru de joac
recreere, pân în anul 2015.

i

Infrastructura necesar practic rii
activit ilor sportive, amenajare
terenuri sport, achizi ionare
echipament sportiv
Crearea unor spa ii de joac pentru
copii
Infrastructura necesar practic rii
activit ilor sportive, amenajare
terenuri sport, achizi ionare
echipament sportiv
Construc ie bazine de înot i
terenuri de sport multifunc ionale
Refunc ionalizare teren de sport i
construc ie vestiare

2012

2014

Idee de
proiect

2012

2014

Idee de
proiect

2011

2015

1.000.000 POS
MEDIU

Idee de
proiect

2011

2015

258.000 PNDR

2011

2012

900.000 CNI
PNDR
M sura 322

Idee de
proiect

4.3.3 Amenajarea arhitectural-peisagistic a parcurilor, gr dinilor si scuarurilor

165.

Reamenajarea i modernizarea Municipiul
Parcului Botanic Timi oara
Timi oara

166.

Modernizarea Parcului
Rozelor

Municipiul
Timi oara

167.

Modernizarea Parcului

Municipiul

CNI
350.000 PNDR –
M sura
3.2.2.
420.000 PNDR –
M sura
3.2.2.

Idee de
proiect

Studiu de
Reamenajarea i modernizarea
fezabilitate
Gr dinii Botanice prin instalarea
unui sistem de iluminat, refacerea
gardului împrejmuitor, instalarea
unui sistem de irigare prin
aspersiune, refacerea aleilor
degradate de cre terea r d cinilor
arborilor, înlocuirea mobilierului
Contractare
Modernizarea Parcului Rozelor
studiu de
prin instalarea unui sistem de
fezabilitate i
irigare computerizat, refacerea
proiect tehnic
aleilor distruse, refacerea colec iei
de soiuri de trandafiri.
Modernizarea Parcului Justi iei prin
Contractare
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1

2011

2013

6.750.000 POR AXA
1

2011

2012

1.575.000 POR AXA
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Justi iei

Timi oara

168.

Modernizarea Parcului
Alpinet

Municipiul
Timi oara

169.

Înfiin are parc în localitatea
Mo ni a Veche

Comuna
Mo ni a Nou

170

Amenajare Parc Izvor în
comuna Giarmata

Comuna
Giarmata

171.

Îmbun t irea calit ii
spa iilor verzi în comuna
S c laz
Amenajare parcuri în comuna
Sînmihaiu Român

Comuna
S c laz

172.

173. Înfiin are i reamenajare
parcuri în comuna ag

Comuna
Sînmihaiu
Român

Comuna ag

instalarea unui sistem de iluminat,
refacerea gardului împrejmuitor,
instalarea unui sistem de irigare
prin aspersiune, refacerea aleilor
degradate, înlocuirea mobilierului.
Modernizarea Parcului Alpinet
prin instalarea unui sistem de
irigare computerizat, refacerea
aleilor distruse, refacerea cascadei
i a râului de munte i îmbog irea
colec iei de magnolii.
Îmbun t irea factorilor de mediu i
a calit ii vie ii prin cre terea
suprafe elor spa iilor verzi
- alei pietonale, piste de biciclete,
dot ri mobilier urban i locuri de
joac
Îmbun t irea factorilor de mediu i
a calit ii vie ii prin cre terea
suprafe elor spa iilor verzi
- alei pietonale, piste de biciclete,
dot ri mobilier urban i locuri de
joac
Amenajarea unui parc pe o
suprafa de 2,8 ha
Îmbun t irea factorilor de mediu i
a calit ii vie ii prin cre terea
suprafe elor spa iilor verzi
- alei pietonale, piste de biciclete,
dot ri mobilier urban i locuri de
joac
Îmbun t irea factorilor de mediu i
a calit ii vie ii prin cre terea

studiu de
fezabilitate i
proiect
tehnic

1

Contractare
studiu de
fezabilitate i
proiect tehnic

2011

2012

2.115.000 POR AXA
1

Studiu de
fezabilitate

2009

2010

1.100.000 Fondul de
Mediu

Studiu

2010

2013

1.850.000 Fondul de
Mediu

În evaluare

2009

2011

1.000.000 OUG nr.

fezabilitate

59/2007

Idee de
proiect

2010

2012

Idee de
proiect

2010

2011
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1.000.000 Fondul de
Mediu

225.000 PNDR
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suprafe elor spa iilor verzi
- alei pietonale, piste de biciclete,
dot ri mobilier urban i locuri de
joac
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Proiecte prioritare
Planul de ac iune prevede un portofoliu de proiecte prioritare, fundamentale pentru îndeplinirea
programelor i politicilor de dezvoltare elaborate pentru Polul de cre tere Timi oara.
Prioritizarea proiectelor a fost f cut prin colaborarea dintre institu iile implicate în elaborarea planului
integrat de dezvoltare, fiind considera i o serie de indicatori:
•
impactul asupra altor programe,
•
impactul asupra altor localit i,
•
identificarea sursei de finan are a proiectului,
•
gradul de maturitate al proiectului.
Proiectele propuse se concentreaz îndeosebi pe domeniile amenaj rii urbanistice, amelior rii
condi iilor de habitat, dezvolt rii infrastructurilor de transport i tehnico-edilitare, precum i în
domeniul îmbun t irii serviciilor sociale, sanitare i de educa ie, respectiv în cel al cre terii
atractivit ii mediului de afaceri. În ceea ce prive te dezvoltarea economic , planul de ac iune este un
ghid pus la dispozi ia investitorilor în scopul corel rii activit ilor acestora cu misiunea i obiectivele
strategice ale polului, prin care se urm re te afirmarea industriilor bazate pe tehnologii înalte i a
serviciilor creative. Autorit ile publice au atribu ii în special în disponibilizarea i viabilizarea
terenurilor, respectiv în acordarea de facilit i pentru localizarea întreprinderilor, apoi în monitorizarea
i controlul respect rii angajamentelor p r ilor.
În urma analiz rii proiectelor propuse, au fost considerate prioritare acele proiecte care:
•
contribuie la îndeplinirea mai multor programe identificate în strategia de dezvoltare,
•
au impact pozitiv asupra unei teritoriu cât mai extins din polul de cre tere Timi oara,
•
au identificat sursa de finan are
•
sunt suficient de mature astfel încât s fie implementate pân în anul 2015
În cadrul planului de ac iune, ponderea cea mai mare revine proiectelor integrate finan abile în cadrul
Programului Opera ional Regional, sus inute de o serie de proiecte complementare care vin s
accentueze profilul Polului de cre tere Timi oara, finan abile din alte surse, inclusiv buget local.
Acestea urm resc s rezolve o parte din problemele ariilor de interven ie prioritar , identificate atât în
centrul, cât i în zonele pericentrale sau periferice ale ora ului.
Au fost selectate acele proiecte al c ror poten ial de antrenare a dezvolt rii în amonte i în aval a fost
apreciat ca fiind maxim i ca având influen asupra dezvolt rii social-economice a întregului pol. S-a
inut cont, de asemenea, de impactul asupra peisajului urban i a calit ii vie ii popula iei, respectiv de
perspectivele implement rii într-un orizont de timp scurt sau mediu, pe baza unui pachet financiar deja
clarificat.
Au fost considerate prioritare acele proiecte care vizeaz reabilitarea spa iilor publice din centrul
ora ului – cartierul Cetate – nucleul func ional al polului de cre tere, construc iile istorice caracteristice
acestei zone având, pe lâng valoarea lor istoric cultural i un poten ial reprezentativ care confer
polului de cre tere o imagine unic .
Revitalizarea cartierului central al Polului de cre tere Timi oara este sus inut printr-o serie de m suri
complementare de natur fizic , economic i social . În zona de interven ie propus se dore te
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dezvoltarea unei structuri urbane durabile i compacte care s evite acumularea circula iei auto
concomitent cu stimularea mediului de afaceri astfel încât s fie asigurat cre terea economic .
Protec ia spa iilor verzi, amenajarea peisagistic modern a acestora i reconstruc ia lor, integrat cu
remodelarea peisagistic i func ional a malurilor Beg i, constituie o alt prioritate strategic în
dezvoltarea armonioas a zonei centrale i îmbun t irea conexiunilor sale cu ansamblul urban i
periurban.
Au fost considerate prioritare, de asemenea, proiectele care vizeaz crearea în zona de influen a
condi iilor optime pentru atragerea unui volum mai mare de investi ii române ti i str ine, ca premis
pentru consolidarea dinamicii economice i demografice a localit ilor rurale, îmbun t irea
condi iilor de habitat i specializarea func ional a zonei de influen în acord cu necesit ile de
dezvoltare ale polului: viabilizarea de terenuri pentru activit i industriale, de servicii i pentru
extinderea zonelor reziden iale, amenajarea peisagistic a spa iilor verzi i a oglinzilor de ap , în
scopul îmbun t irii condi iilor de mediu i afirm rii destina iilor turistice, consolidarea zonei de
influen prin dezvoltare multipolar , echipare infrastructural i specializarea produc iei agricole.
Polul de cre tere Timi oara are datoria de a- i continua tradi ia de „centru universitar de excelen ”
i de a o înt ri în exterior, de a promova un sistem pedagogic i educa ional de înalt inut, fiind
prioritare proiectele de reabilitare a infrastructurii educa ionale.
Planul de ac iune include i proiecte prioritare care vizeaz dezvoltarea infrastructurilor, dot rilor i
serviciilor de s n tate public i asisten social de calitate, urm rind acela i sistem de valori ca cel
din mediul educa ional, în sensul c cele dou converg spre o dezvoltare, o preg tire profesional
superioar a resurselor umane utilizate cu eficien , precum i o suficien a dot rii care s asigure
performan a dorit .
O aten ie aparte a fost acordat proiectelor integrate care prev d i ameliorarea infrastructurilor de
transport, pe axele prioritare de leg tur dintre nucleul polului i zona sa de influen , în vederea
cre terii conectivit ii interne i accesibilit ii externe a polului. Aceste proiecte sunt esen iale pentru
structurarea modern a intravilanului, respectiv pentru expansiunea teritorial coerent i îmbinarea
armonioas a zonelor func ionale ale ora ului cu afect rile complementare specifice zonei de influen .
Marile proiecte de echipare infrastructural i cre tere a accesibilit ii polului urban na ional Timi oara,
considerate de maxim prioritate pentru dezvoltarea polului, în special :
realizarea sectorului local al autostr zii N dlac – Timi oara – Sibiu – Bucure ti i racordarea
optim a ora ului la aceasta ;
construc ia integral a oselei de centur a Timi oarei ;
recalibrarea DN 6 pe sectorul Timi oara – Cenad i amenajarea sa ca drum rapid;
dezvoltarea Aeroportului Interna ional “Traian Vuia” Timi oara.
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Lista proiectelor prioritare pentru Polul de cre tere Timi oara
Nr.
crt

Denumire proiect

Solicitant

Centru multifunc ional pentru
sus inerea afacerilor Timi oara

2.

Structuri locale pentru sprijinirea Comuna
afacerilor în comuna Dumbr vi a Dumbr vi a
– Incubator de afaceri

4.

Stadiul
proiectului

Perioada de
implementare
Anul
Anul
începerii finaliz rii

Buget
proiect
(lei)

Sursa de
finan are

OBIECTIV 1. DEZVOLTAREA ECONOMIC DURABIL PE BAZA INDUSTRIILOR DE ÎNALT TEHNOLOGIE,
A INFORMATICII, TELECOMUNICA IILOR I SERVICIILOR CREATIVE
Politica 1.1. Crearea unui mediu de afaceri atractiv, stabil i inovativ
1.1.1. Realizarea infrastructurilor de sus inere a afacerilor

1.

3.

Obiectiv i activit i propuse

C.J.Timi

Preg tirea terenului
Construire Centrul de transfer
tehnologic i birouri servicii;
Construire spa ii birouri servicii
IMM;
Construire parcare subteran
Construirea unor cl diri pentru
birouri i hale de produc ie, logistic
pentru sprijinirea dezvolt rii
firmelor noi

PUZ

2011

2013

Studiu în
lucru

2011

2012

45.000.000 POR AXA
1

4.500.000 POR AXA 1

1.1.3. Îmbun t irea performan elor administra iei publice locale, prin cre terea transparen ei, eficien ei i a rela iei cu publicul

Sistem de informare i
comunicare facil pentru
cet eni – panouri informative

Municipiul
Timi oara

Proiectul urm re te îmbun t irea
accesibilit ii informa ionale pentru
toate categoriile de public i
cre terea
transparen ei
actului
decizional, prin achizi ionarea a 31
de panouri electronice de afi aj

Elaborare
Studiu de
oportunitate

2010

2011

4.500.000 POR AXA
1

Politica 1.2. Consolidarea sectorului ter iar, în special prin dezvoltarea serviciilor creative cu valoare ad ugat mare
1.2.1 Dezvoltarea serviciilor inteligente i a serviciilor creative

Institut de Cercetare în
Domeniul Sistemelor
Inteligente de Transport

Universitatea
Politehnica
Timi oara /

1.Conceperea i implementarea
aplica iilor ITS în logistic i
mobilitate urban ;

Idee de
proiect
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(Intelligent Transport Systems ITS)

5.

Municipiul
Timi oara

1.2.2. Consolidarea pozi iei de centru comercial i logistic, polarizator pentru regiunea Vest

Reabilitare Pia a Iosefin municipiul Timi oara

Municipiul
Timi oara

Reabilitarea Pie ei Iosefin i
integrarea cartierului într-o politic
de dezvoltare economic i social
coerent atât la nivel local, regional
cât i na ional

În elaborare
proiect
tehnic

Elaborarea strategiei de dezvoltare a
Polului regional de inovare în
sectorul TIC
Promovarea spiritului
antreprenorial pentru atingerea
unor performante de vârf atât în
sectorul economic cât i în cel
public prin intermediul unui centru
de studii i cercet ri.

Cerere de
finan are
finalizat
Idee de
proiect

2009

2012

20.781.694 Buget local

Politica 1.3. Dezvoltarea sectoarelor industriale ce utilizeaz tehnologie înalt , a informaticii i telecomunica iilor
1.3.1. Înfiin area de structuri integrate de inovare i cercetare tiin ific aplicat pentru îmbun t irea transferului de know-how

6.

Polul de inovare în sectorul
Tehnologiei Informa iei

Asocia ia
Tehimpuls

7.

Centrul de studii i cercet ri
Dude tii Noi

Comuna
Dude tii Noi

8.

2. Dezvoltarea de aplica ii software
pentru probleme de modelare,
proiectare i simulare a proceselor
de transport i transfer tehnologic
între UPT i sus in torii activi ai
institutului (PMT, RATT)

2010

2012

2011

2012

Politica 1.4. Specializarea sectorului agricol în zona de influen
1.4.3 Dezvoltarea de re ele de colectare, prelucrare i comercializare a legumelor i fructelor

Sistem Agro - Logistic
Regional Integrat

Municipiul
Timi oara

Dezvoltarea unui sistem
transfrontalier de comercializare en
gros a produselor agro-alimentare
Realizarea unui sistem informatic
integrat în pie ele din Timi oara i
Szeged
Îmbun t irea infrastructurii
tehnico-edilitare a celor dou pie e

Proiect în
evaluare
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2011

25.200.000 POSCCEA2-DMI 2.2
OP 2
10.125.000 POSCCE
A2-OP
2.2.1

6.300.000 Programul
de
Cooperare
Transfrontali
er RO-HU
2007-2013
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Politica 2.2. Modernizarea i extinderea infrastructurii tehnico-edilitare i energetice în vederea reducerii disparit ilor
dintre ora i zona sa de influen
2.2.3 Cre terea eficien ei energetice prin promovarea energiilor alternative

22.

Dude tii Noi – Comuna Verde

Comuna
Dude tii Noi

23.

Parc tehnologic pentru energie
alternativ Timi oara

24.

Parcul jude ean Timi de
produc ie energie fotovoltaic
Timi oara
Parc pentru produc ia de
energie fotovoltaic pentru
acoperirea consumului public
de energie în comuna S c laz
i Sânmihaiu Român

CJT i
Prim rii
asociate
CJT i
Prim rii
asociate
Comuna
S c laz

25.

Îmbun t irea calit ii vie ii i
sporirea m surilor de protec ie a
mediului înconjur tor prin
realizarea de noi capacit ii de
producere a energiei electrice din
surse energetice regenerabile
Infrastructur de sprijin a
afacerilor în domeniul energiilor
alternative
Infrastructur de sprijin a
afacerilor în domeniul energiilor
alternative
Realizarea unui parc de energie
voltaic pentru sc derea costurilor
cu iluminatul public i ale
consumului de energie al Prim riei
i al colii din localitatea S c laz

În elaborare
cererea de
finan are

2010

2011

42.000.000 POS CCE

Elaborare
studiu de
fezabilitate
Elaborare
studiu de
fezabilitate
Idee de
proiect

2011

2013

54.000.000 POR AXA
1

2010

2013

675.000.000 POS CCE
AXA 4

2010

2013

81.000.000 POS CCE
AXA 4

OBIECTIV 3 ASIGURAREA UNUI MEDIU SOCIAL INTERCULTURAL, COEZIV I STABIL, FAVORABIL PROGRESULUI
Politica 3.1. Dezvoltarea sistemului educa ional performant, adaptat cerin elor societ ii cunoa terii i nevoilor pie ei for ei de munc
3.1.2. Îmbun t irea calit ii infrastructurii educa ionale
26.

Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea i echiparea
infrastructurii educa ionale a
Liceului Teoretic J.L.
Calderon

Municipiul
Timi oara

27.

Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea i echiparea

Municipiul
Timi oara

Îmbun t irea calit ii
infrastructurii liceului J.L.Calderon
în vederea asigur rii unui proces
de înv mânt la standarde
europene
- Execu ia lucr rilor de reabilitare
i modernizare
- Dot ri i echipamente
Îmbun t irea calit ii
infrastructurii liceului Nicolaus

Elaborare
studiu de
fezabilitate

2010

2013

12.000.000 POR AXA
3.4

Elaborare
studiu de

2010

2013

11.502.986 POR AXA
3.4
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infrastructurii educa ionale a
Liceului Teoretic Nikolaus
Lenau

28.

Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea i echiparea
infrastructurii educa ionale a
Colegiului Na ional C.D.Loga

Municipiul
Timi oara

29.

Reabilitare coala de Arte i
Meserii „Gheorghe Atanasiu”

CJ Timi

30.

CJ Timi
Reabilitarea, modernizarea i
accesibilizarea spa iilor
destinate desf ur rii
activit ilor în cabinete de lucru
i terapii compensatorii
protejate din cadrul Liceului
Teoretic IRIS Timi oara

31.
32.
33.

fezabilitate

Lenau în vederea asigur rii unui
proces de înv mânt la standarde
europene
- Execu ia lucr rilor de reabilitare
i modernizare
- Dot ri i echipamente
Îmbun t irea calit ii
infrastructurii liceului C.D. Loga
în vederea asigur rii unui proces
de înv mânt la standarde
europene
- Execu ia lucr rilor de reabilitare
i modernizare
- Dot ri i echipamente
Modernizarea bazei tehnico –
materiale a institu iilor de
înv mânt

Elaborare
studiu de
fezabilitate

2010

2013

12.000.000 POR AXA
3.4

Cerere de
finan are în
evaluare

2009

2011

7.184.390 POR AXA
3.4.

Modernizarea bazei tehnico –
materiale a institu iilor de
înv mânt

Cerere de
finan are în
evaluare

2009

2010

8.614.730 POR AXA
3.4

Politica 3.2. Introducerea Timi oarei în circuitul cultural european
3.2.1. Punerea în valoare a patrimoniului cultural material i imaterial, mobil i imobil

Reabilitarea i revitalizarea
fortifica iei Cet ii Timi oaraBastionul Theresia
Restaurarea i
refunc ionalizarea castelului
Huniade al Muzeului Banatului
Reabilitarea i includerea în

Municipiul
Timi oara

CJ Timi
Comuna

In derulare
Restaurare, consolidare i
protejarea bastionului Theresia
(monument istoric)
Restaurare cl dire muzeu, monument Cerere de
finan are în
istoric, în vederea cre terii
evaluare
atractivit ii turistice
Restaurarea i valorificarea din
În elaborare
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2008

2009

3.150.000 PHARE –
2005

2010

2012

2010

2011

50.290.846 POR AXA
5
DMI 5.1.
9.450.000 POR AXA
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circuitul turistic a Bisericii
Romano-Catolice Sf.Vendelin
din comuna Dude tii Noi

34.

35.

Dude tii Noi
Episcopia
Romano –
Catolica

punct de vedere turistic a Bisericii
Romano – Catolice Sf. Vendelin,
monument cuprins în patrimoniul
cultural na ional

cererea de
finan are

5
DMI 5.1.

Municipiul
Timi oara

Cre terea calit ii serviciilor
medicale acordate pentru tratarea
bolilor infec ioase prin :
- Execu ia lucr rilor de reabilitare
- Dotarea cu mobilier i
echipamente medicale
Modernizarea infrastructurii i
dotarea cu echipamente medicale
performante în vederea cre terii
calit ii serviciilor medicale i a
gradului de accesibilitate a
popula iei deservite la standardele
impuse de normele europene
Modernizarea bazei tehnico –
materiale a ambulatoriilor

Proiect în
evaluare

2010

2012

3.857.342 POR –
AXA 3.1

Proiect în
evaluare

2010

2011

3.136.528 POR –
AXA 3.1

Elaborare
studiu de
fezabilitate i
proiect tehnic

2011

2013

45.000.000 POR AXA
3.1

Politica 3.3. Cre terea performan elor serviciilor de s n tate i asisten social
3.3.1 Dezvoltarea echilibrat în teritoriu a unei infrastructuri adecvate pentru desf urarea actului medical i dotarea cu echipamente
performante
Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea i echiparea
ambulatoriului Spitalului
Clinic de Boli Infec ioase i
Pneumoftiziologie „Dr. Victor
Babe ”, Timi oara”
Reabilitarea, modernizarea i
echiparea ambulatoriului
Clinicii de Chirurgie CranioMaxilo-Facial din cadrul
Spitalului Clinic Municipal de
Urgen Timi oara

Municipiul
Timi oara

36.

Dezvoltarea i modernizarea
serviciilor de urgen i
ambulatoriu din cadrul
Spitalului Clinic Jude ean Timi

CJ Timi

37.

Amenajare centru de zi pentru
b trâni în Comuna Giarmata

Comuna
Giarmata

38.

Achizi ionare echipamente
specifice pentru îmbun t irea
capacit ii i calit ii sistemului
de interven ie în situa ii de
urgen i pentru acordarea
asisten ei medicale de urgen i

CJ Timi /Cj
Arad/CJ
Cara
Severin, CJ
Hunedoara

3.3.3. Crearea la nivelul polului a unei re ele de servicii sociale, echilibrat distribuite i accesibile tuturor categoriilor sociale
Studiu
Crearea unui spa iu de zi,
fezabilitate
monitorizat, pentru b trânii afla i
în situa ii de risc
Baz tehnic modernizat i capacitate Cerere de
finan are în
de interven ie îmbun t it pentru
curs de
situa ii de urgen
finalizare
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2011

2015

2010

2012

312.321

POR AXA
1

49.700.000 POR AXA
3.3
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a primului ajutor calificat

OBIECTIV 4. REALIZAREA UNUI HABITAT ECOLOGIC, CONFORTABIL I ATRACTIV
Politica 4.1. Dezvoltarea unei zone urbane unitare, coerente i moderne pe întreg teritoriul polului de cre tere
4.1.2 Cre terea calit ii spatiilor publice centrale ale municipiului Timi oara, nucleul Polului de cre tere
Municipiul
Timi oara

39.

Reabilitare spa ii publice din
centrul istoric al ora ului
Timi oara (Cetate)

40.

Reabilitarea Ansamblului urban Municipiul
Timi oara
interbelic “Corso” al
Municipiului Timi oara, parte a
patrimoniului cultural na ional

41.
42.

Agen ie pentru managementul
energiei în jude ul Timi (în
Timi oara)
Îmbun t irea calit ii

Reabilitarea i modernizarea
infrastructurii i a spa iilor publice
din centrul istoric al ora ului –
Situl Urban Cartierul Cetatea
Timi oara - parte a patrimoniului
cultural istoric de valoare na ional
i universal , în vederea cre terii
calit ii urbane i a atractivit ii
Polului de Cre tere Timi oara

Reabilitarea monumentului istoric
Ansamblul urban interbelic „Corso”
i a c ilor de acces c tre acesta
printr-o serie de activit i ce
urm resc reabilitarea pavimentului,
reamenajarea peisagistic a zonei
verzi, îmbun t irea iluminatului
public, modernizarea infrastructurii
tehnico-edilitare, restaurare
monumente i dotarea cu elemente
de mobilier urban i de informare i
orientare

Contractare
studiu de
fezabilitate i
proiect tehnic

În evaluare

2010

2015

2010

Politica 4.2. Asigurarea calit ii mediului la standardele UE
4.2.1 Implementarea unui management durabil al componentelor de mediu
CJ Timi

Comuna

Înfiin are i opera ionalizare
institu ie
(dotare tehnic i mobilier)
Împ durirea unei suprafe e de

2012

45.417.934 POR AXA
5
DMI 5.1

1.530.000 Energie
inteligent
UE
1.000.000 Fondul de

În
implementare

2008

2011

În evaluare

2009

2012
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43.

mediului prin împ durirea
terenurilor agricole degradate
din comuna S c laz
Realizarea de împ duriri în
comuna Sînmihaiu Român

S c laz

teren agricol degradat de 40,2ha

mediu

Comuna
Sînmihaiu
Român

Împ durirea unei suprafe e de 20
ha

Realizarea unei alei pietonale
continue, i a unei piste pentru
biciclete; construirea de poduri
pietonale i pentru biciclete.
Reabilitarea taluzurilor Canalului
Bega;
Dezvoltarea i/sau modernizarea
infrastructurii utilit ilor publice i
modernizare spa ii verzi.
Amenajarea unui parc în zona
Lacului cu Nuferi, execu ie piste
de biciclete, piste de alergare,
pasarele pietonale

Contractare
studiu de
fezabilitate i
proiect tehnic

2010

2013

27.000.000 POR AXA
1

Idee de
proiect

2011

2013

450.000 PNDR

Dezvoltarea celor dou gr dini
zoologice din Szeged i Timi oara

În evaluare
cererea de
finan are

2010

2011

Construc ie bazine de înot i
terenuri de sport multifunc ionale
Refunc ionalizare teren de sport i
construc ie vestiare

Idee de
proiect

2011

2012

Idee de proiect

2010

Politica 4.3. Diversificarea posibilit ilor de agrement i recreere
4.3.1 Valorificarea poten ialului cadrului natural

44.

Reabilitarea infrastructurii
publice urbane a malurilor
canalului Bega Timi oara

Municipiul
Timi oara

45.

Amenajarea malurilor
canalului Bega, inclusiv a
Lacului cu Nuferi - Ghiroda

Comuna
Ghiroda

46.

Tr im în Bazinul Carpa i –
dezvoltarea atractivit ii pentru
vizitatorii Parcului Zoologic
Szeged i Gr dinii Zoologice
din Timi oara”

47.

Construire i amenajare baz de Comuna ag
agrement i dot ri aferente în
comuna ag

48.

Reamenajarea i modernizarea

2013

4.3.2 Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor de relaxare, recreere i sport
Municipiul
Timi oara

4.3.3 Amenajarea arhitectural-peisagistic a parcurilor, gr dinilor si scuarurilor
Municipiul

Reamenajarea i modernizarea

Studiu de
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1.350.000 Programul
de
Cooperare
Transfronta
lier HURO
900.000 CNI
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M sura
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Parcului Botanic Timi oara

Timi oara

Gr dinii Botanice prin instalarea
unui sistem de iluminat, refacerea
gardului împrejmuitor, instalarea
unui sistem de irigare prin
aspersiune, refacerea aleilor
degradate de cre terea r d cinilor
arborilor, înlocuirea mobilierului

fezabilitate

49.

Modernizarea Parcului
Rozelor

Municipiul
Timi oara

Contractare
studiu de
fezabilitate i
proiect tehnic

2011

2013

6.750.000 POR AXA
1

50.

Modernizarea Parcului Justi iei

Municipiul
Timi oara

Contractare
studiu de
fezabilitate i
proiect tehnic

2011

2012

1.575.000 POR AXA
1

51.

Modernizarea Parcului Alpinet

Municipiul
Timi oara

Modernizarea Parcului Rozelor
prin instalarea unui sistem de
irigare computerizat, refacerea
aleilor distruse, refacerea colec iei
de soiuri de trandafiri.
Modernizarea Parcului Justi iei
prin instalarea unui sistem de
iluminat, refacerea gardului
împrejmuitor, instalarea unui
sistem de irigare prin aspersiune,
refacerea aleilor degradate,
înlocuirea mobilierului.
Modernizarea Parcului Alpinet
prin instalarea unui sistem de
irigare computerizat, refacerea
aleilor distruse, refacerea cascadei
i a râului de munte i îmbog irea
colec iei de magnolii.

Contractare
studiu de
fezabilitate i
proiect tehnic

2011

2012

2.115.000 POR AXA
1
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4.2.2. Analiza nivelului de integrare i corelare a proiectelor identificate
Integrarea i corelarea proiectelor de dezvoltare economic , social , cultural , etc., se bazeaz
întotdeauna pe o în elegere a mediului actual local atât economic cât i social, de dezvoltare urban , i a
modului în care acel mediu rela ioneaz în contextul mai larg al unei regiuni, al unei ri i, în mod
deosebit pentru momentul actual, în context european. Sistemele economice sunt complexe iar sistemele
la nivel local, na ional i global au devenit tot mai strâns legate unele de altele i mai interdependente.
Obiectivul strategic 1 vizeaz crearea condi iilor ini iale pentru facilitarea dezvolt rii economice
durabile a Polului de cre tere, climatul de afaceri fiind principalul factor care determin atractivitatea
zonei pentru investitorii autohtoni i str ini. Cum la nivel na ional, climatul de afaceri nu asigur
condi iile necesare pentru func ionarea corect a economiei, una din sarcinile prioritare ale Polului de
Cre tere este asigurarea tuturor condi iilor locale posibile, pentru stabilirea unui mediu de afaceri
atractiv, din punct de vedere legislativ i institu ional, care s asigure competitivitatea zonei pe diverse
pie e, interne i mai ales externe. Totodat este necesar integrarea economiei reale a zonei în cea
regional i în cea na ional , precum i folosirea pozi iei geopolitice a zonei, pentru promovarea unitar ,
la nivel zonal, a rela iilor interna ionale de cooperare cu Euroregiunea DCMT, cu organismele Uniunii
Europene, cu rile din Europa i de pe alte continente. Prioritatea ce vizeaz dezvoltarea industriilor de
înalt tehnologie, a informaticii i telecomunica iilor, precum i a serviciilor cu valoare adaugat mare
se integreaz în tendin a general înregistrat în ultimul timp de concentrare în municipiul Timi oara a
acestor activit i i ofer premise pentru dezvoltarea prioritar a acestora i în continuare, inclusiv în
arealul de influen al polului.
Obiectivul strategic 2 este corelat în mod logic cu primul tiut fiind c o dezvoltare economic sus inut
nu poate avea loc în lipsa infrastructurilor absolut necesare pentru accesibilitatea i conectivitatea
intern i extern a polului. Accesibilitatea intern a polului asigur difuzia dezvolt rii în teritoriu, iar
conectivitatea extern condi ii pentru ca bunurile materiale i serviciile zonei s poat concura cu
succes, prin caracteristici, performan e i nivel calitativ atât pe pia a intern , cât i pe cea interna ional
cu produsele similare realizate în Uniunea European .
La nivelul obiectivului strategic 3 fundamental este interdependen a organic dintre via a economic i
via a social-cultural a zonei. Proiectele i programele apar inând acestui obiectiv certific faptul c
bun starea locuitorilor zonei nu este numai de natur economic ; aceast component trebuie s se
combine în mod armonios cu bun starea spiritual , cultural i social (inclusiv sanitar ).
În sfâr it, în cadrul obiectivului 4, asigurarea unui habitat confortabil, atractiv i ecologic confirm
scopul final al oric rui demers de dezvoltare care este asigurarea prosperit ii i a calit ii vie ii
locuitorilor s i. Acest deziderat este urmarea fireasc a corel rii programelor de dezvoltare economic
i de modernizare infrastructurilor specifice cu cele legate de asigurarea unui climatul social-cultural
stabil i a coeziunii sociale dintre to i membrii comunit ii.
Spa ial, la nivelul Polului de Cre tere integrarea i corelarea programelor identificate este asigurat prin
subscrierea lor unor coordonate majore ce jaloneaz func ionarea polului de cre tere. Astfel din punct
de vedere al utiliz rii eficiente a utilit ilor i serviciilor publice, dezvoltarea economic i social a
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municipiului va trebui sus inut prin decizii comune ale autorit ilor publice care vor stabili locul unde
investi iile publice vor trebui realizate cu prioritate i în care cre terea economic va trebui încurajat în
mod deosebit.
Modul de utilizare a terenului în intravilanul municipiului, dar i la grani a dintre acesta i localit ile
vecine se asigur prin corelarea utilit ilor publice existente sau propuse cu dimensiunea cantitativ a
elementelor func ionale ce vor fi propuse pentru amplasare (birouri, locuin e, parcuri logistice etc.).
Echiparea arealului rural cu servicii, func iuni complementare i utilit i publice, fapt menit s conduc
la cre terea gradului de confort al locuitorilor i a atractivit ii pentru noi investi ii asigur func ionarea
integrat a Polului de Cre tere, facilitând cre terea accesibilit ii localit ilor i a gradului de mobilitate
al cet enilor.
De asemenea, noile dezvolt ri reziden iale din zona de influen vor fi concepute cu asigurarea
concomitent a accesului la servicii publice i func iuni comerciale astfel încât s se asigure fluen a
traficului c tre centrul municipiului i, în acela i timp, protejarea mediului i a peisajului natural. Din
punct de vedere al mediului natural, p durile i alte elemente de peisaj ofer în acela i timp posibilit i
de recreere pentru locuitori, precum i poten ial de atractivitate pentru turi ti.
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GRAFIC DE IMPLEMENTARE A PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE
AL POLULUI DE CRE TERE TIMI OARA
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denumire proiect

Centru multifunc ional pentru
sus inerea afacerilor Timi oara
Structuri locale pentru sprijinirea
afacerilor în Dumbr vi a - Incubator de
afaceri
Sistem de informare i comunicare facil
pentru cet eni – panouri informative
Institut de Cercetare în Domeniul
Sistemelor Inteligente de Transport ITS
Reabilitare Pia a Iosefin - municipiul
Timi oara
Polul de inovare în sectorul Tehnologiei
Informa iei
Centrul de studii i cercet ri Dude tii
Noi

8.

Sistem Agro - Logistic Regional
Integrat

9.

Completare inel IV Calea Buzia ului –
Calea Lugojului, Pod Bobâlna
Realizare Pod Jiul, l rgire pasaj i
strada Jiul
Reabilitare str. V c rescu - pe tronsonul

10.
11.

2010
Sem.
I

Sem.
II

2011
Sem.
I

Sem.
II

2012
Sem.
I

Sem.
II

2013
Sem.
I
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Sem.
II

2014
Sem.
I

Sem.
II

2015
Sem.
I

Sem.
II
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

b-dul Regele Carol i Splaiul
T.Vladimirescu
Reabilitare str. V c rescu - pe tronsonul
b-dul Regele Carol i B-dul 16
Decembrie 1989
Amenajare complex rutier zona
Michelangello
Trafic Management i supraveghere
video
Centru intermodal regional de
transport m rfuri Timi oara
Sta ie intermodal transport public
Dâmbovi a
Accesibilizarea zonei prin extinderea
liniei de tramvai Timi oara – Albina
Modernizarea sta iilor de transport
public intermodal la nivelul PCT
Accesibilizarea zonei prin extinderea
re elei de troleibuze Timi oara Dumbr vi a
Accesibilizarea zonei prin extinderea
re elei de troleibuze Timisoara –
Ghiroda

22.

Reabilitare linii tramvai i modernizare
trame stradale pe str. Ioan Slavici, str.
Polon
Dude tii Noi – Comuna Verde

23.

Parc tehnologic pentru energie
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24.
25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.
32.

alternativ Timi oara
Parcul jude ean Timi de produc ie
energie fotovoltaic Timi oara
Parc pentru produc ia de energie
fotovoltaic pentru acoperirea
consumului public de energie în
comuna S c laz i Sânmihaiu Român
Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea i echiparea infrastructurii
educa ionale a Liceului Teoretic J.L.
Calderon
Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea i echiparea infrastructurii
educa ionale a Liceului Teoretic
Nikolaus Lenau
Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea i echiparea infrastructurii
educa ionale a Colegiului Na ional
C.D.Loga
Reabilitare coala de Arte i Meserii
„Gheorghe Atanasiu”
Reabilitarea, modernizarea i
accesibilizarea spa iilor destinate
desf ur rii activit ilor în cabinete de
lucru i terapii compensatorii protejate
din cadrul Liceului Teoretic IRIS
Timi oara
Reabilitarea i revitalizarea fortifica iei
Cet ii Timi oara - Bastionul Theresia
Restaurarea i refunc ionalizarea
castelului Huniade al Muzeului
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33.
34.

35.

36.
37.
38.

39.
40.

Banatului
Reabilitarea i includerea în circuitul
turistic a Bisericii Romano-Catolice
Sf.Vendelin din comuna Dude tii Noi
Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea i echiparea ambulatoriului
Spitalului Clinic de Boli Infec ioase i
Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babe ”,
Timi oara”
Reabilitarea, modernizarea i echiparea
ambulatoriului Clinicii de Chirurgie
Cranio-Maxilo-Facial din cadrul
Spitalului Clinic Municipal de Urgen
Timi oara
Dezvoltarea i modernizarea serviciilor
de urgen i ambulatoriu din cadrul
Spitalului Clinic Jude ean Timi
Amenajare centru de zi pentru b trâni în
Comuna Giarmata
Achizi ionare echipamente specifice
pentru îmbun t irea capacit ii i
calit ii sistemului de interven ie în
situa ii de urgen i pentru acordarea
asisten ei medicale de urgen i a
primului ajutor calificat
Reabilitare spa ii publice din centrul
istoric al ora ului Timi oara (Cetate)
Reabilitarea Ansamblului urban
interbelic “Corso” al Municipiului
Timi oara, parte a patrimoniului
cultural na ional
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41.

49.

Agen ie pentru managementul energiei
în jude ul Timi (în Timi oara)
Îmbun t irea calit ii mediului prin
împ durirea terenurilor agricole
degradate din comuna S c laz
Realizarea de împ duriri în comuna
Sînmihaiu Român
Reabilitarea infrastructurii publice
urbane a malurilor canalului Bega
Timi oara
Amenajarea malurilor canalului Bega,
inclusiv a Lacului cu Nuferi - Ghiroda
Tr im în Bazinul Carpa i – dezvoltarea
atractivit ii pentru vizitatorii Parcului
Zoologic Szeged i Gr dinii Zoologice
din Timi oara”
Construire i amenajare baz de
agrement i dot ri aferente în comuna
ag
Reamenajarea i modernizarea Parcului
Botanic Timi oara
Modernizarea Parcului Rozelor

50.

Modernizarea Parcului Justi iei

51.

Modernizarea Parcului Alpinet

42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.

Legenda:
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Activit i premerg toare depunerii cererii de finan are, inclusiv evaluarea cererii
Implementarea proiectului (derularea activit ilor specifice)
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