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Timișoara se mișcă. 

Se mișcă datorită celor mulţi care împărtășesc 
două convingeri:  că Timișoara are un potenţial imens.

Și că toţi timișorenii pot contribui să-l atingem.

Nu administraţia locală este motorul unui oraș, ci oamenii 
lui. Ăsta este crezul cu care am pornit la drum, împreună 
cu zeci de mii de timișoreni, acum doi ani.



Cea mai grea luptă e să transformăm o administraţie 
paralizată de decenii de nepotism și corupţie într-una în 
slujba oamenilor. În primii doi ani, am schimbat multe 
personaje dubioase care au ţinut Timișoara în loc pentru 
că tratau Primăria ca pe moșia lor. 

Am pornit cel mai amplu proces de digitalizare care 
deja a redus volumul hârtiilor tipărite în Primărie cu 50%. 
Și pentru prima oară dezvoltăm proiecte noi ascultând 
cetăţenii pe bune, construind cu ideile lor. 

Am oprit robinetele prin care s-au scurs banii timișorenilor 
la firme de partid. Rezultatul? Niciodată în istoria 
orașului nu s-au investit mai mulţi bani ca în ultimii doi 
ani. Iar anul acesta, niciun alt oraș în România, în afară de 
capitală nu a investit cât noi la Timișoara. 

Investim în oameni. Pentru noi asta înseamnă că 
educaţia și sănătatea sunt o prioritate.  

Ca să mișcăm oamenii, investim în infrastructură. 
Prioritizăm proiecte strategice care reduc traficul auto 
acolo unde trăiesc oameni. Investiţiile noastre încurajează 
mersul pe jos, cu bicicleta sau cu transportul în comun. 

Oamenii trebuie să se simtă respectaţi în orașul lor. 
Nimeni nu e mai presus de lege. Am deschis primul 
proces pentru recuperarea unei vile din centru ajunsă în 
mâna clanurilor. Ne luptăm să recuperăm 11 hectare de pe 
malul Begăi, unde niște șmecheri ocupă terenurile orașului 
fără niciun drept. Desfiinţăm locuri de parcare rezervate 
gratuit pentru privilegiaţi. 

Nu au fost doi ani ușori. Am trecut printr-o pandemie. 
Ne-am asumat decizii grele și nepopulare. Am stârnit 
rezistenţa feroce a celor care până acum s-au înfruptat din 
borcanul de miere. 

Dar în nicio zi nu ne-am oprit din drum. 

Paginile care urmează nu sunt despre realizări sau laude. 
E un crâmpei din lupta zilnică de a pune pe roate un 
program de guvernare locală pe 10 ani. Așa cum am promis 
acum doi ani. 

Privesc cu încredere anul ce vine, anul Capitalei Culturale. 
Când lumina reflectoarelor Europei va fi pe noi, avem o 
oportunitate unică să spunem mai departe povestea 
Timișoarei. Că diversitatea noastră naște inovare. 
Că atunci când investim în oameni, se mișcă lucrurile.  

Mișcăm Timișoara. Împreună.
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prima campanie de 
bugetare participativă din 
istoria orașului. 

110 de proiecte propuse la

Mișcăm Timișoara. Împreună.

2020 2022 2024

27 280din

600
din

600
funcţionari publici 
trimiteau mai mult 
de 2 mailuri zilnic

de funcţionari publici din 
Primărie prelucrează 
documentele în format 
online și pot aplica 
semnătura în format digital. 

Nu doar servicii ci și 
transparenţă: Creăm 
macheta digitală a 
Timișoarei 

Digitalizăm 
medicina școlară

Platformă nouă de sesizări
și consultări.

2022

01.2021 2022

2022

! 50
%

mai puţine hârtii 
printate în Primărie, 
datorită digitalizării.

2022

Administraţie transparentă
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deschidem
și digitalizăm

Anul acesta, am organizat prima campanie de bugetare 
participativă din istoria orașului. 113 propuneri de 
proiecte propuse de cetăţeni, din care 52 au fost declarate 
eligibile. Timișorenii au ales prin vot opt proiecte, pe care 
acum Primăria le implementează. 7.000 de timișoreni s-au 
înregistrat pe platforma dedicată și au acordat 19.258 
voturi celor peste 110 proiecte propuse. Acesta a fost 
un record de participare al timișorenilor într-o 
consultare organizată de Primăria Timișoara. 

Toţi cei care au depus proiecte au fost informaţii 
telefonic despre rezultat. Nu am avut nicio contestaţie. 
Campania a fost promovată și în rândul celor care nu au 
competenţe digitale. De exemplu, managerii de cartier 
s-au deplasat la cele șase centre ale Direcţiei de 
Asistenţă Socială, au prezentat proiectele și i-au ajutat 
să voteze proiectele pe care au dorit să le susţină. 
Mișcăm orașul împreună cu voi.19.258110

Raport 2022

1.1
din Programul
de guvernare (2020)
digitalizăm administraţia
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Anul acesta, am organizat prima campanie de bugetare 
participativă din istoria orașului. 113 propuneri de 
proiecte propuse de cetăţeni, din care 52 au fost declarate 
eligibile. Timișorenii au ales prin vot opt proiecte, pe care 
acum Primăria le implementează. 7.000 de timișoreni s-au 
înregistrat pe platforma dedicată și au acordat 19.258 
voturi celor peste 110 proiecte propuse. Acesta a fost 
un record de participare al timișorenilor într-o 
consultare organizată de Primăria Timișoara. 

Toţi cei care au depus proiecte au fost informaţii 
telefonic despre rezultat. Nu am avut nicio contestaţie. 
Campania a fost promovată și în rândul celor care nu au 
competenţe digitale. De exemplu, managerii de cartier 
s-au deplasat la cele șase centre ale Direcţiei de 
Asistenţă Socială, au prezentat proiectele și i-au ajutat 
să voteze proiectele pe care au dorit să le susţină. 
Mișcăm orașul împreună cu voi.

Mișcăm Timișoara. Împreună.

“Am lucrat împreună cu aparatul 
Primăriei să avem un proces de 
bugetare participativă 
transparent, eficient și accesibil 
tuturor. Ne-am folosit de 
experienţa celor de la Primăria 
Lisabona care implementează de 
ani buni bugetarea participativă. 
Rezultatul: peste 110 propuneri de 
la cetăţeni, zero contestaţii”

Mihaela Paula Rusu, 
consilier local
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Implementăm primul proiect de digitalizare pe fonduri europene 
din istoria Primăriei Timișoara, în valoare de 4 milioane de lei: 
construim un portal unic de contact persoană fizică/juridică cu 
administraţia publică, îmbunătăţim modul de prezentare al 
informaţiilor de interes public (HCL-uri, achiziţii, concursuri de 
angajare), cu  hartă cu informaţii de interes public (lucrări de 
utilitate publică, servicii publice recurente), implementand 
identitatea digitală unică a cetăţenilor și firmelor în relaţia cu 
administraţia, sistem de alerte relevante pentru cetăţeni (de ex. 
lucrări planificate în zonă, restricţii de trafic), arhivare digitală a 
documentelor din Primărie. 

Retro-digitizăm aproximativ 
1/5 din arhiva existentă în Primărie.

Semnat Mai 2022

primul proiect 
de digitalizare 
pe fonduri 
europene

Raport 2022

2024

Echipa noastră a primit 
premiul întâi al competiţiei 
de bune practici „Inovaţie și 
calitate în sectorul public”, 
la categoria „Sănătate 
comunitară: de la vorbe la 
fapte” - competiţie organizată 
de Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici - 
decembrie 2021.

Cum era cu fapte
nu vorbe?
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        280 funcţionari publici au primit semnătură electronică 

pentru procesarea documentelor în format online. Urmează 
digitalizarea întregului proces: cerere online - prelucrare și 
soluţionare online - comunicare online a răspunsului/avizelor 
către cetăţean prin portalul unic de interacţiune între adminis-
traţia locală și cetăţeni.

am redus consumul de hârtie și toner prin 
introducerea unui serviciu de printing cu acces cu 
cardul (în primele 4 luni de funcţionare, consumul de 
hârtie și toner a scăzut cu 50% faţă de cel din anii 
anteriori). Efectul acestui mod centralizat de imprimare a redus 
cu 50% costurile unui contract care tradiţional costa 4 mil 
RON/3 ani. Se va continua optimizarea acestui mod de lucru în 
corelare cu reducerea necesarului de mape datorită digitalizării 
procedurilor interne și introducerii semnăturii digitale.

Primele rezultate ale digitalizării activităţii Primăriei:

funcţii și
informaţii
disponibile
online

Mișcăm Timișoara. Împreună.

2022 2024

economisit aprox. 2 milioane ron

Am schimbat vechiul mod, extrem de ineficient în care cetăţenii 
puteau contacta Primăria. Telefonic: am instalat o centrală 
telefonică digitală cu serviciu de robot (Interactive Voice 
Response - IVR) cu management și monitorizare a raportului de 
apeluri, care a îmbunătăţit rata de răspuns a apelurilor în Primărie: în 
primele 3 luni de funcţionare, oricărui cetăţean i se răspunde după 
maxim 2 apeluri, în timp ce înaintea introducerii acestei soluţii 
trebuia să se apeleze Primăria de 8 ori ca să i se răspundă.

răspundem tuturor cetăţenilor

2.2m
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Platforma nouă este construită pe noua tehnologie Webcon 
de digitalizare a procedurilor interne. Cetăţeanul are o 
interfaţă mult mai prietenoasă și intuitivă, iar în Primărie 
sesizările sunt gestionate mult mai eficient printr-o procedură 
digitalizată: sesizările de la cetăţeni nu vor mai fi închise odată 
cu primul răspuns, ci odată cu rezolvarea lor. 

Astfel, dacă există pași intermediari, precum realizarea de 
investiţii publice pentru reparaţia unei străzi sau introducerea 
iluminatului public, cu toate etapele intermediare, aceștia vor 
putea fi urmăriţi. 

Am introdus consultarea populaţiei (și în) online a populaţiei 
printr-o platformă specializată pe teme de interes local (de 
exemplu, consultare publică pentru regenerarea zonei Traian, 
zona de agrement Nord, bugetarea participativă etc). 

noi platforme
de consultare
și sesizări

Noiembrie 2022

sesizari.primariatm.ro

decidem.primariatm.ro

Raport 2022

Consultare și comunicare 
atât în persoană, cât și 
digital cu beneficiarii
direcţi ai deciziilor.
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Digitalizăm medicina școlară - 40.000 de elevi cu propriul dosar 
medical în format online, graţie unui software inedit, dezvoltat 
special pentru nevoile Timișoarei. Cabinetele de medicină școlară 
sunt conectate la baza de date a medicilor de familie și toţi cei care 
se ocupă de starea de sănătate a copiilor lucrează în același sistem. 

Se vor crea rapoarte statistice pe categorii de copii și patologii, 
care vor ajuta la propunerea unor politici publice care să 
îmbunătăţească starea de sănătate a copiilor pe termen mediu și 
lung.

40 000 de elevi în grijă centruldeproiecte.ro/calendar/

Strategie Timișoara Smart City

orașul 
transparent & digital

date live, registre și senzori

Centralizăm și promovăm oferta culturală locală într-un 
calendar online de evenimente. Se lansează licitaţiile pentru 
city app (aplicaţia care va publica evenimentele culturale și 
sociale de interes pentru cetăţeni) și platforma de 
evenimente culturale, care va ajuta operatorii culturali să 
gestioneze și să promoveze evenimentele culturale în 
colaborare cu Centrul de Proiecte și implicit cu Primăria 
(avizare).

Am elaborat și aprobat prima strategie de Smart City și 
transformare digitală a Timișoarei pentru 2022-2027, cu 
aport de la 600 de specialiști din diverse domenii, din oraș. Ea 
a fost aprobată prin HCL în iulie 2022, urmând să fie 
operaţionalizată printr-un cluster timișorean de colaborare și 
promovare a proiectelor strategice. Prin acestea, Timișoara 
este pregătită să se conecteze la finanţările europene din 
perioada 2022-2027.

Mișcăm Timișoara. Împreună.

      Digital Twin

Este primul proiect de acest fel  pentru o administraţie 
publică din România. Scopul final este integrarea tuturor 
tipurilor de date existente în oraș: date din administraţie, 
date de GIS, registrul spaţiilor verzi, sistemul de senzori 
care va fi amplasat în oraș prin proiectele care vor urma cu 
finanţare de la ADR Vest (POR 2022-2027).
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inovaţie
și creativitate

reactivăm tradiţia
timișoreană de
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Mișcăm Timișoara. Împreună.

2020 2022

109
4.0

proiecte

mili    ane
în domeniile 
cultură, sport și 
tineret finanţate

lei buget pentru 
proiectele TM2023 
RESTART

2021

2021

milioane de euro, 
fonduri nerambursabile 
pentru Traseul Revoluţiei.

2022Contract Semnat

120
proiecte

în domeniile 
cultură, sport și 
tineret finanţate

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

2022
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inovaţie
și creativitate

reactivăm tradiţia
timișoreană de

Timișoara, magnet pentru inovare în mobilitate.

Cu recent deschisele fabrici de biciclete, SMW (asociată 
Decathlon) și Corratec împărtășim viziunea ca Timișoara să 
devină un centru european în producţia de biciclete și e-bikes. 

Datorită investiţiilor pe care le fac cele două companii la 
Timișoara, suntem deja bine plasaţi pe harta europeană de 
producţie velo și urmează să atragem și alte investiţii în 
domeniu. Italienii de la SMW ţintesc să asambleze 1 milion 
de biciclete anul acesta la Timișoara, iar cu fabrica de la 
Timișoara, germanii de la Corratec vor crește producţia de 
biciclete electrice de la 90.000 la 400.000 de unităţi pe an.

Compania ZF a anunţat extinderea hub-ul din oraș pentru a 
deveni centru de cercetare și dezvoltare în mobilitate electrică 
și soluţii software și hardware pentru vehicule acţionate 
electric. În următorii trei ani își vor tripla numărul de ingineri 
care lucrează acum în oraș, cu 100 de angajări pe an.

Raport 2022

Porsche Engineering a transmis că a ales Timișoara 
pentru a deschide un centru de cercetare și dezvoltare, 
unde vor lucra 200 de specialiști în dezvoltare de softuri și 
testări pentru diverse proiecte din domeniul automotive. 
Cei de la Porsche Engineering intenţionează să colabore-
ze cu Universitatea Politehnica și Universitatea de Vest 
pentru a dezvolta cercetarea din Timișoara în domeniul 
e-mobilităţii.

Cu investiţia companiei Dräxlmaier de 200 de milioane 
de euro în următorii șase ani în e-mobilitate, orașul 
nostru se poziţionează ca un jucător important pe piaţa 
naţională și europeană a tehnologiilor verzi.

Timișoara devine orașul mobilităţii verzi și al investiţiilor 
care mișcă toată Europa.

În vară, Timișoara a fost primul oraș din România unde 
s-a testat public un vehicul autonom (fără șofer), graţie 
investiţiei celor de la Continental.

2.1
din Programul
de guvernare (2020)
Susţinem inovaţia
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Timișoara, magnet pentru inovare în mobilitate.

Cu recent deschisele fabrici de biciclete, SMW (asociată 
Decathlon) și Corratec împărtășim viziunea ca Timișoara să 
devină un centru european în producţia de biciclete și e-bikes. 

Datorită investiţiilor pe care le fac cele două companii la 
Timișoara, suntem deja bine plasaţi pe harta europeană de 
producţie velo și urmează să atragem și alte investiţii în 
domeniu. Italienii de la SMW ţintesc să asambleze 1 milion 
de biciclete anul acesta la Timișoara, iar cu fabrica de la 
Timișoara, germanii de la Corratec vor crește producţia de 
biciclete electrice de la 90.000 la 400.000 de unităţi pe an.

Compania ZF a anunţat extinderea hub-ul din oraș pentru a 
deveni centru de cercetare și dezvoltare în mobilitate electrică 
și soluţii software și hardware pentru vehicule acţionate 
electric. În următorii trei ani își vor tripla numărul de ingineri 
care lucrează acum în oraș, cu 100 de angajări pe an.

Mișcăm Timișoara. Împreună.

Porsche Engineering a transmis că a ales Timișoara 
pentru a deschide un centru de cercetare și dezvoltare, 
unde vor lucra 200 de specialiști în dezvoltare de softuri și 
testări pentru diverse proiecte din domeniul automotive. 
Cei de la Porsche Engineering intenţionează să colabore-
ze cu Universitatea Politehnica și Universitatea de Vest 
pentru a dezvolta cercetarea din Timișoara în domeniul 
e-mobilităţii.

Cu investiţia companiei Dräxlmaier de 200 de milioane 
de euro în următorii șase ani în e-mobilitate, orașul 
nostru se poziţionează ca un jucător important pe piaţa 
naţională și europeană a tehnologiilor verzi.

Timișoara devine orașul mobilităţii verzi și al investiţiilor 
care mișcă toată Europa.

În vară, Timișoara a fost primul oraș din România unde 
s-a testat public un vehicul autonom (fără șofer), graţie 
investiţiei celor de la Continental.
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deblocat

Raport 2022

programul Timișoara - Capitală Europeană a Culturii și 
l-am dat înapoi comunităţii. Am împuternicit instituţiile 
și operatorii culturali locali cu derularea lui.

29 martie 2022 Panelul de Experţi care 
monitorizează din partea Comisiei Europene, 
implementarea dosarului de candidatură au 
transmis că Programul Cultural actualizat se 
bucură de deplina lor aprobare și că Timișoara 
poate începe implementarea sa imediată.

Am selectat o echipă de curatori profesioniști să 
coordoneze programul Capitalei Culturale.

Am alocat 15 milioane de euro pentru susţinerea 
Programului Naţional „Timişoara - Capitală 
Europeană a Culturii” (6 milioane euro în 2022 și 9 
milioane euro în 2023).

Am restabilit legăturile de colaborare cu Asociaţia 
Timișoara 2023.

Am

Comisia Europeana aprobă Profesionști obiectivi

2.4 
din Programul
de guvernare (2020)
Lucrăm împreună
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transparent
& independent

11 mil. lei

Mișcăm Timișoara. Împreună.

Am agreat cu toţi partenerii locali, naţionali și europeni ca 
festivitatea de deschidere a Anului Capitalei, să aibă loc în  
17-19 februarie 2023.

Am constituit o reţea informală de promovare la nivel 
internaţional a Capitalei Culturale formată din ambasade, 
centre culturale și institutele culturale naţionale prezente 
în capitalele europene.

Octombrie 2022: Parlamentul României a aprobat 
legea prin care recunoaște rolul strategic al Timișoarei, 
Capitală Europeană a Culturii și alocă 164 de milioane 
de lei de la bugetul de stat. 

Am înfiinţat Centrul de Proiecte al Municipiului Timișo-
ara, ca serviciu public de interes local care 
gestionează în mod profesionist și după model 
european finanţările nerambursabile ale Municipiului 
și reţeaua de cinematografe.

CC2023 In linie dreaptă

Bugetare naţională

Centrul de Proiecte Am schimbat regulile de acordare a finanţărilor nerambursa-
bile de la bugetul local prin introducerea unor criterii de 
evaluare clare și comisii de evaluatori independenţi. Am 
alocat 11 milioane de lei în 2021. Am dublat suma în 2022 
pentru proiecte venite din comunitate, în domeniile: cultură, 
sport, tineret, educaţie, smart city, mediu și implicare civică 
https://centruldeproiecte.ro/proiecte-finantate/

17



Cinematograful Victoria

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

Reabilităm fostele cinematografe Studio, Dacia, Timiș, 
Freidorf care vor avea identităţi culturale specifice  (Studio 
- cinematograf de artă și de film independent, Timiș - 
scenă dedicată muzicii jazz, rock, blues, Dacia - misiune 
educativă, proiecte cu elevii, filme documentare, 
Freidorf - centru social și cultural).

Reabilităm Turnul de Apă din Iosefin și îl integrăm în 
circuitul cultural ca spaţiu de expoziţie.

Amenajăm ansamblul exterior de la Muzeul de Tramvaie 
Corneliu Mikloși, ca primă fază din MultipleXity - Centru 
pentru Artă, Tehnologie și Experiment. Spaţiul este 
pregătit pentru evenimente culturale în aer liber, ca una din 
gazdele principale ale Capitalei Culturale. 

Am deschis noi spaţii pentru cultură și evenimente: 
parterul Palatului Ștefania în Piaţa Traian, spaţiile disponi-
bile ale Centrului de Proiecte de pe str. Alecsandri, fostele 
ateliere de la MultipleXity. Avem altele în pregătire: am dat 
în administrarea Teatrului German fostele ateliere școlare 
de pe str. Cuvin pentru a fi transformate în spaţii culturale, 
alături de cinematograful Arta aflat în administrarea 
Teatrului Maghiar.

2600 spectatori, 18% copii în prima lună MultipleXity

Turnul de apă

spaţii
reabilitate
pentru 
comunitate
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”Îmi doresc că Timișoara să  
renască, iar zona istorică  să fie 
pusă în valoare atât prin reabilitarea 
clădirilor istorice, cât și prin modul în 
care este folosit spaţiul public. Am 
lucrat alături de compartimentele 
de resort din primărie la regulamen-
tul privind sprijinul financiar pentru 
reabilitarea clădirilor istorice și am 
sprijinit înfiinţarea Biroului reabilitări 
clădiri istorice din Piaţa Traian, birou 
în care au avut loc peste 200 de 
audienţe”, 

Paula Romocean, 
consilier local 

Am redeschis Biroul de Reabilitare Clădiri Istorice, din 
Traian, am înfiinţat un program de sprijin financiar pentru 
proprietarii de clădiri istorice și oferim consultanţă gratuită 
celor interesaţi de reabilitarea imobilului.

Onorăm patrimoniul istoric: trei zone emblematice ale 
Timișoarei sunt în proces de regenerare urbană. Punem 
în evidenţă frumuseţea locurilor, amenajăm spaţii pentru 
întâlnire și petrecere a timpului liber, cu zone verzi, facilităţi 
pentru diverse activităţi culturale și de relaxare și facem loc 
pietonilor și bicicliștilor prin amenajarea unor coridoare de 
mobilitate.

Am depus șase plângeri penale  împotriva unor propri-
etari de clădiri de patrimoniu care prin lucrări necon-
forme au mutilat clădirile.

Zona Traian, cu 4 pieţe și 12 străzi - în proiectare

Piaţa Victoriei cu străzile adiacente - pregătire concurs de arhitectură

Zona Pieţei Mocioni/Sinaia și străzile adiacente - în proiectare

protejăm 
patrimoniul 
istoric

Am dat în judecată un celebru clan 
din oraș și am cerut în instanţă 
restituirea unui imobil istoric de pe 
bulevardul Mihai Viteazu, unde a 
funcţionat ani de zile o grădiniţă. În 
anii 2000, clădirea a ajuns prin falsuri 
în acte în mâna unor persoane 
private și apoi a urmat o cascadă de 
vânzări a vilei, trecând de la un 
proprietar la altul. 

Mișcăm Timișoara. Împreună.

Proiecte de Regenerare Urbană
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Contract Semnat

pentru Revoluţie puse în valoare 
urbanistic și cu ajutorul tehnologiilor 
moderne de realitate augmentată și 
virtuală: Piaţa Maria, Podul Traian, 
Piaţa Victoriei, Piaţa Libertăţii, Piaţa 
Sf. Gheorghe, Prefectura, zona Băile 
Neptun, Cimitirul Eroilor și Calea 
Martirilor. 

Contract de finanţare semnat: 
4,5 milioane euro prin PNRR.

”Păstrarea memoriei Revoluţiei din 
1989 ar fi incompletă fără conservar-
ea urmelor de gloanţe și proiectile de 
pe clădirile centrale. Am elaborat un 
regulament local care ne ajută să 
creăm un patrimoniu imobil al 
Revoluţiei care să completeze 
complexul memorial ce începe să 
prindă contur”, 

Răzvan Negrișanu, 
consilier local

Traseul Revoluţiei: 
nouă puncte 
emblematice

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

Raport și viziune 202220
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mobilitate
urbană

conectăm oamenii
printr-un sistem
modern de

03
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Mișcăm Timișoara. Împreună.

100km
de reţele

termoficare, 
apă-canal, în 
reabilitare

2022

50
2020 2022

din bugetul de 
investiţii al orașului 
este îndreptat spre 
mobilitate și transport.50%

2022

3
bulevarde
majore

se transformă în coridoare 
de mobilitate accesibile 
tuturor

2022
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În vara anului 2022 am transformat o banală reparaţie de 
drum într-un mini-proiect de mobilitate. Pe Gheorghe 
Lazăr urmau să se schimbe conductele de apă și am profitat 
de ocazie pentru a regândi bulevardul ca un culoar care să 
încurajeze toate tipurile de mobilitate. Pista de biciclete a 
fost mutată de pe trotuar pe carosabil, cu separatoare 
pentru siguranţă, iar acum pietonii au mai mult spaţiu pentru 
a se deplasa și există mai mult loc pentru dezvoltarea 
comerţului de la parter. În același timp, prin rotirea locurilor 
de parcare, am putut elibera încă o bandă pentru vehicule pe 
principala rută spre cartierul Mehala și ieșirea către Săcălaz. 

Raport 2022

Dat în folosinţă

toată 
lumea 
are loc...

Am luat și măsurile necesare pentru siguranţa partici-
panţilor la trafic prin treceri de pietoni supraînălţate la 
intrare pe bulevard, utilizarea unui marcaj roșu pentru 
vizibilitate și refolosirea semafoarelor date jos anterior 
pentru traversarea a patru benzi de carosabil în siguranţă.

mobilitate
urbană
înseamnă

„Timișoara face pași în direcţia corectă și 
începe să facă tot mai mult loc și pentru 
oamenii care nu iau mașina.”

Ovidiu Merean, consilier local
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Deschidem inelele de 
circulaţie și amenajăm noi 
coridoare de mobilitate
Finalizăm Inelul IV Vest: Pasajul Solventul în execuţie, 
Podul Solventul în proiectare (legătura Mehala-Ronaţ-Blaș-
covici și Dâmboviţa - Calea Șagului, rutier, linie de tramvai, 
piste de biciclete). Pentru execuţia Pasajului Solventul am 
obţinut 43 de milioane lei prin finanţare naţională.

Finalizăm Inelul IV Nord: segmentul Măcin - Constructorilor 
de lângă Pădurea Verde a fost finalizat și deschis traficului, 
iar un segment din G. Alexandrescu a fost finalizat între 
Torontalului și Aradului.

Continuăm Inelul IV Est: planificăm o nouă mare investiţie 
pentru două tronsoane situate între Buziașului (sensul 
giratoriu AEM) și Lugojului care includ un pod peste Bega. 
Vom crea legături noi între cartierele Ciarda Roșie, Kuncz, 
Crișan, Ghiroda Nouă și vom deschide o nouă conexiune 
între nordul Timișoarei și zona industrială Buziașului.

Mișcăm Timișoara. Împreună.

tot.
peste

Inelul IV Vest în execuţie

Inelul IV Nord în execuţie

Inelul IV Est în proiectare

3.2
din Programul
de guvernare (2020)
Deschidem inelele
de circulaţie
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Magistrala Verde Șagului

Derulăm trei tipuri de proiecte de infrastructură simultan:

Pregătim Radiala Vest
un coridor de mobilitate de la pasajul din Calea Șagului 
până în Piaţa Mocioni/Sinaia (piste de biciclete, banda 
dedicată pentru transport public, trotuare și zone verzi).

Reabilitarea infrastructurii de 
mobilitate pe mari bulevarde 
(5,5km de carosabil, linii duble de 
tramvai, piste pentru biciclete, 
trotuare): Cetăţii (executat 66% din 
lucrare), Bogdăneștilor (executat 
50% din lucrare) și Stan Vidrighin 
(executat 33% din lucrare).

Reparaţii la nivelul drumului, odată 
cu înlocuirea reţelelor: 29 de km 
reţea de termoficare și 65 de km 
reţea apă-canal

Reparaţii capitale ale principalelor 
artere. În total au fost reparaţi peste 26 
de km de străzi și bulevarde în 2 ani.

o nouă arteră de circulaţie, de la strada Gării, va face 
conexiunea cu Centura de Vest a Timișoarei și va 
reduce din traficul de pe Calea Șagului.

3 mari bulevarde

1 2 3

3 mari bulevarde

În proiectare În licitaţie pentru proiectare

Apă și canalizare 25%26km în 2 ani

Termoficare 95%

Bulevardul Gh. Lazăr

Calea Dorobanţilor

Bulevardul Lugojului

”Construim punţi: între periurban și oraș, între cartiere, între oameni. După 
decenii de discuţii, am pornit șantierul pentru pasajul Solventul. După ani de 
blocaje, am deschis segmente noi de inel 4 și am realizat lucrări de drumuri în 
timp record pe Buziașului, Dorobanţilor, Lugojului. Mai mult, în fiecare proiect 
nou am inclus elemente care sporesc siguranţa și accesibilitatea, pentru că 
vrem ca fiecare om să poată ajunge acolo unde își dorește în Timișoara”

Ruben Laţcău, viceprimarul Timișoarei
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Am schimbat politica 
de parcare pentru stimularea 
mobilităţii urbane: 

Folosim banii din 
parcări pentru parcări

Pregătim parcările 
sub- și supraterane

Mișcăm Timișoara. Împreună.

Timpark a devenit serviciu public și poate reinvesti 
banii veniţi din parcări în noi parcări, lucru care nu era 
posibil înainte.

Impunerea exclusivă a unui tarif orar în zona 
centrală pentru a descuraja staţionarea pentru 
perioade lungi de timp și tarifarea progresivă în unele 
zone ultracentrale.

Abonamentele generale și de rezident se pot 
cumpăra acum online de pe timpark.ro;

Am introdus abonamente generale gratuite pentru 
donatorii de sânge pentru o lună.

Peste 1.000 de locuri de parcare amenajate în 2 ani 
în cartiere precum Șagului, Steaua, Bucovina, 
Soarelui și UMT.

Cele mai noi parcări între blocuri deservesc și 
oamenii nu doar mașinile, având zone verzi largi cu 
arbori de talie mare, spaţii accesibile pentru pietoni și 
căsuţe pentru tomberoane.

4 parcări multietajate aduse de la stadiul de 
concept la faza de proiectare în cartierele Dacia, 
Calea Buziașului, Iosefin (lângă Gara de Nord) și 
Cetate (la Spitalul de Copii).

3.4
din Programul
de guvernare (2020)
Construim parcări



Staţii de tramvai 
care răspund nevoilor 
tuturor cetăţenilor

Înnoim flota de 
transport public cu 
mijloace de transport 
care nu poluează

34 de staţii de tramvai de pe Linia 1 urmează să fie 
modernizate printr-un proiect de investiţii.

Fiecare staţie va avea panouri de informare cu 
energie solară, pavaje tactilo-vizuale și cu 
peroane la nivel cu podeaua tramvaielor noi.

În plus, 34 de staţii sunt în curs de reabilitare pe 
Bogdăneștilor, Cetăţii și Stan Vidrighin și vor avea 
facilităţi similare.

În proiectare

În evaluare PNRR

În implementare

23 de tramvaie
44 de autobuze electrice

25 de troleibuze cu motor electric

Raport 202228



Finanţăm investiţiile
în mod inteligent și în 
condiţii avantajoase

Gata cu Semaforișoara. 

20 mil. euro

Pentru înnoirea flotei, reabilitarea Bogdăneștilor și 
elaborarea de documente strategice, Timișoara 
beneficiază de o finanţare de 20 de milioane de euro 
de la Banca Europeană de Dezvoltare și 
Reconstrucţie (BERD).

Dobânda este de 1,15%, un cost istoric de mic pentru 
Timișoara.

Finanţarea vine ca parte a programului BERD, Orașe 
Verzi, prin care vor putea fi accesate mai multe fonduri 
pentru a transforma orașul în Timișoara Verde.

Un lucru care ar fi trebuit să fie mai simplu, a 
întâmpinat rezistenţă la fiecare pas. Am reușit 
cu toate astea să dăm jos 250 de corpuri de 
semaforizare din Timișoara. În prima fază le-am 
pus pe galben intermitent și am luat măsuri de 
creștere a siguranţei pietonilor în intersecţie.

Mișcăm Timișoara. Împreună. 29



înverzim
Timișoara

curăţăm și

04
30



Mișcăm Timișoara. Împreună.

2000t
deșeuri strânse:
de 4x ori mai multe

curăţenie stradală: 
strângem în 3 luni cât 
se strângea înainte 
într-un an

2022

2020 2022

11ha
15x 

Recuperăm juridic teren 
din zona centrală a 
Timișoarei și de pe malul 
Begăi ocupat de 
construcţii ilegale: 11ha, 
aproximativ 15 terenuri 
de fotbal.

2022
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Deschis acum 36 de ani, Parcul Botanic întins pe nouă 
hectare, este unul din locurile emblematice ale Timișoarei. 
Până acum, nu a avut iluminat public. Lucrarea este 
aproape gata și se va face lumină în parc.

Proiectul a avut mai multe provocări. În primul rând a trebuit 
să ne asigurăm, cu sprijinul specialiștilor că speciile valoro-
ase de arbori din parc nu vor avea de suferit în timpul 
lucrărilor de introducere a reţelei de iluminat public. Colegii 
de la spaţii verzi au făcut modificări detaliate în proiectul 
iniţial și au repoziţionat fiecare dintre stâlpii de iluminat, în 
așa fel încât lucrările de săpături pentru amplasarea acesto-
ra să nu afecteze rădăcinile arborilor.

Apoi, sistemul de iluminat introdus va permite ca intensi-
tatea luminii să poată fi reglată punctual, în așa fel încât să 

Raport 2022

Iluminat public în Parcul Botanic 

înverzim
Timișoara

curăţăm și
nu perturbăm biodiversitatea din parc.

Punerea în valoare a Parcului Botanic va fi 
completată de amenajarea zonei de 
vis-a-vis, porţiunea existentă a vechiului 
Bastion: în interior galerie de artă și în 
exterior spaţiu verde atractiv și iluminat 
arhitectural, care să le scoată în evidenţă.

Luminăm Timișoara.
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Am schimbat modul în care se face 
curăţenie pe străzi: din această primă-
vară am introdus 95% din străzile 
orașului în programul de curăţenie. 
Comparativ, în anii trecuţi, doar pe 55% 
din străzile orașului ajungeau echipele 
de salubrizare. 

Pe perioada verii s-au spălat și stropit 
străzile, operatorul de salubrizarea a 
încheiat contract cu Penitenciarul 
pentru operaţiuni de ras la rigolă a 
mizeriei depuse, am înăsprit controalele 
la șantierele care nu respectă regulile 
de mediu și aduc noroi în oraș. În 2022, 
Poliţia Locală a dat amenzi în valoare de 
230.000 de lei pentru murdărirea 
domeniului public.

Mișcăm Timișoara. Împreună.

95% din străzile 
orașului în programul 
de curăţenie. Consilierii locali USR au 

promovat două hotărâri de 
consiliu local care aduc un control 
mult mai bun privind gestionarea 
deșeurilor din construcţii și demolări, 
previn poluarea cu praf și emisii de carbon și noroiul 
de pe străzi, provenite din șantierele deschise. 
Anexele celor două HCL-uri conţin punctual măsuri și 
amenzi, în caz de neconformare, pentru constructori. 

”Am iniţiat împreună cu colegul meu, 
Răzvan Negrișanu proiectul “Șantiere 
curate”, un regulament pentru 
constructori care previne și 
sancţionează poluarea și mizeria 
cauzate de șantiere, adoptat 
de Consiliul Local”,  

Rodica Militaru, 
consilier local

Șantiere fără praf

55%

95%
în 2022

înainte

4.2 
din Programul
de guvernare (2020)
Un oraș curat



Deschidem patru noi centre de colectare pentru deșeuri 
care nu pot fi aruncate nici în pubela neagră, nici în cea 
galbenă, amplasate în Calea Șagului, Calea Moșniţei, 
Dorobanţilor și Avram Imbroane. Proiecte în valoare de 8 
milioane de euro, depuse pentru fonduri PNRR.

Subvenţionăm de la bugetul local 
(300.000 lei au fost alocaţi) 
sterilizarea gratuită a câinilor de 
rasă comună, a căror stăpâni au 
venituri medii sau mici (circa 
2.500 de câini).

Avem în lucru tema de proiectare 
pentru un adăpost pentru câinii fără 
stăpân, care să aparţină Primăriei. 
A fost stabilit terenul în zona industrială 
Freidorf, emis Certificatul de urbanism 
și se lucrează la PUZ.

Construim 100 de insule inteligente supraterane de 
colectare selectivă a deșeurilor, care vor asigura capacitatea 
de colectare a deșeurilor pe 5 fracţii de la nivel de condominii 
și cvartale de blocuri. Proiect în valoare de 5 milioane de lei, 
depus pentru fonduri PNRR. 

Elaborăm Registrul Local al Spaţiilor Verzi din Timișoara - 
un instrument digital, care să reflecte realitatea din teren: 
cât spaţiu verde avem și în ce condiţie se află. Fiecare 
arbore, arbust, gard viu va fi inventariat după specie, vârstă, 
condiţie, iar baza de date va fi actualizată în permanenţă. 
Achiziţia va include atât colecţia datelor, cât și software-ul și 
hardware-ul necesar pentru actualizarea bazei de date.

Raport 2022

Îmbunătăţim modul 
de gestionare a deșeurilor
de la populaţie

Regândim managementul 
populaţiei canine

În evaluare PNRR

În evaluare PNRR
Concept

Execuţie lucrări 

4.5 din Programul
de guvernare (2020)
Oraș care îndrăgește
animalele
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Peste 335.000 de plante bienale, 
bulboase sau perene;

Accentul s-a pus pe plante reziliente, care trăiesc 
mai mult și au costuri mai mici de mentenanţă;

Beţele au fost înlocuite cu arbori de talie mare sau 
medie, cu o circumferinţă medie de 15 cm la plantare;

Studiul de fundamentare a fost aprobat de  Ministerul 
Mediului. Vom face intervenţii minimale, fără să 
afectăm fondul forestier. Traseele vor avea la bază 
aleile forestiere existente și vor fi marcate corespun-
zător pentru ca bicicliștii și pietonii să le poată utiliza. 
Avem în plan amenajări pentru educare și recreere. 

Mișcăm Timișoara. Împreună.

Am început campania 
de plantări de toamnă 
pentru pregătirea anului 2023.

Elaborare documentaţie Plantăm peste 1.000 de arbori și 850 de arbuști.

Transformăm Pădurea Verde 
în pădure-parc

”Deșeurile din construcţii și demolări 
înglobează resurse valoroase, este 
important să fie corect gestionate și 
dacă este posibil reutilizate sau 
reciclate. Cu sprijinul aparatului tehnic 
al Primăriei, am reușit să aduc clarificări 
pentru un control mai bun al acestor 
deșeuri și să obţină suportul politic 
necesar adoptării noii versiuni HCL 
189/2020 care va deveni o bună practică 
pentru întreg judeţul”

Aida Szilagyi, 
consilier local
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adică peste 5.500 de corpuri de iluminat, la care se 
adaugă câteva sute de la lucrările de modernizare de 
pe Bogdăneștilor, Cetăţii și Stan Vidrighin.

Investiţiile pentru iluminat modern includ:

de străzi din zona parcurilor centrale, 
printre care Loga, Eminescu sau Brătianu;

5.500 de corpuri de 
iluminat, 1/3 din reţea, 
modernizate

64

de străzi și artere principale din interiorul 
inelului IV de trafic, printre care Gării, Cluj 
sau Circumvalaţiunii;

24

Am finalizat modernizarea iluminatului public 
pe Aradului, Torontalului și Sever Bocu, cu 
înlocuirea a peste 500 de corpuri cu un 
consum cu 60% mai puţin decât cele vechi.

Raport 2022

33
%
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în eficientizare energetică în diferite faze 
(execuţie sau licitaţie pentru execuţie).  

Am depus pentru finanţare un proiect de producere de 
energie electrică și termică în cogenerare, în valoare de 
230 milioane de lei (10 motoare vor genera 45 MWh 
energie electrică și 44 MWh energie termică).

Pregătim un proiect nou pentru finanţarea a încă 
29 de km de reţea de termoficare, ultimii rămași 
nemodernizaţi din reţeaua primară;

68 de blocuri cu
3.480 de apartamente

Execuţie lucrări 

În evaluare PNRR

Mișcăm Timișoara. Împreună.Mișcăm Timișoara. Împreună.

În proiectare
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toate
generaţiile

un oraș pentru
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Mișcăm Timișoara. Împreună.

383+
mil. lei

pentru lucrări de investiţii 
până la 31 octombrie 2022. 
Cea mai mare sumă din 
istoria orașului.

Cea mai mare sumă 
investită anul acesta de o 
primărie din România, 
după Capitală

2022

2020 2022

5
50
mil.

4
Cele mai multe clădiri de 
școli și de spitale ridicate 
de la zero, concomitent în 
ultimii 30 de ani - cinci 
școli și patru spitale.

sumă record
pentru investiţii
în educaţie

2022

2022

#1
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În 2022 am investit 50 de milioane de lei în infrastructură 
de educaţie (sumă record). Avem 82 de săli de clasă noi 
în construcţie și 13 școli în reabilitare sau extindere.

Domeniile educaţie și sănătate sunt prioritare la investiţii

Raport 2022

Execuţie lucrări 

50 milioane lei
sumă record 
pentru investiţii în 
educaţie

5.1 din Programul
de guvernare (2020)
Investim în educaţia
copiilor noștrii
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În construcţie corp de clădire nou la Generală 13 - Șagului;

Reabilitarea faţadadei, reţelelor și interioarele de la 
Colegiul Emanuil Ungureanu;

Reabilitarea de la Liceul Lenau din cartierul Cetate 
(finalizată, după 9 ani de șantier);

Reabilitarea termică de la Grădiniţa PP 33 - Oituz;

Reabilitarea termică de la Grădiniţa PP 11 - Soarelui;

Finalizarea sălii de sport de la Gimnazială 18 - Dacia;

În construcţie 2 corpuri noi și reabilitarea celor 
existente la Gimnazială 30 - Soarelui;

În construcţie corpul nou de la Liceul Waldorf;

Reabilitarea acoperișului, a interioarelor și construcţia 
unei Săli de Sport de la Generală 25 - Martirilor;

Reabilitarea faţadei, acoperișului și 
a tâmplăriei de la Colegiul Carmen Sylva;

Reabilitarea acoperișului sălii festive 
de la Colegiul C. D. Loga;

Extinderea unui corp de clădire la Generală 7;

Reabilitarea Grădiniţei PP 5 - Rudolf Walter;

Mișcăm Timișoara. Împreună.

Primul campus școlar modern din Timișoara, aflat în 
zona Oituz, care va putea găzdui 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 și Educaţional din Kuncz: va 
deservi 100 de copii cu vârste între 7 și 12 ani, aflaţi în 
risc de excluziune social. Aici își vor putea face temele, 
vor face cursuri de muzică, de desen, de teatru, vor citi 
sau vor face sport sub îndrumarea profesionistă a celor 
de la Direcţia de Asistenţă Socială, sprijiniţi de Institutul 
Intercultural Timișoara și de alte ONG-uri de profil. 
Șantierul a început în februarie anul acesta.

Execuţie lucrări 

Execuţie lucrări 

Noul campus Lenau

Centrul Cultural și 
Educaţional Kuncz
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Pentru prima oară, reprezentanţii primarului în Consiliile 
de Administraţie a școlilor sunt profesioniști selectaţi 
din comunitate, cu experienţă în management și 
conducerea de echipe;

Am delegat reprezentanţi ai primarului în Consiliile de 
Adminstraţie și alţi profesioniști din mediul universitari 
ca evaluatori în concursurile de ocupare a funcţiei de 
director de școală.

Reabilitarea termică a Grădiniţei PP 6 - Ghiroda Nouă;
Reabilitare și etajare la Școala Gimnazială 15 - Fratelia;
Reabilitare termică la Liceul J.L. Calderon
Reabilitare termică construcţii și instalaţii și creștere 
eficienţă energetică la Colegiul Tehnic “Henri Coandă”
Reabilitare termică construcţii și instalaţii și creștere 
eficienţă energetică la Liceul Alimentar

Realizare șarpantă, reabilitarea termicã și 
modificări interioare la Colegiul Ana Aslan 

Reabilitare Școala Gimnazială 1- Fabric - 
Școală Verde Inteligentă

Fonduri contractate

În evaluare PNRR

Fonduri europene pentru 
reabilitare de școli și grădiniţe

Măsuri pentru depolitizarea 
învăţământului preuniversitar 

Raport 2022

”Am intrat în politică cu emoţie, cu gândul la 
educaţia și sănătatea copiilor Timișoarei. Sunt 
mândru să ajut, să pun umărul pentru 
schimbarea în bine în școli, în cabinete medicale 
școlare, în comunităţile de cartier, zi de zi. Cu 
fiecare proiect mai bine pentru copiii noștri, 
pentru Timișoara de mâine”

Răzvan Stana, 
consilier local
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În acest moment, construim patru spitale: cel mai mare 
centru de recuperare pulmonară din euroregiune la
V. Babes, o nouă clinică Balneo, o nouă clinică ORL și 
terminăm noul Spital de Copii, în șantier de 10 ani (!) 
pentru care am depus proiect pentru fonduri PNRR 
pentru dotarea medicală.

Dar aceste patru noi spitale nu rezolvă marile lipsuri de 
sistemul sanitar local. Una dintre urgenţe este o nouă 
maternitate - pentru că spaţiul de la Odobescu este 
închiriat și impropriu pentru o maternitate de secol XXI. 
Suntem pe lista scurtă a celor 25 de spitale care se vor 
finanţa prin PNRR. 

Pe listă sunt 49 de poziţii, dintre care se vor selecta 25. 
Conform criteriilor de selecţie publicate de Ministerul 
Sănătăţii avem șanse foarte mari, pentru că dintre toate 
proiectele de pe listă, este probabil cel mai avansat: 
așteptăm doar finanţarea pentru a putea începe lucrările. 
Fără lobby politic din partea tuturor partidelor, din 
păcate nu vom avea șanse. 

Prima oară când în Timișoara, 
Primăria construiește patru spitale4

Noua maternitate ar urma să fie construită pe strada 
Macilor, în spatele Liceului UCECOM de pe Bogdăneștilor 
și va avea 236 de paturi (150 la obstetrică și ginecologie, 16 
la ATI și 70 la neonatologie), laborator de fertilizare in vitro, 
centru de screening prenatal, centru de screening al 
cancerului genito-mamar și va deservi nu doar Timișoara, 
ci întreaga regiune. O investiţie de peste 150 de milioane de 
euro, pe care nu avem cum să o susţinem doar din bugetul 
local. Dacă primim banii din PNRR, spitalul va fi gata 
înainte de 2026.

Continuăm să lucrăm pentru un nou Spital Municipal. 
Colaborăm cu IFC, divizia de investiţii în dezvoltare a 
Băncii Mondiale, la întocmirea unui model financiar pentru 
implementarea acestui proiect. Asta ne va permite să 
finanţăm și să operăm în mod sustenabil noul spital 
municipal. Acesta va aduna în același sediu secţiile împrăș-
tiate în totul orașul ale actualului Municipal și va fi amplasat 
lângă aeroportul Cioca, în zona de nord a orașului. Acolo 
elaborăm în prezent o strategie coerentă de dezvoltare, 
care va cuprinde și servicii medicale și spitalicești. 

Mișcăm Timișoara. Împreună. 5.4 din Programul
de guvernare (2020)
Protejăm
sănătatea
timișorenilor
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Un ansamblu de trei clădiri noi cu 13 de saloane, 2 
saloane de studii clinice, 5 cabinete medicale, sală 
de conferinţe cu o capacitate de 50 de persoane, 
sală de curs pentru 70 de persoane, săli de 
kinetoterapie, aerosoli, salină, saună, spaţii cu 
destinaţii speciale. 

Șantier început în decembrie 2020 și care urmează 
să fie finalizat în 2023 primăvara.

Reabilităm clădirea veche care dă în Bulevardul Revoluţiei, 
construim o clădire nouă în spate cu 5 etaje și o dotăm cu 
echipamente. Șantier început în martie 2022.

Am deblocat șantierul și acesta se află 
la câţiva pași de finalizare.

Am pregătit documentaţia tehnică, cu Autorizaţia de 
construire semnată pentru o nouă maternitate, pe str. 
Macilor. Proiect depus pentru fonduri PNRR (se află pe 
lista scurtă de 49 de obiective din care vor fi selectate 
25 pentru a primi finanţare).

Execuţie lucrări

Execuţie lucrări

În evaluare fonduri UEExecuţie lucrări

Execuţie lucrări

Centrul de recuperare
pulmonară de la Victor Babeș

Noua Clinică ORL

Noul Spital de Copii
în linie dreaptă 
pentru finalizare

Noua MaternitateO clădire nouă cu două etaje pe locul ambulatoriului, cu 
cabinete pentru medici, cabinete de consultaţie, săli de 
tratament, vestiare, grupuri sanitare, având la parter 
sectorul de hidroterapie recreat și reabilitarea clădirii 
existente care cuprinde bazinul mare, vestiarele, 
grupurile sanitare.

Noua Clinică 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 Primăria prin Direcţia pentru Asistenţă 
Socială nu poate interveni pentru că nu are pârghii legale 
sau suficientă capacitate, intervin organizaţii prin servicii 
pe care le susţinem financiar. 

Finanţăm: centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu 
dizabilităţi, centre pentru viaţă independentă, centre de 
primire în regim de urgenţă, centre rezidenţiale de 
asistenţă și reintegrare socială pentru persoane fără 
adăpost, adăposturi de noapte, îngrijire la domiciliu 
pentru persoane vârstnice, echipe mobile pentru 
persoane adulte cu dizabilităţi, centre de zi pentru copii 
aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi, centre de zi 
de recuperare pentru copii cu dizabilităţi, cantine sociale, 
servicii mobile de acordare a hranei - masa pe roţi;

Elaborare documentaţieCrescut nivelul de finanţare

Nu îi uităm pe cei vulnerabili, 
care trec prin momente dificile

Modernizăm spaţiul public

Mișcăm Timișoara. Împreună.

Modernizăm spaţiul public din zona Dacia. 
Este primul proiect de acest tip în Timișoara, 
în care gândim integrat modernizarea unui întreg cartier 
de locuinţe, plecând de la nevoile celor care locuiesc aici
pentru spaţiu verde de calitate, zone de recreere și odihnă 
în aer liber sau modalităţi 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 cuprinsă între Calea Aradului (la est), 
Grigore Alexandrescu/Ovidiu Balea/Aleea Viilor (la sud), 
calea ferată (la vest) și canalul Beregsău (la nord) - este 
prima strategie integrată realizată pe o zonă așa de 
întinsă din Timișoara (peste 1.000 de hectare). 

Setează direcţiile de acţiune pe următorii 10-20 de ani. 

Este pentru prima dată când Primăria Timișoara și 
investitorii privaţi lucrează împreună pentru a 
dezvolta o zonă din oraș (până acum fiecare investitor 
propunea, prin PUZ sau PUD realizarea de spaţii verzi și 
zone de recreere, fără a ţine cont de ceea ce se află în jur).

Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Zona Oituz-Popa Șapcă 
și concept amenajare domeniu public (suprafaţă 
cuprinsă între str. Popa Șapcă, str. Oituz, Calea A. I. Cuza 
și str. A. Demetriade) - analizează posibilitatea realizării 
unui punct intermodal de transport, prin introducerea 
unei staţii de tren care să lege zona centrală de restul 
judeţului, va trasa reglementările pentru culoare velo cu 
parcări pentru biciclete conexe, o parcare supraterană 
cu 5 etaje, și două culoare pietonale importante (Intrarea 
Doinei - str. Popa Șapcă, cu subtraversare și Iulius Town - 
noul campus de campusul existent UPT/UVT de pe 
bulevardul Vasile Pârvan).

Raport 2022

Strategia de Dezvoltare 
Teritorială Urbană - 
Timișoara Nord

Plan urbanistic zonal
Oituz-Popa Șapcă
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Acesta este unul din multele anunţuri ale pandemiei,  
anunţ dat de Primăria Timișoara acum un an, la final de 
octombrie 2021, un anunţ pe care nimeni nu ar vrea să-l 
mai scrie vreodată.

Pandemia va rămâne un capitol distinct în istoria orașului 
și de aceea merită să vorbim separat despre ce a însem-
nat. Fără solidaritatea și răspunsul prompt al comunităţii, 
am fi trecut mult mai greu peste această perioadă cruntă.

”Oxigen pentru Timișoara” a fost o iniţiativă a Primăriei 
Municipiului Timișoara și a comunităţii locale de a sprijini 
efortul de combatere a pandemiei de COVID19, prin 
achiziţionarea de echipamente medicale (concentratoare de 
oxigen și pulsoximetre), care erau oferite, sub formă de 
împrumut, pacienţilor cu Covid-19 care aveau nevoie de 
oxigenoterapie și erau trataţi 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 Babeș” 
Timișoara, iar doctorii au decis monitorizarea la domiciliu cu 
ajutorul unui pulsoximetru sau/și concentrator de oxigen. 

Astfel, paturile spitalului rămâneau disponibile pentru 
cazurile grave. În cifre:  1.280 de oameni ajutaţi, contribuţii 
pentru dotarea a două spitale, două centre de vaccinare și a 
unui centru de transfuzie. S-au strâns aproape 1,8 milioane 
de lei și voluntarii au parcurs peste 10.000 de km pentru a 
ajunge la fiecare bolnav.

Mișcăm Timișoara. Împreună.

Pandemia COVID19
              Având în vedere numărul mare de solicitări venite din 
partea medicilor de familie în ultimele zile, pentru alocarea 
de concentratoare de oxigen prin proiectul "Oxigen pentru 
Timișoara", facem următoarele precizări:

• Pentru a putea procesa numărul mare de cereri, medicii 
de familie care solicită alocarea de concentratoare de 
oxigen sunt rugaţi să completeze întâi cererea online 
disponibilă pe … . Fiecare cerere va fi procesată și în funcţie 
de disponibilităţi i se va da curs. 

• În acest moment, 159 de concentratoare de oxigen sunt la 
beneficiari: 40 sunt la instituţii medicale sau sociale și restul 
sunt la persoane fizice bolnave de COVID din Timișoara și 
judeţul Timiș;

• Mai avem disponibile 84 de concentratoare, care se vor 
aloca, conform procedurii stabilite iniţial și pe care o puteţi 
parcurge pe …

OCT 2021
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Realizată de iniţiativa City Doctors din Timișoara, pentru 
ca medicii de familie și specialiștii de la Victor Babeș să 
aibă o legătură profesională, digitală, perfect securizată și 
gratuită, pentru pacienţii care au COVID, dar sunt sub 
tratament, la domiciliu. 

Medicii pot să comunice direct și în timp real rezultatele 
analizelor pacienţilor și recomandări de tratament. 
Aplicaţia a fost dată ca exemplu de Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii pentru a fi implementată în toată lumea. 

Primii români vaccinaţi la medici de familie au fost 
vaccinaţi în Timișoara, datorită acestui program pilot 
iniţiat de Primărie în parteneriat cu organizaţiile 
profesionale reprezentantive.

Raport 2022

Pandemic Controller

Amenajarea de centre
de vaccinare

Platforma resursă în perioada de criză sanitară, cu informaţii 
credibile, într-un format accesibil tuturor și permanent 
actualizate a fost un sprijin real pentru a lua decizii corecte. 

Aplicaţia era updatată zilnic cu informaţii la zi din Timișo-
ara cu privire la: rata de infectare, numărul de locuri libere la 
ATI, numărul de paturi libere non-ATI, cu oxigeno-terapie, 
restricţiile de deplasare, conform legislaţiei în vigoare, 
locurile unde ne putem vaccina și cum ne putem face 
programare, cum trebuie să reacţionăm la simptomele bolii 
și unde trebuie să sunăm etc. 

Proiect premiat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici, în cadrul competiţiei ”Inovaţie și calitate în sectorul 
public”.

8 centre de vaccinare fixe, cu precizarea că la 2 
centre de vaccinare au funcţionat și echipe mobile;

2 centre de vaccinare de tip drive-through ;

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

covid19.primariatm.ro

Vaccinarea la medicii de familie
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Mișcăm Timișoara. Împreună.

Carantinarea a 4.435 migranţi, în Căminul fostului Colegiu 
Tehnic ”Dimitrie Leonida”, în perioada noiembrie 2020- 
decembrie 2021: Direcţia de Asistenţă Socială a asigurat 
hrană, materiale sanitare, dezinfectanţi, măști, soluţii 
igienizare, servicii de dezinfecţie după fiecare ciclu de 
14 zile, colectare deșeuri, spălare lenjerie cu barieră 
septică și personal de specialitate pentru asistenţă 
socială.

Au fost detașaţi angajaţi din primărie la dispeceratele 
Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a 
Intervenţiei (CJCCI) Timiș, Direcţiei de Sănătate Publică 
Timiș și Serviciului de Ambulanţă Judeţean Timiș. Au 
fost detașate persoane, autoturisme și autospeciale la 
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Timiș în scopul deplas-
ării pentru vaccinare la domiciliul persoanei.

Am accesat peste 35 de milioane de lei din fonduri 
europene pentru a echipa trei spitale timișorene cu 
echipamente medicale și de protecţie pentru gestionar-
ea crizei sanitare provocată de COVID 19. Este vorba 
despre un parteneriat între Primăria Municipiului Timișo-
ara și spitalele Victor Babeș, Louis Ţurcanu și Municipal.

Derulăm cel mai mare proiect medical din acest 
domeniu, din euroregiune, și anume construcţia 
noului centru de recuperare respiratorie pentru 
pacienţii cu boli pulmonare sau sechele lăsate de 
Covid, de la Spitalul Babeș.

Carantinarea a 4.435 migranţi

Mulţumiri tuturor celor care s-au implicat.

35 milioane de lei pentru spitale

Centru de recuperare
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Timișoara 
pentru Ucraina
Răspunsul venit din partea oamenilor și a societăţii civile 
din Timișoara în urma apelului făcut de primărie a fost 
copleșitor. În câteva zile s-a pus pe picioare un mecanism 
de ajutorare a orașului nostru înfrăţit, Cernăuţi și a valului 
de refugiaţi care a început să ajungă în Timișoara.

Le mulţumim donatorilor, firmelor, organizaţiilor 
implicate pentru sprijinul lor și în mod special 
voluntarilor.

8 centre de vaccinare fixe, cu precizarea că la 2 
centre de vaccinare au funcţionat și echipe mobile;

2 centre de vaccinare de tip drive-through ;

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

Aproape 700.000 lei adunaţi din 
donaţii în bani, la care se adaugă 
cele în produse sau servicii.

www.timisoarapentruucraina.ro

foto: LOGS

Raport 202250



Timișoara pentru Ucraina realizată prin colaborarea dintre 
Primăria Timișoara, Direcţia de Asistenţă Socială, ONG-uri, 
asociaţii, comunităţi religioase, antreprenori locali și cetăţeni 
implicaţi, solidari cu Ucraina, este un model de succes 
despre cum putem lucra împreună pentru a-i ajuta pe cei 
care au nevoie.

Campania continuă. Acum câteva zile a ajuns un nou 
transport de alimente neperisabile la Kiev. Acţiunile de 
integrare a micii comunităţi de refugiaţi ucraineni care s-a 
stabilit la Timișoara sunt tot mai intense: târguri de joburi, 
activităţi culturale, deschiderea unui magazin social pentru ei, 
activităţi educative pentru copii … Nimic din toate acestea 
nu ar fi fost posibile fără implicarea comunităţii. Mii de ore 
de voluntariat, muncă infinită și generozitate pe măsură.

foto: LOGS

Mișcăm Timișoara. Împreună. 51



Fondurile europene reprezintă cel mai adesea garanţia unor 
lucrări de calitate bună, monitorizare strictă și aducerea 
unor schimbări care răspund nevoilor cetăţenilor unui oraș 
modern și european.

Dacă la preluarea mandatului, absorbţia de fonduri din 
Programul Operaţional Regional 2014-2020 era de 1,87%, 
astăzi a trecut de 33%. 270 de milioane de lei au fost 
investiţi în oraș - cheltuieli efective, nu bani alocaţi, planifi-
caţi, contractaţi. 

Odată cu schimbarea administraţiei, imediat am aplicat 
pentru fondurile rămase pe ciclul financiar precedent și, de 
asemenea, ne pregătim pentru ciclul nou, unde deja avem 
proiecte aprobate! Suntem pregătiţi să absorbim bani din 
Planul Naţional de Redresare și Rezilienţă (PNRR) 2020-2026 
și din Programul Operaţional Regional Nou 2021-2027, care 
vor schimba la faţă Timișoara.

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, Timișoara a absorbit 
fonduri europene cât în 7 ani, 
respectiv în perioada 2014-2020.

52



Momentan avem 23 de proiecte depuse (800 milioane de 
lei) din care 13 proiecte au fost aprobate și am primit 
finanţarea (130 milioane de lei). În plus, pe lista pentru 
infrastructură de sănătate pe PNRR sunt preselectate două 
proiecte strategice pentru Timișoara: dotarea Spitalului de 
Copii Louis Ţurcanu (104 milioane de lei) și construcţia Noii 
Maternităţi (685 milioane de lei). Și nu ne oprim aici.

Mișcăm Timișoara. Împreună.

Lista proiectelor depuse și contractate:

Achiziţia de echipamente de protecţie medicală pentru 
unităţile de învăţământ preuniversitar din Timișoara

2 ani, 810 398 988 lei 
pentru Timișoara

Dotarea unitătilor de învăţământ preuniversitar 
de stat, cu echipamente IT 18 982 272

12 550 255

Construire clădire nouă la 
Gimnazială 13 - Șagului 3 003 766

LEI

LEI

LEI

Construire Centru de zi pentru persoane 
adulte cu dizabilităţi - Freidorf 2 781 999

LEI

În curs de evaluare

Contractat

Contractat Contractat
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10 623 452Modernizare si extindere infrastructură de energie electrica si a instalaţiei 
de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu, Clinicile Noi

LEI

19 269 176Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară 
- Școală Verde Inteligentă

LEI

27 158 195Creșterea eficienţei energetice prin reabilitare termică 
construcţii și instalaţii la Colegiul Henri Coandă

LEI

67 529 598Achiziţia de mijloace de transport mai puţin poluante (25 troleibuze) 
necesare îmbunătăţirii transportului public de călători

LEI

Transformare fost cinematograf în 
Centru cultural și educaţional - Freidorf 2 318 260

LEI

Digitalizarea integrată și eficientizarea 
administraţiei publice la nivelul Primăriei 3 939 147

LEI

Reabilitare termică corp clădire 
Gradinita PP 6 - Ghiroda Nouă 3 265 366

LEI

Reabilitare și etajare imobil existent 
parter Școala 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

Creşterea eficienţei energetice prin 
reabilitare termică construcţii și 
instalaţii la Liceul J.L. Calderon

5 181 043
LEI

Achiziţia de vehicule nepoluante 
(autobuz electric) necesare îmbunătăţirii 
transportului public de călători

3 052 074
LEI
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22 341 398Memorialul Revoluţiei din Decembrie 1989
LEI

308 492 337Achiziţia de mijloace de transport nepoluante necesare 
îmbunãtãţirii transportului public de cãlãtori – Runda 2

LEI

229 651 284Instalare turbină sau motoare de înaltă eficienţă pentru 
producţie de energie termică în sistem de cogenerare

LEI

14 427 114Reabilitare Școala Gimnazială 1- Fabric
Școală Verde Inteligentă

LEI

19 002 772Eficientizare energetică Clinicile Noi
LEI

Reabilitarea termicã 
Colegiul Ana Aslan 5 380 422

LEI

Construire 100 insule ecologice 
digitalizate supraterane 5 854 205

LEI

Achiziţia sistemului de e-ticketing 
necesar îmbunătăţirii transportului 
public de călători

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 creșă medie - Bucovina 16 640 271
LEI



Mișcăm Timișoara. Împreună.
Vino alături de noi!

Contact
Site: timis.usr.ro
Email: timis@usr.ro
Tel: 0720 312 727
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