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Mi!c"m Timi!oara. Împreun".

2020 2022

109
4.0

proiecte

mili    ane
în domeniile 
cultur!, sport "i 
tineret finan#ate

lei buget pentru 
proiectele TM2023 
RESTART

2021

2021

milioane de euro, 
fonduri nerambursabile 
pentru Traseul Revolu!iei.

2022Contract Semnat

120
proiecte

în domeniile 
cultur!, sport "i 
tineret finan#ate

2022 11.4
mili    ane
lei buget alocat pentru 
proiectele care 
constituie programul 
cultural prioritar 
Timi"oara 2023
Boarding Station

2022
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reactiv#m tradi!ia
timi"orean# de

Timi"oara, magnet pentru inovare în mobilitate.

Cu recent deschisele fabrici de biciclete, SMW (asociat" 
Decathlon) !i Corratec împ"rt"!im viziunea ca Timi!oara s" 
devin" un centru european în produc#ia de biciclete !i e-bikes. 

Datorit" investi#iilor pe care le fac cele dou" companii la 
Timi!oara, suntem deja bine plasa#i pe harta european" de 
produc#ie velo !i urmeaz" s" atragem !i alte investi#ii în 
domeniu. Italienii de la SMW !intesc s# asambleze 1 milion 
de biciclete anul acesta la Timi"oara, iar cu fabrica de la 
Timi!oara, germanii de la Corratec vor cre"te produc!ia de 
biciclete electrice de la 90.000 la 400.000 de unit!"i pe an.

Compania ZF a anun#at extinderea hub-ul din ora! pentru a 
deveni centru de cercetare !i dezvoltare în mobilitate electric" 
!i solu#ii software !i hardware pentru vehicule ac#ionate 
electric. În urm"torii trei ani î!i vor tripla num!rul de ingineri 
care lucreaz! acum în ora#, cu 100 de angaj"ri pe an.

Raport 2022

2.1
din Programul
de guvernare (2020)
Sus!inem inova!ia
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Timi"oara, magnet pentru inovare în mobilitate.

Cu recent deschisele fabrici de biciclete, SMW (asociat" 
Decathlon) !i Corratec împ"rt"!im viziunea ca Timi!oara s" 
devin" un centru european în produc#ia de biciclete !i e-bikes. 

Datorit" investi#iilor pe care le fac cele dou" companii la 
Timi!oara, suntem deja bine plasa#i pe harta european" de 
produc#ie velo !i urmeaz" s" atragem !i alte investi#ii în 
domeniu. Italienii de la SMW !intesc s# asambleze 1 milion 
de biciclete anul acesta la Timi"oara, iar cu fabrica de la 
Timi!oara, germanii de la Corratec vor cre"te produc!ia de 
biciclete electrice de la 90.000 la 400.000 de unit!"i pe an.

Compania ZF a anun#at extinderea hub-ul din ora! pentru a 
deveni centru de cercetare !i dezvoltare în mobilitate electric" 
!i solu#ii software !i hardware pentru vehicule ac#ionate 
electric. În urm"torii trei ani î!i vor tripla num!rul de ingineri 
care lucreaz! acum în ora#, cu 100 de angaj"ri pe an.

Mi!c"m Timi!oara. Împreun".

Porsche Engineering a transmis c" a ales Timi!oara 
pentru a deschide un centru de cercetare !i dezvoltare, 
unde vor lucra 200 de speciali!ti în dezvoltare de softuri !i 
test"ri pentru diverse proiecte din domeniul automotive. 
Cei de la Porsche Engineering inten#ioneaz" s" colabore-
ze cu Universitatea Politehnica !i Universitatea de Vest 
pentru a dezvolta cercetarea din Timi!oara în domeniul 
e-mobilit"#ii.

Cu investi#ia companiei Dräxlmaier de 200 de milioane 
de euro în urm!torii #ase ani în e-mobilitate, ora!ul 
nostru se pozi#ioneaz" ca un juc"tor important pe pia#a 
na#ional" !i european" a tehnologiilor verzi.

Timi!oara devine ora!ul mobilit"#ii verzi !i al investi#iilor 
care mi!c" toat" Europa.

În var", Timi!oara a fost primul ora" din România unde 
s-a testat public un vehicul autonom (f"r" !ofer), gra#ie 
investi#iei celor de la Continental.
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deblocat

Raport 2022

programul Timi"oara - Capital# European# a Culturii "i 
l-am dat înapoi comunit#!ii. Am împuternicit institu!iile 
"i operatorii culturali locali cu derularea lui.

29 martie 2022 Panelul de Exper#i care 
monitorizeaz" din partea Comisiei Europene, 
implementarea dosarului de candidatur" au 
transmis c" Programul Cultural actualizat se 
bucur# de deplina lor aprobare !i c" Timi!oara 
poate începe implementarea sa imediat".

Am selectat o echip" de curatori profesioni"ti s# 
coordoneze programul Capitalei Culturale.

Am alocat 15 milioane de euro pentru sus#inerea 
Programului Na!ional „Timi$oara - Capital# 
European# a Culturii” (6 milioane euro în 2022 !i 9 
milioane euro în 2023).

Am restabilit leg"turile de colaborare cu Asocia!ia 
Timi"oara 2023.

Am

Comisia Europeana aprob# Profesion"ti obiectivi

2.4 
din Programul
de guvernare (2020)
Lucr#m împreun#
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transparent
& independent
11 mil. lei

Mi!c"m Timi!oara. Împreun".

Am agreat cu to#i partenerii locali, na#ionali !i europeni ca 
festivitatea de deschidere a Anului Capitalei, s" aib" loc în  
17-19 februarie 2023.

Am constituit o re#ea informal" de promovare la nivel 
interna#ional a Capitalei Culturale format" din ambasade, 
centre culturale "i institutele culturale na!ionale prezente 
în capitalele europene.

Octombrie 2022: Parlamentul României a aprobat 
legea prin care recunoa!te rolul strategic al Timi!oarei, 
Capital" European" a Culturii !i aloc" 164 de milioane 
de lei de la bugetul de stat. 

Am înfiin#at Centrul de Proiecte al Municipiului Timi!o-
ara, ca serviciu public de interes local care 
gestioneaz# în mod profesionist "i dup# model 
european finan!#rile nerambursabile ale Municipiului 
!i re#eaua de cinematografe.

CC2023 In linie dreapt#

Bugetare na!ional#

Centrul de Proiecte Am schimbat regulile de acordare a finan#"rilor nerambursa-
bile de la bugetul local prin introducerea unor criterii de 
evaluare clare "i comisii de evaluatori independen!i. Am 
alocat 11 milioane de lei în 2021. Am dublat suma în 2022 
pentru proiecte venite din comunitate, în domeniile: cultur", 
sport, tineret, educa#ie, smart city, mediu !i implicare civic" 
https://centruldeproiecte.ro/proiecte-finantate/
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Cinematograful Victoria

Am reabilitat !i reintegrat Cinematograful Victoria în 
peisajul cultural local (în prima lun" cu program 
constant, peste 2.600 de spectatori dintre care 18% 
copii) .

Reabilit#m fostele cinematografe Studio, Dacia, Timi", 
Freidorf care vor avea identit"#i culturale specifice  (Studio 
- cinematograf de art" !i de film independent, Timi! - 
scen" dedicat" muzicii jazz, rock, blues, Dacia - misiune 
educativ", proiecte cu elevii, filme documentare, 
Freidorf - centru social !i cultural).

Reabilit"m Turnul de Ap! din Iosefin !i îl integr"m în 
circuitul cultural ca spa#iu de expozi#ie.

Amenaj"m ansamblul exterior de la Muzeul de Tramvaie 
Corneliu Miklo"i, ca prim" faz" din MultipleXity - Centru 
pentru Art", Tehnologie !i Experiment. Spa#iul este 
preg"tit pentru evenimente culturale în aer liber, ca una din 
gazdele principale ale Capitalei Culturale. 

Am deschis noi spa!ii pentru cultur# "i evenimente: 
parterul Palatului $tefania în Pia#a Traian, spa#iile disponi-
bile ale Centrului de Proiecte de pe str. Alecsandri, fostele 
ateliere de la MultipleXity. Avem altele în preg"tire: am dat 
în administrarea Teatrului German fostele ateliere !colare 
de pe str. Cuvin pentru a fi transformate în spa#ii culturale, 
al"turi de cinematograful Arta aflat în administrarea 
Teatrului Maghiar.

2600 spectatori, 18% copii în prima lun# MultipleXity

Turnul de ap#

spa!ii
reabilitate
pentru 
comunitate
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”Îmi doresc c" Timi!oara s"  
renasc", iar zona istoric"  s" fie 
pus" în valoare atât prin reabilitarea 
cl"dirilor istorice, cât !i prin modul în 
care este folosit spa#iul public. Am 
lucrat al"turi de compartimentele 
de resort din prim"rie la regulamen-
tul privind sprijinul financiar pentru 
reabilitarea cl"dirilor istorice !i am 
sprijinit înfiin#area Biroului reabilit"ri 
cl"diri istorice din Pia#a Traian, birou 
în care au avut loc peste 200 de 
audien#e”, 

Paula Romocean, 
consilier local 

Am redeschis Biroul de Reabilitare Cl#diri Istorice, din 
Traian, am înfiin#at un program de sprijin financiar pentru 
proprietarii de cl"diri istorice !i oferim consultan#" gratuit" 
celor interesa#i de reabilitarea imobilului.

Onor"m patrimoniul istoric: trei zone emblematice ale 
Timi"oarei sunt în proces de regenerare urban#. Punem 
în eviden#" frumuse#ea locurilor, amenaj"m spa#ii pentru 
întâlnire !i petrecere a timpului liber, cu zone verzi, facilit"#i 
pentru diverse activit"#i culturale !i de relaxare !i facem loc 
pietonilor !i bicicli!tilor prin amenajarea unor coridoare de 
mobilitate.

Am depus !ase plângeri penale  împotriva unor propri-
etari de cl#diri de patrimoniu care prin lucr#ri necon-
forme au mutilat cl#dirile.

Zona Traian, cu 4 pie!e "i 12 str#zi - în proiectare

Pia!a Victoriei cu str#zile adiacente - preg"tire concurs de arhitectur"

Zona Pie!ei Mocioni/Sinaia "i str#zile adiacente - în proiectare

protej#m 
patrimoniul 
istoric

Am dat în judecat" un celebru clan 
din ora! !i am cerut în instan#" 
restituirea unui imobil istoric de pe 
bulevardul Mihai Viteazu, unde a 
func#ionat ani de zile o gr"dini#". În 
anii 2000, cl"direa a ajuns prin falsuri 
în acte în mâna unor persoane 
private !i apoi a urmat o cascad" de 
vânz"ri a vilei, trecând de la un 
proprietar la altul. 

Mi!c"m Timi!oara. Împreun".

Proiecte de Regenerare Urban#
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Contract Semnat

pentru Revolu#ie puse în valoare 
urbanistic !i cu ajutorul tehnologiilor 
moderne de realitate augmentat" !i 
virtual": Pia!a Maria, Podul Traian, 
Pia!a Victoriei, Pia!a Libert#!ii, Pia!a 
Sf. Gheorghe, Prefectura, zona B#ile 
Neptun, Cimitirul Eroilor "i Calea 
Martirilor. 

Contract de finan#are semnat: 
4,5 milioane euro prin PNRR.

”P"strarea memoriei Revolu#iei din 
1989 ar fi incomplet" f"r" conservar-
ea urmelor de gloan#e !i proiectile de 
pe cl"dirile centrale. Am elaborat un 
regulament local care ne ajut" s" 
cre"m un patrimoniu imobil al 
Revolu#iei care s" completeze 
complexul memorial ce începe s" 
prind" contur”, 

R#zvan Negri"anu, 
consilier local

Traseul Revolu!iei: 
nou# puncte 
emblematice

4.5 milioane euro
Foto: Urbán Tamás FORTEPAN .  Wikipedia cc 3.0

Raport !i viziune 202220
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