
toate
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Mi!c"m Timi!oara. Împreun".

383+
mil. lei

pentru lucr!ri de investi"ii 
pân! la 31 octombrie 2022. 
Cea mai mare sum! din 
istoria ora#ului.

Cea mai mare sum# 
investit# anul acesta de o 
prim#rie din România, 
dup! Capital!

2022

2020 2022

5
50
mil.

4
Cele mai multe cl!diri de 
#coli #i de spitale ridicate 
de la zero, concomitent în 
ultimii 30 de ani - cinci 
"coli "i patru spitale.

sum! record
pentru investi"ii
în educa"ie

2022

2022

#1
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În 2022 am investit 50 de milioane de lei în infrastructur# 
de educa!ie (sum# record). Avem 82 de s#li de clas# noi 
în construc!ie "i 13 "coli în reabilitare sau extindere.

Domeniile educa#ie !i s"n"tate sunt prioritare la investi#ii

Raport 2022

Execu!ie lucr#ri 

50 milioane lei
sum! record 
pentru investi"ii în 
educa"ie

5.1 din Programul
de guvernare (2020)
Investim în educa!ia
copiilor no"trii
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În construc#ie corp de cl"dire nou la General# 13 - $agului;

Reabilitarea fa#adadei, re#elelor !i interioarele de la 
Colegiul Emanuil Ungureanu;

Reabilitarea de la Liceul Lenau din cartierul Cetate 
(finalizat", dup" 9 ani de !antier);

Reabilitarea termic" de la Gr#dini!a PP 33 - Oituz;

Reabilitarea termic" de la Gr#dini!a PP 11 - Soarelui;

Finalizarea s"lii de sport de la Gimnazial# 18 - Dacia;

În construc#ie 2 corpuri noi !i reabilitarea celor 
existente la Gimnazial# 30 - Soarelui;

În construc#ie corpul nou de la Liceul Waldorf;

Reabilitarea acoperi!ului, a interioarelor !i construc#ia 
unei S"li de Sport de la General# 25 - Martirilor;

Reabilitarea fa#adei, acoperi!ului !i 
a tâmpl"riei de la Colegiul Carmen Sylva;

Reabilitarea acoperi!ului s"lii festive 
de la Colegiul C. D. Loga;

Extinderea unui corp de cl"dire la General# 7;

Reabilitarea Gr#dini!ei PP 5 - Rudolf Walter;

Mi!c"m Timi!oara. Împreun".

Primul campus "colar modern din Timi"oara, aflat în 
zona Oituz, care va putea g"zdui peste 1.200 de elevi. Se 
va integra cu dezvoltarea zonei Oituz, unde avem un PUZ 
în lucru despre care vorbim mai jos.

Construim un Centru Cultural !i Educa#ional din Kuncz: va 
deservi 100 de copii cu vârste între 7 "i 12 ani, afla!i în 
risc de excluziune social. Aici î!i vor putea face temele, 
vor face cursuri de muzic", de desen, de teatru, vor citi 
sau vor face sport sub îndrumarea profesionist" a celor 
de la Direc#ia de Asisten#" Social", sprijini#i de Institutul 
Intercultural Timi!oara !i de alte ONG-uri de profil. 
$antierul a început în februarie anul acesta.

Execu!ie lucr#ri 

Execu!ie lucr#ri 

Noul campus Lenau

Centrul Cultural "i 
Educa!ional Kuncz
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Pentru prima oar", reprezentan#ii primarului în Consiliile 
de Administra#ie a !colilor sunt profesioni"ti selecta!i 
din comunitate, cu experien!# în management "i 
conducerea de echipe;

Am delegat reprezentan#i ai primarului în Consiliile de 
Adminstra#ie !i al#i profesioni!ti din mediul universitari 
ca evaluatori în concursurile de ocupare a func!iei de 
director de "coal#.

Reabilitarea termic" a Gr#dini!ei PP 6 - Ghiroda Nou#;
Reabilitare !i etajare la $coala Gimnazial# 15 - Fratelia;
Reabilitare termic" la Liceul J.L. Calderon
Reabilitare termic" construc#ii !i instala#ii !i cre!tere 
eficien#" energetic" la Colegiul Tehnic “Henri Coand#”
Reabilitare termic" construc#ii !i instala#ii !i cre!tere 
eficien#" energetic" la Liceul Alimentar

Realizare !arpant", reabilitarea termicã !i 
modific"ri interioare la Colegiul Ana Aslan 

Reabilitare $coala Gimnazial# 1- Fabric - 
$coal# Verde Inteligent#

Fonduri contractate

În evaluare PNRR

Fonduri europene pentru 
reabilitare de "coli "i gr#dini!e

M#suri pentru depolitizarea 
înv#!#mântului preuniversitar 

Raport 2022

”Am intrat în politic" cu emo#ie, cu gândul la 
educa#ia !i s"n"tatea copiilor Timi!oarei. Sunt 
mândru s" ajut, s" pun um"rul pentru 
schimbarea în bine în !coli, în cabinete medicale 
!colare, în comunit"#ile de cartier, zi de zi. Cu 
fiecare proiect mai bine pentru copiii no!tri, 
pentru Timi!oara de mâine”

R#zvan Stana, 
consilier local
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În acest moment, construim patru spitale: cel mai mare 
centru de recuperare pulmonar# din euroregiune la
V. Babes, o nou# clinic# Balneo, o nou# clinic# ORL "i 
termin#m noul Spital de Copii, în "antier de 10 ani (!) 
pentru care am depus proiect pentru fonduri PNRR 
pentru dotarea medical".

Dar aceste patru noi spitale nu rezolv" marile lipsuri de 
sistemul sanitar local. Una dintre urgen#e este o nou# 
maternitate - pentru c" spa#iul de la Odobescu este 
închiriat !i impropriu pentru o maternitate de secol XXI. 
Suntem pe lista scurt# a celor 25 de spitale care se vor 
finan!a prin PNRR. 

Pe list# sunt 49 de pozi!ii, dintre care se vor selecta 25. 
Conform criteriilor de selec#ie publicate de Ministerul 
S"n"t"#ii avem !anse foarte mari, pentru c" dintre toate 
proiectele de pe list", este probabil cel mai avansat: 
a!tept"m doar finan#area pentru a putea începe lucr"rile. 
F#r# lobby politic din partea tuturor partidelor, din 
p#cate nu vom avea "anse. 

Prima oar# când în Timi"oara, 
Prim#ria construie"te patru spitale4

Noua maternitate ar urma s" fie construit" pe strada 
Macilor, în spatele Liceului UCECOM de pe Bogd"ne!tilor 
!i va avea 236 de paturi (150 la obstetric" !i ginecologie, 16 
la ATI !i 70 la neonatologie), laborator de fertilizare in vitro, 
centru de screening prenatal, centru de screening al 
cancerului genito-mamar !i va deservi nu doar Timi!oara, 
ci întreaga regiune. O investi#ie de peste 150 de milioane de 
euro, pe care nu avem cum s" o sus#inem doar din bugetul 
local. Dac# primim banii din PNRR, spitalul va fi gata 
înainte de 2026.

Continu"m s" lucr"m pentru un nou Spital Municipal. 
Colabor"m cu IFC, divizia de investi!ii în dezvoltare a 
B#ncii Mondiale, la întocmirea unui model financiar pentru 
implementarea acestui proiect. Asta ne va permite s" 
finan#"m !i s" oper"m în mod sustenabil noul spital 
municipal. Acesta va aduna în acela!i sediu sec#iile împr"!-
tiate în totul ora!ul ale actualului Municipal !i va fi amplasat 
lâng" aeroportul Cioca, în zona de nord a ora!ului. Acolo 
elabor"m în prezent o strategie coerent" de dezvoltare, 
care va cuprinde !i servicii medicale !i spitalice!ti. 

Mi!c"m Timi!oara. Împreun". 5.4 din Programul
de guvernare (2020)
Protej#m
s#n#tatea
timi"orenilor
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Un ansamblu de trei cl"diri noi cu 13 de saloane, 2 
saloane de studii clinice, 5 cabinete medicale, sal" 
de conferin#e cu o capacitate de 50 de persoane, 
sal" de curs pentru 70 de persoane, s"li de 
kinetoterapie, aerosoli, salin", saun", spa#ii cu 
destina#ii speciale. 

$antier început în decembrie 2020 !i care urmeaz" 
s" fie finalizat în 2023 prim"vara.

Reabilit#m cl#direa veche care d" în Bulevardul Revolu#iei, 
construim o cl#dire nou# în spate cu 5 etaje !i o dot"m cu 
echipamente. $antier început în martie 2022.

Am deblocat !antierul !i acesta se afl" 
la câ#iva pa!i de finalizare.

Am preg"tit documenta#ia tehnic", cu Autoriza#ia de 
construire semnat" pentru o nou" maternitate, pe str. 
Macilor. Proiect depus pentru fonduri PNRR (se afl" pe 
lista scurt" de 49 de obiective din care vor fi selectate 
25 pentru a primi finan#are).

Execu!ie lucr#ri

Execu!ie lucr#ri

În evaluare fonduri UEExecu!ie lucr#ri

Execu!ie lucr#ri

Centrul de recuperare
pulmonar# de la Victor Babe"

Noua Clinic# ORL

Noul Spital de Copii
în linie dreapt# 
pentru finalizare

Noua MaternitateO cl"dire nou" cu dou" etaje pe locul ambulatoriului, cu 
cabinete pentru medici, cabinete de consulta#ie, s"li de 
tratament, vestiare, grupuri sanitare, având la parter 
sectorul de hidroterapie recreat !i reabilitarea cl"dirii 
existente care cuprinde bazinul mare, vestiarele, 
grupurile sanitare.

Noua Clinic# de Balneo

Raport 202244



Am crescut de la an la an sumele pentru pentru 
servicii sociale complementare (9 milioane în 2020, 
10,47 milioane lei anul acesta, 14,94 milioane lei pentru anul 
viitor). Acolo unde Prim"ria prin Direc#ia pentru Asisten#" 
Social" nu poate interveni pentru c" nu are pârghii legale 
sau suficient" capacitate, intervin organiza#ii prin servicii 
pe care le sus#inem financiar. 

Finan!#m: centre reziden#iale pentru persoane adulte cu 
dizabilit"#i, centre pentru via#" independent", centre de 
primire în regim de urgen#", centre reziden#iale de 
asisten#" !i reintegrare social" pentru persoane f"r" 
ad"post, ad"posturi de noapte, îngrijire la domiciliu 
pentru persoane vârstnice, echipe mobile pentru 
persoane adulte cu dizabilit"#i, centre de zi pentru copii 
afla#i în situa#ie de risc de separare de p"rin#i, centre de zi 
de recuperare pentru copii cu dizabilit"#i, cantine sociale, 
servicii mobile de acordare a hranei - masa pe ro#i;

Elaborare documenta!ieCrescut nivelul de finan!are

Nu îi uit#m pe cei vulnerabili, 
care trec prin momente dificile

Moderniz#m spa!iul public

Mi!c"m Timi!oara. Împreun".

Moderniz#m spa!iul public din zona Dacia. 
Este primul proiect de acest tip în Timi"oara, 
în care gândim integrat modernizarea unui întreg cartier 
de locuin#e, plecând de la nevoile celor care locuiesc aici
pentru spa#iu verde de calitate, zone de recreere !i odihn" 
în aer liber sau modalit"#i sigure de deplasare. Facem 
trecerea de la un cartier în care autoturismul este prioritar, 
la un cartier pentru oameni.
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În implementare  În elaborare

Beneficiar este zona cuprins" între Calea Aradului (la est), 
Grigore Alexandrescu/Ovidiu Balea/Aleea Viilor (la sud), 
calea ferat" (la vest) !i canalul Beregs"u (la nord) - este 
prima strategie integrat" realizat" pe o zon" a!a de 
întins" din Timi!oara (peste 1.000 de hectare). 

Seteaz" direc#iile de ac#iune pe urm"torii 10-20 de ani. 

Este pentru prima dat# când Prim#ria Timi"oara "i 
investitorii priva!i lucreaz# împreun# pentru a 
dezvolta o zon# din ora" (pân" acum fiecare investitor 
propunea, prin PUZ sau PUD realizarea de spa#ii verzi !i 
zone de recreere, f"r" a #ine cont de ceea ce se afl" în jur).

Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Zona Oituz-Popa $apc# 
"i concept amenajare domeniu public (suprafa#" 
cuprins" între str. Popa $apc", str. Oituz, Calea A. I. Cuza 
!i str. A. Demetriade) - analizeaz" posibilitatea realiz"rii 
unui punct intermodal de transport, prin introducerea 
unei sta#ii de tren care s" lege zona central" de restul 
jude#ului, va trasa reglement"rile pentru culoare velo cu 
parc"ri pentru biciclete conexe, o parcare suprateran# 
cu 5 etaje, !i dou" culoare pietonale importante (Intrarea 
Doinei - str. Popa $apc", cu subtraversare !i Iulius Town - 
noul campus de campusul existent UPT/UVT de pe 
bulevardul Vasile Pârvan).

Raport 2022

Strategia de Dezvoltare 
Teritorial# Urban# - 
Timi"oara Nord

Plan urbanistic zonal
Oituz-Popa $apc#
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Acesta este unul din multele anun!uri ale pandemiei,  
anun! dat de Prim"ria Timi#oara acum un an, la final de 
octombrie 2021, un anun! pe care nimeni nu ar vrea s"-l 
mai scrie vreodat".

Pandemia va r"mâne un capitol distinct în istoria ora#ului 
#i de aceea merit" s" vorbim separat despre ce a însem-
nat. F"r" solidaritatea #i r"spunsul prompt al comunit"!ii, 
am fi trecut mult mai greu peste aceast" perioad" crunt".

”Oxigen pentru Timi!oara” a fost o ini!iativ" a Prim"riei 
Municipiului Timi#oara #i a comunit"!ii locale de a sprijini 
efortul de combatere a pandemiei de COVID19, prin 
achizi!ionarea de echipamente medicale (concentratoare de 
oxigen #i pulsoximetre), care erau oferite, sub form" de 
împrumut, pacien!ilor cu Covid-19 care aveau nevoie de 
oxigenoterapie #i erau trata!i la domiciliu sub supravegherea 
medicilor de familie. 

Programul se adresa persoanelor infectate cu COVID-19 
care au trecut pe la triajul de la Spitalul „Victor Babe#” 
Timi#oara, iar doctorii au decis monitorizarea la domiciliu cu 
ajutorul unui pulsoximetru sau/#i concentrator de oxigen. 

Astfel, paturile spitalului r"mâneau disponibile pentru 
cazurile grave. În cifre:  1.280 de oameni ajuta!i, contribu!ii 
pentru dotarea a dou" spitale, dou" centre de vaccinare #i a 
unui centru de transfuzie. S-au strâns aproape 1,8 milioane 
de lei #i voluntarii au parcurs peste 10.000 de km pentru a 
ajunge la fiecare bolnav.

Mi#c"m Timi#oara. Împreun".

Pandemia COVID19
              Având în vedere num"rul mare de solicit"ri venite din 
partea medicilor de familie în ultimele zile, pentru alocarea 
de concentratoare de oxigen prin proiectul "Oxigen pentru 
Timi#oara", facem urm"toarele preciz"ri:

• Pentru a putea procesa num"rul mare de cereri, medicii 
de familie care solicit" alocarea de concentratoare de 
oxigen sunt ruga!i s" completeze întâi cererea online 
disponibil" pe … . Fiecare cerere va fi procesat" #i în func!ie 
de disponibilit"!i i se va da curs. 

• În acest moment, 159 de concentratoare de oxigen sunt la 
beneficiari: 40 sunt la institu!ii medicale sau sociale #i restul 
sunt la persoane fizice bolnave de COVID din Timi#oara #i 
jude!ul Timi#;

• Mai avem disponibile 84 de concentratoare, care se vor 
aloca, conform procedurii stabilite ini!ial #i pe care o pute!i 
parcurge pe …

OCT 2021
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Realizat" de ini!iativa City Doctors din Timi#oara, pentru 
ca medicii de familie #i speciali#tii de la Victor Babe# s" 
aib" o leg"tur" profesional", digital", perfect securizat" #i 
gratuit", pentru pacien!ii care au COVID, dar sunt sub 
tratament, la domiciliu. 

Medicii pot s" comunice direct #i în timp real rezultatele 
analizelor pacien!ilor #i recomand"ri de tratament. 
Aplica!ia a fost dat" ca exemplu de Organiza"ia Mondial# 
a S#n#t#"ii pentru a fi implementat# în toat# lumea. 

Primii români vaccina!i la medici de familie au fost 
vaccina!i în Timi#oara, datorit" acestui program pilot 
ini!iat de Prim"rie în parteneriat cu organiza!iile 
profesionale reprezentantive.

Raport 2022

Pandemic Controller

Amenajarea de centre
de vaccinare

Platforma resurs" în perioada de criz" sanitar", cu informa!ii 
credibile, într-un format accesibil tuturor #i permanent 
actualizate a fost un sprijin real pentru a lua decizii corecte. 

Aplica!ia era updatat# zilnic cu informa"ii la zi din Timi#o-
ara cu privire la: rata de infectare, num"rul de locuri libere la 
ATI, num"rul de paturi libere non-ATI, cu oxigeno-terapie, 
restric!iile de deplasare, conform legisla!iei în vigoare, 
locurile unde ne putem vaccina #i cum ne putem face 
programare, cum trebuie s" reac!ion"m la simptomele bolii 
#i unde trebuie s" sun"m etc. 

Proiect premiat de Agen"ia Na"ional# a Func"ionarilor 
Publici, în cadrul competi!iei ”Inova!ie #i calitate în sectorul 
public”.

8 centre de vaccinare fixe, cu precizarea c" la 2 
centre de vaccinare au func!ionat #i echipe mobile;

2 centre de vaccinare de tip drive-through ;

au fost organizate maratoane de vaccinare la Centrul 
Regional de Afaceri Timi$oara (CRAFT), respectiv la 
sediul “Vineri 13” ;v

covid19.primariatm.ro

Vaccinarea la medicii de familie
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Mi#c"m Timi#oara. Împreun".

Carantinarea a 4.435 migran!i, în C"minul fostului Colegiu 
Tehnic ”Dimitrie Leonida”, în perioada noiembrie 2020- 
decembrie 2021: Direc!ia de Asisten!" Social" a asigurat 
hran#, materiale sanitare, dezinfectan"i, m#!ti, solu"ii 
igienizare, servicii de dezinfec"ie dup# fiecare ciclu de 
14 zile, colectare de#euri, sp"lare lenjerie cu barier" 
septic" #i personal de specialitate pentru asisten!" 
social".

Au fost deta!a"i angaja"i din prim#rie la dispeceratele 
Centrului Jude$ean de Coordonare %i Conducere a 
Interven$iei (CJCCI) Timi#, Direc!iei de S"n"tate Public" 
Timi# #i Serviciului de Ambulan!" Jude!ean Timi#. Au 
fost deta#ate persoane, autoturisme #i autospeciale la 
Serviciul de Ambulan!" Jude!ean Timi# în scopul deplas-
"rii pentru vaccinare la domiciliul persoanei.

Am accesat peste 35 de milioane de lei din fonduri 
europene pentru a echipa trei spitale timi!orene cu 
echipamente medicale #i de protec!ie pentru gestionar-
ea crizei sanitare provocat" de COVID 19. Este vorba 
despre un parteneriat între Prim"ria Municipiului Timi#o-
ara #i spitalele Victor Babe#, Louis %urcanu #i Municipal.

Derul"m cel mai mare proiect medical din acest 
domeniu, din euroregiune, #i anume construc!ia 
noului centru de recuperare respiratorie pentru 
pacien!ii cu boli pulmonare sau sechele l"sate de 
Covid, de la Spitalul Babe#.

Carantinarea a 4.435 migran"i

Mul"umiri tuturor celor care s-au implicat.

35 milioane de lei pentru spitale

Centru de recuperare
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Timi!oara 
pentru Ucraina
R"spunsul venit din partea oamenilor #i a societ"!ii civile 
din Timi#oara în urma apelului f"cut de prim"rie a fost 
cople#itor. În câteva zile s-a pus pe picioare un mecanism 
de ajutorare a ora#ului nostru înfr"!it, Cern#u"i #i a valului 
de refugia!i care a început s" ajung" în Timi#oara.

Le mul!umim donatorilor, firmelor, organiza!iilor 
implicate pentru sprijinul lor #i în mod special 
voluntarilor.

8 centre de vaccinare fixe, cu precizarea c" la 2 
centre de vaccinare au func!ionat #i echipe mobile;

2 centre de vaccinare de tip drive-through ;

au fost organizate maratoane de vaccinare la Centrul 
Regional de Afaceri Timi$oara (CRAFT), respectiv la 
sediul “Vineri 13” ;v

Aproape 700.000 lei aduna"i din 
dona"ii în bani, la care se adaug# 
cele în produse sau servicii.

www.timisoarapentruucraina.ro

foto: LOGS
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Timi!oara pentru Ucraina realizat" prin colaborarea dintre 
Prim"ria Timi#oara, Direc!ia de Asisten!" Social", ONG-uri, 
asocia!ii, comunit"!i religioase, antreprenori locali #i cet"!eni 
implica!i, solidari cu Ucraina, este un model de succes 
despre cum putem lucra împreun" pentru a-i ajuta pe cei 
care au nevoie.

Campania continu#. Acum câteva zile a ajuns un nou 
transport de alimente neperisabile la Kiev. Ac!iunile de 
integrare a micii comunit"!i de refugia!i ucraineni care s-a 
stabilit la Timi#oara sunt tot mai intense: târguri de joburi, 
activit"!i culturale, deschiderea unui magazin social pentru ei, 
activit"!i educative pentru copii … Nimic din toate acestea 
nu ar fi fost posibile f#r# implicarea comunit#"ii. Mii de ore 
de voluntariat, munc# infinit# !i generozitate pe m#sur#.

foto: LOGS

Mi#c"m Timi#oara. Împreun". 51



Fondurile europene reprezint" cel mai adesea garan!ia unor 
lucr"ri de calitate bun", monitorizare strict" #i aducerea 
unor schimb"ri care r"spund nevoilor cet"!enilor unui ora# 
modern #i european.

Dac" la preluarea mandatului, absorb"ia de fonduri din 
Programul Opera"ional Regional 2014-2020 era de 1,87%, 
ast#zi a trecut de 33%. 270 de milioane de lei au fost 
investi!i în ora# - cheltuieli efective, nu bani aloca!i, planifi-
ca!i, contracta!i. 

Odat" cu schimbarea administra!iei, imediat am aplicat 
pentru fondurile r"mase pe ciclul financiar precedent #i, de 
asemenea, ne preg"tim pentru ciclul nou, unde deja avem 
proiecte aprobate! Suntem preg"ti!i s" absorbim bani din 
Planul Na!ional de Redresare #i Rezilien!" (PNRR) 2020-2026 
#i din Programul Opera!ional Regional Nou 2021-2027, care 
vor schimba la fa!" Timi#oara.

Proiecte cu 
fonduri europene

Raport 2022

30%

1,87%

270
milioane
lei

800
milioane
lei proiecte
depuse

23 proiecte
depuse

13 proiecte
deja aprobate

2014-2020 2022 2022+

Este un record absolut. 
În 2 ani, Timi!oara a absorbit 
fonduri europene cât în 7 ani, 
respectiv în perioada 2014-2020.
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Momentan avem 23 de proiecte depuse (800 milioane de 
lei) din care 13 proiecte au fost aprobate #i am primit 
finan!area (130 milioane de lei). În plus, pe lista pentru 
infrastructur" de s"n"tate pe PNRR sunt preselectate dou" 
proiecte strategice pentru Timi#oara: dotarea Spitalului de 
Copii Louis %urcanu (104 milioane de lei) #i construc!ia Noii 
Maternit"!i (685 milioane de lei). &i nu ne oprim aici.

Mi#c"m Timi#oara. Împreun".

Lista proiectelor depuse !i contractate:
Achizi"ia de echipamente de protec"ie medical# pentru 
unit#"ile de înv#"#mânt preuniversitar din Timi!oara

2 ani, 810 398 988 lei 
pentru Timi!oara

Dotarea unit#tilor de înv#"#mânt preuniversitar 
de stat, cu echipamente IT 18 982 272

12 550 255

Construire cl#dire nou# la 
Gimnazial# 13 - &agului 3 003 766

LEI

LEI

LEI

Construire Centru de zi pentru persoane 
adulte cu dizabilit#$i - Freidorf 2 781 999

LEI

În curs de evaluare

Contractat

Contractat Contractat
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10 623 452Modernizare si extindere infrastructur# de energie electrica si a instala"iei 
de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu, Clinicile Noi

LEI

19 269 176Liceul Tehnologic de Industrie Alimentar# 
- &coal# Verde Inteligent#

LEI

27 158 195Cre!terea eficien"ei energetice prin reabilitare termic# 
construc"ii !i instala"ii la Colegiul Henri Coand#

LEI

67 529 598Achizi"ia de mijloace de transport mai pu"in poluante (25 troleibuze) 
necesare îmbun#t#"irii transportului public de c#l#tori

LEI

Transformare fost cinematograf în 
Centru cultural !i educa"ional - Freidorf 2 318 260

LEI

Digitalizarea integrat# !i eficientizarea 
administra"iei publice la nivelul Prim#riei 3 939 147

LEI

Reabilitare termic# corp cl#dire 
Gradinita PP 6 - Ghiroda Nou# 3 265 366

LEI

Reabilitare !i etajare imobil existent 
parter &coala Gimnaziala 15 - Fratelia 2 657 209

LEI

În curs de evaluare

În curs de evaluare

În curs de evaluare

Contractat Contractat

Contractat

Contractat

Contractat

Contractat

Contractat

Cre%terea eficien$ei energetice prin 
reabilitare termic# construc"ii !i 
instala"ii la Liceul J.L. Calderon

5 181 043
LEI

Achizi"ia de vehicule nepoluante 
(autobuz electric) necesare îmbun#t#"irii 
transportului public de c#l#tori

3 052 074
LEI
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22 341 398Memorialul Revolu"iei din Decembrie 1989
LEI

308 492 337Achizi"ia de mijloace de transport nepoluante necesare 
îmbunãtã"irii transportului public de cãlãtori – Runda 2

LEI

229 651 284Instalare turbin# sau motoare de înalt# eficien"# pentru 
produc"ie de energie termic# în sistem de cogenerare

LEI

14 427 114Reabilitare &coala Gimnazial# 1- Fabric
&coal# Verde Inteligent#

LEI

19 002 772Eficientizare energetic# Clinicile Noi
LEI

Reabilitarea termicã 
Colegiul Ana Aslan 5 380 422

LEI

Construire 100 insule ecologice 
digitalizate supraterane 5 854 205

LEI

Achizi"ia sistemului de e-ticketing 
necesar îmbun#t#"irii transportului 
public de c#l#tori

6 297 363
LEI

În curs de evaluare

În curs de evaluare

În curs de evaluare

În curs de evaluareÎn curs de evaluare

În curs de evaluare

Contractat

În curs de evaluare

Contractat

Construire cre!# medie - Bucovina 16 640 271
LEI
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