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STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A JUDEŢULUI
TIMIŞ
CAP. 1. INTRODUCERE
NOŢIUNEA DE PROGRAMARE este definită prin Decizia Consiliului Europei CE nr. 1260 /1999, care
stabileşte regulile generale pentru Fondurile Structurale şi care reprezintă "procesul de
organizare, luare a deciziilor şi finanţare, derulat într-un număr de etape pentru a implementa,
pe o bază multianuală, acţiunea comună a Comunităţii şi a Statelor Membre în scopul atingerii
obiectivelor politicii de coeziune stabilite la Articolul 1":
- promovarea dezvoltării si ajustărilor structurale ale regiunilor a căror dezvoltare este
rămasă în urmă (Obiectivul 1),
- susţinerea conversiei economice şi sociale a zonelor care se confruntă cu dificultăţi
structurale (Obiectivul 2) şi
- susţinerea adaptării şi modernizării politicilor şi sistemelor de educaţie, instruire şi
ocupare a forţei de muncă (Obiectivul 3).
Totodată, programarea se bazează pe principiul "coerenţei interne, în sensul de existenţă a
unui program coerent cu acţiuni complementare, definit printr-o strategie explicită, astfel încât
impactul final al unui program să fie mai ridicat decât suma impacturilor proiectelor care-l
alcătuiesc".
Programarea este strâns legată de principiul parteneriatului şi al dezvoltării unei reţele
instituţionale şi de câştigarea consensului unui număr mare de actori publici sau privaţi care să
susţină implementarea programului.
Programarea nu înseamnă numai programare financiară multianuală, dar şi aplicarea
principiului parteneriatului, monitorizare şi evaluare.
„Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Timiş (SDES Timiş) cu Programul
strategic (PS – SDES Timiş) este un instrument programatic fundamental prin care judeţul Timiş
îşi propune să recupereze cât mai rapid disparităţile de dezvoltare socio-economice faţă de
media dezvoltării regiunilor Uniunii Europene. SDES Timiş se bazează pe un concept specific
adaptat politicii europene de coeziune economică şi socială şi reprezintă documentul de
planificare strategică şi de programare financiară multianuală a judeţului, elaborat în baza
consultărilor programatice anterioare. Strategia este perfectibilă deopotrivă, printr-o consultare
continuă a partenerilor relevanţi interesaţi astfel încât să poată orienta şi stimula dezvoltarea
socio-economică a judeţului Timiş, în context regional, naţional şi european.
Pornind de la discuţii tehnice în cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Timiş,
în cadrul unor întâlniri parteneriale cu reprezentanţii instituţiilor administraţiei publice locale din
judeţul Timiş şi cu reprezentanţi importanţi ai mediului de afaceri, SDES Timiş a demarat încă
din anul 2005, pe baza ideii că acest document are în vedere, în principal, priorităţi şi obiective
compatibile cu domeniile de intervenţie a Fondurilor Structurale şi de Coeziune. Această
abordare este justificată atât prin considerarea rolului SDES Timiş de utilizare şi valorificare
superioară a ofertei Fondurilor Structurale şi de Coeziune, cât şi prin prisma faptului că politicile
de dezvoltare ale judeţului Timiş se aliniază după anul 2007 la priorităţile regionale şi
comunitare de dezvoltare şi sunt bazate pe măsuri considerate drept stimuli de dezvoltare
socio-economică durabilă la nivel european.
SDES Timiş, împreună cu Programul strategic (PSP – SDES Timiş), îşi propune să se
constituie ca document programatic de orientare a dezvoltării judeţului Timiş până în anul 2015
cu perspectiva 2020, având şi rolul facilitării accesului judeţului Timiş la Fondurile Structurale şi
de Coeziune a Uniunii Europene.
Construcţia sistemului de obiective a strategiei şi a programului strategic de proiecte al judeţului
Timiş, are în vedere atât cerinţele specifice de dezvoltare ale judeţului în corelaţie cu
potenţialele locale, fiind compatibilizat şi cu importante documente de planificare strategică pe
plan regional şi naţional, respectiv cu:

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Timiş

-

Planul de Dezvoltare Regională a Regiunii VEST 2007 – 2013 (obiectiv general,
obiective specifice, axe strategice, priorităţi şi arii de intervenţie);
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României;
Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007 – 2013;
Conceptul de dezvoltare teritorială a României si integrare în structurile teritoriale ale UE
2007-2030;
Principalele programe ale dezvoltării europene: Programul Operaţional Regional (POR),
şase Programe Operaţionale Sectoriale (POS), Programele de Cooperare Teritorială
Europeană şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), toate finanţate de
Fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene 2007 – 2013 (Fondul
European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune).

Corelarea strategică între obiectivele, axele şi domeniile de intervenţie ale actualei strategii de
dezvoltare cu cele ale programelor europene, este superioară celei din perioada de preaderare
a României la UE, care s-a caracterizat printr-o mai slabă programare strategică la nivelele
superioare, asigurând, în acest mod, o valorificare eficientă a noilor resurse disponibile.
În continuare, vor fi necesare consultări susţinute între partenerii strategici ai judeţului Timiş
pentru corelarea unor componente particulare ale actualei SDES Timiş cu cerinţele programelor
de finanţare nerambursabilă ale UE cât şi cu cele ale altor programe interne şi internaţionale.
Principalele caracteristici ale SDES Timiş, care o individualizează sunt:






dimensiunea locală în abordarea problemelor socio-economice din punct de vedere local
şi valorificarea resurselor şi oportunităţilor locale;
dă prioritate zonelor relativ rămase în urmă sau mai puţin dezvoltate, pentru a le asigura
un set minim de precondiţii de creştere;
domeniile de intervenţie ale SDES Timiş sunt complementare ariilor de intervenţie ale
Planului de Dezvoltare Regională a Regiunii VEST şi se aşteaptă să opereze în sinergie
cu acestea, dar şi cu cele ale programelor Uniunii Europene;
promovează abordarea de jos în sus a dezvoltării economice;
are în vedere direcţiile prioritare tematice ale celor mai importante strategii la nivel
naţional.

Se asumă că implementarea strategiei de dezvoltare prin utilizarea eficientă a fondurilor
prevăzute, atât interne cât şi externe, va conduce la orizontul anilor 2015 - 2020, la un judeţ
competitiv, dinamic şi prosper, integrat cu succes în Uniunea Europeană şi aflat pe un trend de
dezvoltare rapidă şi durabilă.
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Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Timiş

Introducere
După cum este definită în literatura de specialitate, o analiză socio-economică a dezvoltării
reprezintă cadrul analitic de informare/ investigare şi comparare, pe o perioadă definită, a
aspectelor economice, tehnice, sociologice, juridice şi manageriale a unei arii.
În scopul definirii obiectivelor şi a strategiei de dezvoltare a judeţului Timiş, a fost elaborată o
amplă Analiză socio-economică a dezvoltării judeţului Timiş, care a permis stabilirea unei
Analize diagnostic a stării actuale a judeţului.
Pe baza acestora, a fost dezvoltată Analiza SWOT a judeţului Timiş, prin care sunt identificate
punctele tari, punctele slabe, ameninţările şi oportunităţile de dezvoltare ale judeţului Timiş.
Aceste documente strategice sunt premergătoare etapelor de stabilirea a sistemului obiectivelor
de dezvoltare şi a strategiei.
Termeni utilizaţi
Analiza socio-economică a dezvoltării – cadrul analitic de informare/ investigare şi comparare,
pe o perioadă definită, a aspectelor economice, tehnice, sociologice, juridice şi manageriale a
unei arii.
Actuala lucrare cuprinde, în anexă, Analiza socio-economică a dezvoltării judeţului Timiş 2009.
Analiza Diagnostic – este o metodă de management şi reprezintă rezultatul unei investigări
largi a principalelor aspecte economice, tehnice, sociologice, juridice şi manageriale ale unei
entităţi sau arii analizate pe baza analizei socio-economice (ex. judeţul Timiş).
Actuala lucrare cuprinde, în anexă, Analiza diagnostic a dezvoltării judeţului Timiş 2009.
Analiza SWOT - este o metodă eficientă, utilizată şi în cadrul planificării strategice, pentru
identificarea şi analiza potenţialelor, a priorităţilor şi pentru crearea unei viziuni comune de
realizare a strategiei de dezvoltare. De fapt, analiza SWOT trebuie să dea răspunsul la
întrebarea „Unde suntem?”, aceasta implicând analiza mediului intern al ariei analizate (judeţul
Timiş) şi a mediului extern general şi specific.
SWOT reprezintă acronimul pentru cuvintele englezeşti „Strengths” (Forţe, Puncte forte),
„Weaknesses” (Slăbiciuni, Puncte slabe), „Opportunities” (Oportunităţi, Şanse) şi „Threats”
(Ameninţări). Primele două privesc aria analizată (judeţul Timiş) şi reflectă situaţia acesteia, iar
următoarele două privesc mediul extern acesteia şi oglindesc impactul asupra dezvoltării ariei.
Analiza SWOT este, în fapt, o tehnică prin care se pot identifica punctele tari şi slabe şi se pot
examina oportunităţile şi ameninţările unui proiect, ale unei acţiuni sau ale unei arii.
Analiza SWOT începe prin efectuarea unui inventar al calităţilor şi slăbiciunilor interne
(micromediu) în aria analizată (judeţul Timiş). Apoi se identifică oportunităţile şi ameninţările
externe (macromediu) care pot afecta aria analizată (judeţul Timiş), bazat pe situaţia mediului şi
evenimentelor înconjurătoare.
Puncte forte/ tari
Punctele forte/ tari descriu atributele pozitive, tangibile şi intangibile, interne, ale ariei analizate
(judeţul Timiş). Acestea sunt, în general sub controlul factorilor de decizie. Întrebări care
necesită răspuns: Ce faceţi bine? Ce resurse aveţi? Ce avantaje aveţi faţă de competitori?
Puncte slabe
Punctele slabe sunt factori care sunt sub controlul decidenţilor, care împiedică să se obţină sau
să se menţină o calitate competitivă. Ce zone trebuie îmbunătăţite?
Punctele slabe pot include lipsa de experienţă, resurse limitate, lipsa de acces la fonduri, etc.
Aceştia sunt factori care sunt sub controlul decidenţilor dar, dintr-o varietate de motive, au
nevoie de îmbunătăţiri (definirea de măsuri) care să permită potenţări crescute ale punctelor tari
şi, în acest mod, atingerea efectivă a obiectivelor dezvoltării. Valoarea analizei creşte pe
măsura identificării precise a punctelor slabe.
CJT – ADETIM 2009
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Oportunităţi
Oportunităţile evaluează factorii atractivi externi ariei analizate, care ar putea reprezenta motive
de succes al dezvoltării acesteia. Oportunităţile reflectă potenţialul realizabil prin implementarea
strategiei.
Ameninţări
Ameninţările includ factori în afara controlului decidenţilor, care ar putea sa pună într-o poziţie
de risc strategia de dezvoltare. Aceştia sunt factori externi - nu există control asupra lor, dar pot
fi anticipaţi, dacă există un plan de urgenţă care să se ocupe de prevenirea şi rezolvarea
acestor probleme. Poate fi utilă o eventuală clasificare a ameninţărilor în funcţie de seriozitatea
acestora şi de probabilitatea de a se întâmpla. Cu cât sunt identificate mai bine ameninţările
potenţiale, cu atât mai mult vor fi uşurate repoziţionările şi planificările proactive pentru a le
răspunde.
Valoarea analizei SWOT 1 este aceea că este o metodă intuitivă de organizare a cantităţii foarte
mari de informaţii şi de date. După ce s-a efectuat analiza iniţială şi au fost identificate
problemele strategice într-un mod relevant, analistul grupează problemele într-un tabel cu patru
rubrici (puncte tari/ forte, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări). Tabelul este rezultatul analitic
intermediar al analizei SWOT şi reprezintă o înfăţişare vizuală concisă a analizei anterioare.
Unii analişti preferă să sublinieze punctele tari interne şi punctele slabe ale ariei analizate,
situându-le în vârful matricei pentru a sublinia astfel aspectul de instrument strategic al analizei
SWOT.
Strategii ar trebui să utilizeze metoda descrisă pentru acele probleme care au cel mai mare
impact pe termen lung şi care pot fi efectiv rezolvate prin capacitatea şi potenţialul disponibil.

1

Geza Fordos – Teza de doctorat
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CARACTERISTICI GENERALE
1. Aşezare geografică
Judeţul Timiş, parte integrantă a teritoriului României, este situat în vestul ţării şi se învecinează
la vest cu Serbia şi Muntenegru şi cu Ungaria, la est cu judeţul Hunedoara, la sud-est cu judeţul
Caras - Severin, iar la nord cu judeţul Arad.
Punctele extreme ale judeţului sunt cuprinse între coordonatele 20°16' (Beba Veche) si 22°33'
(Poieni) longitudine estică, 45°11' (Lăţunaş) şi 46°11' (Cenad) latitudine nordică.
Timişoara, reşedinţa judeţului, se află situată la o distanţă medie de aproximativ 550 km faţă de
capitala României – Bucureşti şi cca. 170 km şi 300 km faţă de Belgrad şi Budapesta, capitalele
celor două ţări învecinate Serbia şi Muntenegru şi respectiv Ungaria.
Figura 1.1.Harta judeţului Timiş

2. Suprafaţa
Cu o suprafaţă totală de 869.665 ha Judeţul Timiş deţine 3,65% din teritoriul României,
ocupând — ca întindere — locul I pe ţară.
Din suprafaţa totală, suprafaţa agricolă este de 702.170 ha (80,7%), din care 532.860 ha arabil,
126.152 ha păşuni naturale, 29.503 ha fâneţe naturale, 4.314 ha vii, 9.341 ha livezi.
Suprafaţa neagricolă este de 167.495 ha (19,3 %) din care 109.126 ha păduri, 15.711 ha ape,
18.685 ha drumuri şi căi ferate, 20.635 ha curţi şi construcţii, 3.338 ha teren neproductiv.
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3. Relieful
Relieful se caracterizează prin predominarea câmpiei, care acoperă partea vestică (câmpia
joasă) şi centrală (câmpia înaltă) a judeţului. Câmpia pătrunde sub forma unor golfuri în zona
dealurilor, pe văile Timişului (spre Lugoj) şi Begheiului (spre Făget), iar în estul judeţului se
desfăşoară dealurile premontane ale Pogănişului şi partea sudică a Podişului Lipovei.
Înălţimile cele mai mari corespund culmilor nord-vestice ale masivului Poiana Ruscăi (800 —
1300 m), culminând cu vârful Padeşul (1380 m).
Teritoriul judeţului este străbătut de la est la sud-vest de râurile Bega şi Timiş, cu afluenţii săi
Timişana, Pogăniş şi Bârzava, iar în nord îşi urmează cursul de la est spre vest, Aranca,
vechiul braţ al Mureşului.
4. Clima
Clima este continental moderată, cu uşoare influenţe mediteraneene. Lanţul Munţilor Carpaţi,
din partea de răsărit, protejează judeţul împotriva aerului rece continental, iar deschiderea spre
vest permite penetrarea mai uşoară a aerului temperat maritim.
Temperatura medie anuală oscilează între -2°C şi 21°C. Cea mai joasă temperatură înregistrată
în Timişoara a fost de -24,1°C iarna şi de 5,3°C vara, iar cea mai ridicată temperatură de
20,5°C iarna şi de 39,5°C vara.
5. Resurse naturale
Resurse naturale (în subsol) cuprind zăcăminte de lignit (Sinersig), bazalt (Lucareţ-Sanoviţa),
mangan (Pietroasa). argilă (Biled, Cărpiniş, Jimbolia, Lugoj, Sânnicolau Mare), ţiţei şi gaze (în
zona de vest a judeţului), nisip (Şag), nisip pentru sticlă (Groşi - Făget, Tomeşti şi Gladna).
Izvoare de ape minerale şi ape geotermale sunt la Timişoara, Buziaş, Pişchia, Ivanda, Sacoşu
Mare, Bogda, Calacea, Deta, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Teremia Mare şi Lovrin.
Solul judeţului Timiş oferă condiţii favorabile pentru cultura plantelor agricole, în principal a
cerealelor şi a plantelor tehnice şi furajere şi pentru pomicultură şi viticultură. În partea nordvestică a judeţului sunt cernoziomuri, cernoziomuri levigate şi cernoziomuri de fâneţe, iar în
zona deluroasă se succed de la vest spre est diferite tipuri de soluri silvestre, între care predomină cele brune, iar cele brune-închise şi brune-roşcate ocupă suprafeţe mai mici în partea
vestică.
Pădurile sunt puţine fiind situate în partea estică (păduri de brad, molid şi fag). În celelalte părţi
ale judeţului se întâlnesc mici păduri de stejar, cer, gârniţă, iar în lunci — plopi şi sălcii.
6. Organizarea administrativ – teritorială
Organizarea administrativă a judeţului Timiş cuprinde potrivit Legii nr.2 / 1968, modificată recent
prin Legea nr.83 / 2004 şi Legea nr.84 / 2004, 2 municipii (Timişoara şi Lugoj), 8 oraşe (Buziaş,
Ciacova, Deta, Făget, Gătaia, Jimbolia, Recaş şi Sînnicolau Mare) şi 85 comune.
La ultimul recensământ din 2002, populaţia judeţului Timiş a fost de 677.926 locuitori (3,12%
din populaţia ţării). Densitatea populaţiei este de 78 locuitori/ kmp. La 1 iulie 2005 populaţia era
de 658.837 locuitori, iar densitatea populaţiei era de 76 locuitori/kmp.
Reşedinţa judeţului este Municipiul Timişoara, atestat documentar în anul 1266 şi oraş din anul
1342, numele fiind luat de la râul Timişel sau Timişul Mic; aşa cum apare cursul actualului râu
Bega în descrierile din epocă. Stăpânită de regatul ungar şi de imperiul otoman în evul mediu,
de habsburgi în epoca modernă, de monarhia austro-ungară în veacul al XIX - lea şi intrată în
componenţa statului român începând cu anul 1919, Timişoara a fost numită „Mica Vienă”, fiind
printre primele oraşe ale lumii care a avut tramvai tras de cai în anul 1869 şi primul oraş din
Europa iluminat electric în 1885.
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Important centru industrial, social, cultural şi ştiinţific, oraş al concordiei interetnice, simbol al
Revoluţiei din 1989, Timişoara este astăzi oraşul care promovează cele mai progresiste idei,
constituindu-se într-un bastion al democraţiei şi dezvoltării pe toate planurile.
Consiliul Judeţean Timiş este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel
judeţean, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării
serviciilor publice de interes judeţean.
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SITUAŢIA ECONOMICO-SOCIALĂ A JUDEŢULUI TIMIŞ
Evoluţia mediului de afaceri
După Revoluţia din 1989, în economia judeţului s-au produs mutaţii importante prin înfiinţarea
unui mare număr de societăţi comerciale cu capital privat şi reorganizarea întreprinderilor în
societăţi comerciale cu capital de stat.
La finele anului 2006, în judeţul Timiş funcţionau 23.356 întreprinderi active, din care: 21.079
micro întreprinderi (0-9 angajaţi), 1.791 întreprinderi mici (10-49 angajaţi), 433 întreprinderi
mijlocii (50-249 angajaţi), 53 întreprinderi mari (peste 250 angajaţi).
În figura de mai jos prezentăm evoluţia numărului de întreprinderi active pe clase de mărimi şi
ani.
Figura 2.1.
Evoluţia numărului de firme active 2001-2006
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Sursa datelor: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş (date prelucrate)
Se poate observa creşterea progresivă a numărului de întreprinderi active în judeţul Timiş, în
special creşterea numărului de microîntreprinderi, semn al unui mediu de afaceri dinamic,
caracterizat printr-o concurenţă puternică mai ales la nivelul micilor întreprinzători.
Pe de altă parte, a scăzut numărul întreprinderilor mari, cu peste 250 de salariaţi, de la 84 de
astfel de întreprinderi în 2004 la 62 în 2005 şi 53 în 2006.
Economia judeţului este puternică şi diversificată, susţinută de tradiţia industrială, poziţia geo economică favorabilă şi forţa de muncă înalt calificată, de cultură occidentală, atuuri care sunt
confirmate astăzi de prezenţa numeroasă a investitorilor, autohtoni şi străini. Capitalul străin
investit în judeţul Timiş, prin participare la capitalul societăţilor înfiinţate în perioada 1991 - 2006
se ridică la valoarea de 805 milioane USD (622 mil.Euro), ceea ce reprezintă 60.7% din totalul
capitalului străin investit la nivelul Regiunii 5 Vest şi 4,1% din totalul investiţiilor străine la nivel
naţional. Judeţul Timiş se plasează pe locul 4 în ţară din punctul de vedere al capitalului străin
investit şi pe locul 2 (după Bucureşti) din punctul de vedere al numărului de societăţi cu capital
străin active la sfârşitul anului 2006.
Situaţia capitalului străin investit în perioada 1991-2006 se prezintă în graficul de mai jos.
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Figura 2.2.
Evolutia numarului de societati cu capital strain in judetul Timis
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Sursa datelor: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (date prelucrate)

Figura 2.3
Evolutia capitalului strain investit in judetul Timis (mil.Euro)
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Sursa datelor: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (date prelucrate)
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Figura 2.4.
Evolutia capitalului strain investit in judetele Regiunii Vest (mil.Euro)
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Se poate observa că în ultimii doi ani (2005, 2006) a crescut gradul de investire a capitalului
străin în judeţele Arad şi Caraş-Severin, cu toate că valoarea totală a capitalului investit în
celelalte judeţe ale Regiunii Vest se situează la ora actuală mult sub nivelul capitalului străin
investit în judeţul Timiş. Putem spune că interesul investitorilor străini pentru judeţul nostru s-a
menţinut constant, şi chiar a crescut simţitor în ultimii doi ani, dar a crescut totodată interesul
pentru judeţul vecin Arad.
Figura 2.6
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Sursa datelor: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (date prelucrate)
Dacă luăm în considerare doar capitalul străin nou investit, fără a mai ţine cont de societăţile
deja existente (cu capitalul lor), apare şi mai evidentă schimbarea direcţiei de interes a
investitorilor străini în anul precedent. Astfel, capitalul străin nou investit în anul 2006 a fost cu
mult mai mic decât cel din anul 2005; în schimb a crescut valoarea capitalului străin investit în
celelalte judeţe ale regiunii Vest, şi în special în judeţul Arad.
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Ierarhia ţărilor din care provin cei mai importanţi investitori – după numărul de societăţi (6011) –
date valabile iunie 2006:
Figura 2.7
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Sursa datelor: Camera de Comerţ şi Industrie Timiş (date prelucrate)
Ierarhia ţărilor din care provin cei mai importanţi investitori – după capitalul subscris (660.9 mil.
USD) – date valabile iunie 2006:
Figura 2.8.
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Sursa datelor: Camera de Comerţ şi Industrie Timiş (date prelucrate)
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Pe primele locuri atât ca număr de societăţi înfiinţate, cât şi ca valoare a capitalului investit se
situează investitorii din Italia şi Germania; se poate observa investiţia masivă realizată de un
număr mic de investitori din Olanda, ceea ce indică existenţa unor firme mari, cu potenţial de
investitori strategici, proveniţi din această ţară.
Figura 2.9.
Contributia judetului Timis la PIB national si al Regiunii Vest
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Sursa datelor: Anuarul statistic al României pe anul 2006
In mod constant PIB-ul realizat în judeţului Timiş a plasat judeţul nostru pe locul 2 în ţară, după
municipiul Bucureşti.
In perioada 1990-2006 în judeţul Timiş au fost înmatriculate la Registrul Comerţului un număr
de 55.660 societăţi comerciale, Timişul situându-se pe locul 4 pe ţară (după municipiul
Bucureşti, judeţele Cluj şi Constanţa) din punctul de vedere al numărului de societăţi comerciale
înfiinţate (cf. Buletinul Registrului Comerţului, martie 2007). Acest lucru demonstrează
dinamismul economiei judeţului.
În tabelul de mai jos prezentăm cifra de afaceri pe ultimii trei ani a societăţilor comerciale active
în judeţul Timiş, în funcţie de domeniul de activitate (codul CAEN).
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Tabelul 2.1: Cifra de afaceri a societăţilor comerciale active în judeţul Timiş
Cifra afaceri (mii lei)
Denumire CAEN

CAEN

În anul:
2005

2004
1
2
5
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

AGRICULTURA, VANATOARE SI
SERVICII ANEXE
SILVICULTURA, EXPLOATARE
FORESTIERA SI
SERVICII
PESCUITUL, PISCICULTURA SI
SERVICIILE ANEXE
EXTRACTIA SI PREPARAREA
CARBUNELUI
EXTRACTIA HIDROCARBURILOR SI
SERVICII ANEXE
ALTE ACTIVITATI EXTRACTIVE
INDUSTRIA ALIMENTARA SI A
BAUTURILOR
FABRICAREA PRODUSELOR DIN
TUTUN
FABRICAREA PRODUSELOR
TEXTILE
FABRICAREA ARTICOLELOR DE
IMBRACAMINTE
TABACIREA SI FINISAREA PIEILOR;
FABRICAREA ARTICOLELOR DE
VOIAJ SI MAROCHINARIE
INDUSTRIA PRELUCRARII
LEMNULUI
FABRICAREA CELULOZEI, HARTIEI
SI A PRODUSELOR
EDITURI, POLIGRAFIE SI
REPRODUCEREA PE SUPORTI
FABRICAREA SUBSTANTELOR SI A
PRODUSELOR CHIMICE
FABRICAREA PRODUSELOR DIN
CAUCIUC SI MASE PLASTICE
FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN
MINERALE NEMETALICE
INDUSTRIA METALURGICA
INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR
METALICE SI A PRODUSELOR DIN
METAL
INDUSTRIA DE MASINI SI
ECHIPAMENTE
INDUSTRIA DE MIJLOACE ALE
TEHNICII DE CALCUL
INDUSTRIA DE MASINI SI APARATE
ELECTRICE
INDUSTRIA DE ECHIPAMENTE
PENTRU RADIO, TELEVIZOARE
INDUSTRIA DE APARATURA SI
INSTRUMENTE MEDICALE
INDUSTRIA MIJLOACELOR DE
TRANSPORT RUTIER
INDUSTRIA ALTOR MIJLOACE DE
TRANSPORT N.C.A.
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473.794

516.597

411.679

36.964

3.498

42.029

1.851

179

0

70

0

0

3

53

0

9.128

20.892

32.372

490.577

428.031

522.605

57.818

20.615

486

173.545

182.287

202.998

199.642

189.998

199.342

416.117

463.675

382.055

0

185.570

178.099

26.998

37.566

45.068

72.135

79.889

92.008

887.118

177.525

228.909

839.550

263.712

386.371

345.301

246.344

335.201

36.779

75.181

831

251.760

245.938

377.908

491.086

210.639

201.797

61.968

52.842

25.693

663.561

169.468

217.685

609.197

53.638

60.798

45.773

52.148

67.010

584.130

270.154

45.390

16.365

9.010

13.966
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Cifra afaceri (mii lei)
Denumire CAEN

CAEN

În anul:
2005

2004
36
37
40
41
45
50
51
52
55
60
61
62
63
64
65
66
67
70
71
72
73
74
75
80
85
90
91
92
93
95

PRODUCTIA DE MOBILIER SI
ALTE ACTIVITATI INDUSRIALE
RECUPERAREA DESEURILOR SI
RESTURILOR DE MATERIALE
PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE
ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA
CAPTAREA, TRATAREA SI
DISTRIBUTIA APEI
CONSTRUCTII
COMERT CU RIDICATA SI CU
AMANUNTUL, INTRETINERE
COMERT CU RIDICATA SI
SERVICII DE INTERMEDIERE
COMERT CU AMANUNTUL (CU
EXCEPTIA AUTOVEHICULELOR
HOTELURI SI RESTAURANTE
TRANSPORTURI TERESTRE;
TRANSPORTURI PRIN
CONDUCTE
TRANSPORTURI PE APA
TRANSPORTURI AERIENE
ACTIVITATI ANEXE SI AUXILIARE
DE TRANSPORT
POSTA SI TELECOMUNICATII
INTERMEDIERI FINANCIARE
ACTIVITATI DE ASIGURARI SI ALE
CASELOR DE PENSII
ACTIVITATI AUXILIARE
INTERMEDIERILOR FINANCIARE
ACTIVITATI IMOBILIARE
INCHIRIEREA MASINILOR SI
ECHIPAMENTELOR
INFORMATICA SI ACTIVITATI
CONEXE
CERCETARE-DEZVOLTARE
ALTE ACTIVITATI DE SERVICII
PRESTATE
ADMINISTRATIE PUBLICA SI
APARARE; ASIGURARI SOCIALE
INVATAMANT
SANATATE SI ASISTENTA
SOCIALA
ELIMINAREA DESEURILOR SI A
APELOR UZATE; SALUBRIZARE
ACTIVITATI ASOCIATIVE DIVERSE
ACTIVITATI RECREATIVE,
CULTURALE SI SPORTIVE
ALTE ACTIVITATI DE SERVICII
PERSONALE
ACTIVITATI ALE PERSONALULUI
ANGAJAT IN GOSPODARII
TOTAL ECONOMIE

2006

161.492

195.472

183.349

111.527

82.168

43.096

1.051.101

187.026

14.382

43.848

53.203

59.379

115.659

1.366.257

2.001.989

521.614

656.821

814.512

244.099

2.661.773

3.344.018

1.421.754

1.309.758

1.413.362

181.165

229.665

304.531

392.663

445.586

33

570.055

0

0

27.899

21.156

112.412

189.214

102.096
32.702

119.469
8.768

175

180

163

11.699

13.852

19.566

0

176.279

260.711

24.306

23.279

28.393

180.364

120.054

149.560

18.667

22.941

23.087

440.492

480.494

538.253

152

471

0

3.480

4.315

6.666

34.933

52.593

67.397

22.529

30.024

35.617

27

9

1.011

35.650

36.606

48.463

15.245

18.038

23.739

175

166

178

15.455.155

12.436.096

14.360.385

195.823
82.960
54.839
59.595

Sursa datelor: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş (date prelucrate)
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Din datele de mai sus se poate observa că anul 2005 a constituit un an de schimbare şi chiar
regres în ceea ce priveşte activitatea întreprinderilor din judeţ. Corelat cu reducerea numărului
de întreprinderi mari, se produce o scădere a cifrei de afaceri realizate pe ansamblul economiei
judeţului.
In ansamblu, perioada 2005 – 2006 se caracterizează prin modificarea ponderii sectoarelor
economice în realizarea cifrei de afaceri, indicând schimbări în structura economică a judeţului.
Astfel, scade ponderea sectorului industrial în favoarea celui de servicii. Se poate observa o
creştere a activităţii (şi cifrei de afaceri) în special în domeniile construcţiilor, transporturilor şi
activităţilor conexe transporturilor, comerţului cu ridicata şi serviciilor de intermediere,
activităţilor imobiliare.
Figura 2.10.
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Sursa datelor: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş (date prelucrate)
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Figura 2.11
Ponderea sectoarelor economice la realizarea cifrei de afaceri
alte activităţi

informatică şi cercetare

servicii financiar- bancare
şi imobiliare

poştă şi telecomunicaţii

transporturi şi depozitare

hoteluri şi restaurante

comerţ

constructii

industrie

agricultură

0,00%

10,00%

2000

20,00%

2001

2002

30,00%

2003

40,00%

2004

50,00%

2005

60,00%

2006

Sursa datelor: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş (date prelucrate)
Agricultura
În prezent, terenurile agricole aparţin aproape în totalitate (98 %) sectorului privat şi în proporţie
de doar 2 % sectorului de stat, după cum rezultă din date statistice 2003.
Terenul agricol al judeţului Timiş, în suprafaţă de 702.398 ha, reprezintă 80,7% din suprafaţa
totală a judeţului. Raportat la nivelul Regiunii Vest, judeţului Timiş îi revin 35,8% din totalul
suprafeţelor agricole şi 48,6 % din cele arabile.
Din punct de vedere calitativ, doar 37 % din terenurile agricole prezintă un potenţial productiv
bun şi foarte bun (calitate I şi II 260.770 ha).
Pentru judeţul Timiş problema ameliorărilor funciare a fost şi este acută deoarece terenurile
agricole sunt afectate de diverşi factori limitativi ai capacităţii productive: secetă frecventă,
eroziunea solului prin apă, exces frecvent de apă în sol, compactarea solului datorită lucrărilor
executate necorespunzător etc.
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În figura de mai jos se prezintă modul de folosinţă a terenurilor agricole la data de 31 decembrie
2005.
Figura 2.12.
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiş
Suprafaţa arabilă deţine ponderea cea mai ridicată în cadrul suprafeţei agricole a judeţului,
terenurile arabile având o frecvenţă mai mare (peste 90% din teritoriu) în Câmpia Torontalului şi
a Timişului. În celelalte zone de câmpie, procentul terenurilor arabile variază între 80 şi 90%. În
zona dealurilor, terenurile arabile reprezintă între 40 şi 65% din suprafaţa agricolă, iar în zona
Munţilor Poiana Ruscă, frecvenţa terenurilor arabile scade sub 10%.
Suprafeţele cu păşuni şi fâneţe sunt frecvente în partea de est a judeţului şi mai restrânse ca
suprafaţă în zona de contact dintre dealuri şi câmpii.
Structura producţiei vegetale
Caracterul preponderent cerealier al structurii de producţie reprezintă un aspect negativ al
agriculturii judeţene. Ponderea suprafeţelor ocupate de cereale în toate zonele este ridicată,
chiar dacă în unele zone acestea nu dispun de condiţii agro-pedoclimatice favorabile pentru
cultivare.
Anual, producţia de cereale are oscilaţii în funcţie de condiţiile climatice dar este influenţată şi
de resursele financiare de care dispun producătorii agricoli pentru înfiinţarea culturilor.
Suprafeţele ocupate cu cereale au oscilat la unele culturi cum sunt grâul şi orzul, aceasta din
cauza problemelor care apar în perioada semănatului: greutăţi cu arăturile după culturile de
toamnă, insuficienţa tractoarelor pentru aceasta lucrare, decapitalizarea producătorilor agricoli,
condiţiile climatice etc. Cu toate aceste greutăţi în anul 2005 în judeţul Timiş s-au obţinut
producţii mari la cereale boabe, în special porumb şi grâu:
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grâu: 469.223 tone, cu o producţie medie de 3.528 kg/ha
orz şi orzoaică 127.698 tone, cu o producţie medie de 3. 2.832 kg/ha
ovăz 34.801 tone, cu o producţie medie de 1.785 kg/ha
porumb boabe 654.873 tone, cu o producţie medie de 4.559 kg/ha

De asemenea, în anul 2005 s-au obţinut producţii importante şi la cartofi şi plante perene:



cartofi: 135.777 tone, cu o producţie medie de 12.511 kg/ha
plante perene: 192.778 tone, cu o producţie medie de 28.972 kg/ha
Figura 2.13.
Structura productiei agricole vegetale in judetul Timis
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiş
Cu excepţia cartofilor, producţiile medii la hectar realizate în judeţ sunt superioare mediei pe
ţară.
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Figura 2.14.
Evolutia productiei medii/ha pentru principalele culturi vegetale in
judetul Timis
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiş
Se poate observa că producţiile medii la hectar s-au menţinut în ultimii trei ani aproximativ la
aceleaşi valori, diferenţele putând fi atribuite modificărilor climatice. Acest lucru indică că nu s-a
realizat încă trecerea de la o agricultură extensivă la una intensivă, suprafeţele cultivate fiind
încă extinse.
Suprafeţele cultivate în profil de exploatare cu principalele culturi, în anul 2005 sunt prezentate
în figura de mai jos.
Figura 2.15.
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiş
Se poate observa predominanţa suprafeţelor cultivate cu grâu şi porumb.
În ceea ce priveşte modificările survenite în culturile agricole secundare, perioada 2004-2005 a
adus schimbări în special în ceea ce priveşte productivitatea culturilor de floarea soarelui şi
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soia. Astfel, dacă în perioada 2002-2003 cultura de floarea soarelui s-au extins ca suprafaţă, în
anul 2005 suprafaţa cultivată era cu 10.000 de ha mai mică decât în anul 2003, având drept
urmare o scădere a producţiei totale, cu toate că producţia medie/ha a fost în continuare
superioară mediei pe ţară.
Figura 2.16

Dinamica productiei agricole vegetale in ultimii ani in judetul
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiş
Cultura de soia nu a fost preferată de producătorii agricoli din cauza tehnologiei deosebite pe
care o presupune. Suprafeţele cultivate au fost reduse, deşi producţia medie la hectar a fost
superioară celei medii pe ţară ( 2546 kg/ha versus 2186 kg/ha).

Legumele sunt asigurate din resurse proprii pentru perioada de sezon dar în perioadele de
extrasezon sunt deficitare, necesitând importuri. Suprafeţele cultivate cu legume s-au redus în
2004 dar au crescut din nou în anul 2005, deşi condiţiile climatice nu au permis realizarea unor
producţii ridicate.
Viticultura. Viţa de vie este o cultură cu tradiţie în judeţul Timiş. Suprafeţele ocupate au variat
de-a lungul timpului, înregistrându-se o creştere în perioada 2002-2004, urmată de o scădere
uşoară în 2005. Producţia de struguri a suferit o scădere dramatică în anul 2005 (de
aproximativ 10 ori mai puţin decât în 2004), datorată în principal condiţiilor climatice.
Suprafeţele de teren cultivate cu viţă de vie sunt concentrate în centrele Giarmata, Recaş ,
Teremia – Mare, Buziaş, Lugoj. Renumite sunt vinurile roşii de Recaş care sunt exportate în
Marea Britanie, America de Sud si Asia.

Pomicultura. Suprafaţa ocupată cu pomi şi alte specii pentru fructe precum şi producţia totală
au evoluat în funcţie de condiţiile climatice. Suprafaţa ocupată de plantaţiile pomicole a fost
relativ constantă în perioada 1990 – 2005, respectiv între 9.306-9.251 hectare. Se constată că o
mare parte din plantaţiile pomicole sunt îmbătrânite şi că producţia de material săditor a scăzut
faţă de anul 1990. Cu toate acestea, în perioada 2002-2005 s-a înregistrat o creştere constantă
a producţiei de fructe, în special perioada anului 2003 caracterizându-se printr-o triplarea a
producţiei de fructe comparativ cu anul precedent.
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Figura 2.17

Producţia agricolă vegetală întone inanul 2005
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiş
Structura producţiei animaliere
Comparativ cu anul 1990, în anul 2005 se constată o reducere considerabilă a efectivelor de
animale. Reducerea s-a manifestat şi la efectivele matcă, tendinţă deosebit de îngrijorătoare.
Diminuarea efectivelor matcă sub nivelul actual, care reprezintă un minim tehnologic, poate
conduce la compromiterea fondului genetic în zootehnie.
Producţiile medii obţinute în zootehnie sunt departe de progresul genetic şi tehnologic
înregistrat pe plan vest - european.

Producţia de carne în 2005 a fost de 45.458 tone în viu, o scădere cu aproape 65% faţă de
2003, şi cu 70.010 tone în viu.
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Figura 2.18
Evolutia productiei de carne (tone greutate vie) in judetul Timis
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiş
Se observă scăderea puternică (cu aproape 50%) a producţiei de carne de porcine.

Producţia de lapte în 2003 a fost de 1.458 mii hl, iar în 2005 a scăzut la 1.309 mii hl., în
paralel cu reducerea numărului de animale vii producătoare.
Producţia de ouă a anului 2003 a fost de 151 milioane de bucăţi pentru ca în 2005 să crească
la 190 milioane, concomitent cu creşterea efectivului de păsări ouătoare adulte.
Mierea extrasă în 2003 a fost de 428 tone, pentru că în 2005 să scadă la 304 tone, rezultatul
reducerii efectivului de familii de la 19.6 la 15 mii.
Evoluţia efectivelor de bovine este dramatică în perioada 1990-2003: de la 236,1 mii capete
efectivele s-au redus la 59,8 mii capete în 2003, reducere care a continuat şi în 2005
ajungându-se la un efectiv de 57 mii capete. Scăderile au avut loc pe fondul distrugerii unităţilor
CAP şi a tăierilor masive de bovine provenind din aceste unităţi, survenite în perioada 19941998 fără să fie luate masuri de stopare a acestora. Preluările la gospodăriile populaţiei nu sau efectuat deoarece acestea nu aveau nici capacităţi de cazare şi nici furajele necesare. O altă
cauză a scăderii efectivelor de bovine a fost situaţia dramatica a stării de sănătate a acestora la
finele anului 1989: majoritatea animalelor erau tarate, neproductive, bolnave de tuberculoză şi
leucoză. Dezvoltarea sectorului bovin se va face prin creşterea producţiilor medii de lapte şi a
greutăţii medii de tăiere, în cadrul unor ferme specializate de dimensiuni mici şi mijlocii. La
sfârşitul anului 2005 toate animalele existenţe se găseau în proprietate privată.

Efectivele de porcine s-au redus în perioada 1990-2003 de la 1.541,8 mii capete la 299,8 mii
capete, perioada 2003-2005 caracterizându-se printr-o creştere a numărului de animale vii în
principal în sectorul privat. Scăderea efectivelor de porcine se datorează în special problemelor
cu care s-au confruntat marile complexe de creştere şi îngrăşare a porcilor.
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Deoarece aceste unităţi se aflau în proprietatea statului, preţurile de livrare nu au fost
liberalizate mulţi ani, fiind menţinute sub costurile de producţie. Nesusţinute financiar, aceste
unităţi s-au decapitalizat şi multe au ajuns în stare de faliment. Neadaptarea la condiţiile
economiei de piaţă - la cererea pieţei, a determinat, ca, în concurenţă cu preţul mai scăzut al
cărnii obţinut de sectorul particular şi cu importul de carne la preţuri subvenţionate de ţările de
origine, să se ajungă la situaţia de ineficienţă în majoritatea unităţilor de profil.
Deoarece în perioada 2003-2005 se înregistrează o creştere a efectivului de porcine vii, dar o
scădere a producţiei de carne de porcine, putem concluziona că există o orientare clară spre
creşterea porcinelor în gospodării mici, private, carnea fiind destinată consumului propriu şi nu
comercializării.

Evoluţia efectivelor de ovine şi caprine în perioada1990-2003 a avut permanent o
tendinţă de scădere, de la 719,2 mii capete ajungându-se la 336,7 mii capete în 2003 Cauza
scăderii efectivelor la ovine este, în principal aceeaşi ca şi la specia bovine. Tăierile pentru
carne şi exportul de ovine vii fără nici o restricţie au condus la această situaţie. Sectorul
particular şi-a menţinut efectivele în special pentru producţia de lapte şi carne, deoarece
producţia de lână nu a fost valorificată la timp şi preţurile obţinute nu stimulează crescătorii.
In perioada 2003-2005, ca şi în cazul porcinelor însă, se înregistrează o creşterea a numărului
de animale vii, aflate în proprietate privată,

Evoluţia efectivelor şi a producţiei avicole în perioada 1990-2003 se încadrează ca şi în
cazul celorlalte specii într-o scădere dramatică a efectivelor de la 3.788,5 mii capete în anul
1990 la 1.695,5 mii capete în anul 2003. Scăderea efectivelor de păsări s-a produs în
complexele industriale, cauza fiind, ca şi la specia porcine, neadaptarea la cerinţele pieţei,
managementul defectuos, neprivatizarea la timp, menţinerea preţurilor scăzute la comanda
autorităţilor, decapitalizarea unităţilor, importul de produse avicole la preţuri mai mici decât
preţurile de producţie din complexe. In perioada 2003-2005 a crescut însă numărul efectivelor
avicole, marea majoritate în proprietate privată.
Tabelul 2.2. Evoluţia efectivelor de animale în judeţul Timiş
mii capete
Anul:
La 1 ianuarie:
BOVINE,
din care:
sectorul privat
 vaci, bivoliţe
din care:
sectorul privat
PORCINE,
din care:
sectorul privat
 scroafe de
prăsilă
din care:
sectorul privat
OVINE,
din care:
sectorul privat
 oi şi mioare
din care:
sectorul privat
CAPRINE,
din care:
sectorul privat
CABALINE,
din care:
sectorul privat
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1990
236,1
24,8
85,0

1994
112,5
61,6
50,6

1998
76,8

2000

2002

2003

2004

2005

66,7

59,3

59,8

57

57

57,6
35,6

54,4
31,5

55,0
35.1

57,2
34,6

56
34

57
36

17,6
1541,8

35,3
1095,4

32,6
1076,0

27,3
595,1

33,3
267,5

33,4
299,8

33
357

36
362

122,3
94,8

160,5
80,4

185,8
81,1

211,7
52,0

263,0
24,4

296,8
19,8

355
41

362
47

7,6
698,9

12,2
516,1

13,3
375,1

15,0
336,2

24,0
315,2

19,5
325,0

41
423

47
417

179,2
378,4
117,4

409,5
336,3
270,7

320,3
267,1
227,9

305,9
241,6
219,9

305,8
242,0
234,9

320,0
239,9
236,4

420
341
340

417
346
346

20,3

18,9

14,6

13,4

10,8

11.7

7

6

20,3
20,4
11,5

18,9
22,7
21,1

14,6
19,4
18,4

13,4
18,8
18,1

10,8
16,4
15,9

11,7
16,8
16,4

7
15
15

6
15
14
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Anul:
La 1 ianuarie:
PĂSĂRI,
din care:
sectorul privat
 păsări
ouătoare adulte,
din care:
sectorul privat
ALBINE - mii
familii
din care:
sectorul privat

1990

1994

1998

2000

2002

2003

2004

2005

3788,5

1789,3

1443,6

2027,3

1499,4

1695,5

2103

2071

1266,1
1663,5

1231,5
918,8

1437,1
761,1

2022,5
997,2

1496,4
864,5

1695,1
936,0

2100
1480

2071
1490

969,9
32,4

836,1
23,9

754,3
19,9

992,5
22,6

861,5
19,9

935,6
19,6

1479
14

1490
15

29,5

22,9

19,8

22,6

19,9

19,6

14

15

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiş
Se poate observa creşterea lentă a efectivelor de animale în cursul anilor 2004-2005, în special
la păsări, ovine şi porcine, dar situându-se încă mult sub efectivele anului 1990.
Figura 2.19.
EVOLUTIA EFECTIVULUI DE ANIMELE VII IN JUDETUL TIMIS
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiş
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Servicii pentru agricultura
Sectorul vegetal beneficiază într-o măsură insuficientă de îngrăşăminte chimice, pesticide,
irigaţii şi servicii adecvate.
Suprafaţa pe care s-a aplicat îngrăşăminte chimice în 2002 a fost de 312.975 ha, iar cea pe
care s-a aplicat îngrăşăminte naturale de 15.660 ha.
Consumul de pesticide de asemenea a scăzut foarte mult în ultimii ani. Pierderile provocate de
neutilizarea mijloacelor chimice de combaterea bolilor şi dăunătorilor se cifrează la 1/3 din
recolte. Ridicarea vertiginoasa a preţurilor la pesticide a limitat şi posibilitatea de achiziţionare a
acestora de către agricultori.

Irigaţii - Este cunoscut faptul că judeţul este caracterizat de o largă diversitate a factorilor de
relief, litologici, hidrografici şi de asemenea de iregularităţile climatice, în special alternarea pe o
lungă perioadă de timp a perioadelor de secetă cu cele de exces de umiditate pe aceleaşi
terenuri. Marea problemă a locuitorilor din mediul rural în managementul resurselor de apă o
constituie variaţia la extreme a elementelor climatice care afectează atât terenurile intravilane
cât şi cele în afara localităţilor precum şi poluarea resurselor de apă indusă de activităţile
agricole.
Suprafeţele totale amenajate pentru irigaţii sunt reduse în judeţ la cca. 15.870 ha.

Seminţe - In practica agricolă actuală nu se atribuie atenţia necesară rolului materialului
biologic de calitate în obţinerea unor producţii ridicate. In ultimii ani tendinţa consumului de
sămânţă certificată a scăzut drastic. Deşi în acest sector au fost acordate o serie de facilităţi,
particular există mulţi proprietari care utilizează sămânţă necertificată .
Mecanizare - La sfârşitul anului 2005 judeţul Timiş avea cea mai bună dotare cu maşini
agricole dintre judeţele Regiunii Vest. De asemenea, judeţul Timiş se situa pe locul 1 pe ţară în
ceea ce priveşte dotarea cu tractoare, pluguri, cultivatoare, semănători mecanice, având, per
ansamblu, cea mai bună dotare cu utilaje agricole din ţară. Majoritatea acestora se află în
proprietate privată.
Figura 2.20.
Parcul de tractoare si masini agricole la 31 decembrie 2005
(% din totalul pe regiunea Vest)
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiş
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Sectorul fitosanitar - Controlul fitosanitar la vegetale şi produse vegetale precum şi controlul
calităţii pesticidelor se realizează prin analize şi expertize de laborator efectuate în cadrul
laboratoarelor din cadrul Direcţiei Fitosanitare a judeţului Timiş.
Sectorul sanitar veterinar - In judeţul Timiş, laboratoarele multifuncţionale constituie
principalul instrument de verificare şi atestare a salubrităţii produselor şi un mijloc de stimulare
continuă a ridicării calităţii lor. Acest sector cuprinde laboratoare sanitare veterinare specializate
în controlul stării de sănătate şi profilaxia bolilor la animale, controlul salubrităţii produselor de
origine animală şi a furajelor, controlul medicamentelor şi produselor de uz veterinar. Prin
intermediul controlului sanitar veterinar se efectuează verificarea permanentă şi securizarea
graniţelor pentru stoparea introducerii în ţară a bolilor animale.
Industria
Industria reprezintă cea mai importantă ramură economică a judeţului Timiş. Întreprinderile
industriale care au sediul în judeţ au realizat o cifră de afaceri ce reprezintă 49,48% din cifra de
afaceri totală. În tabelul nr. 2.1.10. prezentăm cifra de afaceri realizată de întreprinderile active
în anul 2004.
Industria extractivă este puţin dezvoltată, contribuţia acestei ramuri la realizarea cifrei de afaceri
în 2006 a fost de 0,8%.
Producţia şi furnizarea energiei electrice, captarea, tratarea şi distribuţia apei de asemenea
contribuie în proporţie redusă la realizarea cifrei de afaceri, respectiv cu 1,9%.
Tabelul 2.3. Cifra de afaceri realizată de întreprinderile active în judeţul Timiş în anul 2006.
Grupă
CAEN
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31

Cifra de
Afaceri
(mii lei)

Denumire CAEN
EXTRACTIA SI PREPARAREA CARBUNELUI
EXTRACTIA HIDROCARBURILOR SI SERVICII
ANEXE
ALTE ACTIVITATI EXTRACTIVE
INDUSTRIA ALIMENTARA SI A BAUTURILOR
FABRICAREA PRODUSELOR DIN TUTUN
FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE
FABRICAREA ARTICOLELOR DE
IMBRACAMINTE
TABACIREA SI FINISAREA PIEILOR;
FABRICAREA ARTICOLELOR DE VOIAJ SI
MAROCHINARIE
INDUSTRIA PRELUCRARII LEMNULUI
FABRICAREA CELULOZEI, HARTIEI SI A
PRODUSELOR
EDITURI, POLIGRAFIE SI REPRODUCEREA PE
SUPORTI
FABRICAREA SUBSTANTELOR SI A
PRODUSELOR CHIMICE
FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC SI
MASE PLASTICE
FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE
NEMETALICE
INDUSTRIA METALURGICA
INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR METALICE SI A
PRODUSELOR DIN METAL
INDUSTRIA DE MASINI SI ECHIPAMENTE
INDUSTRIA DE MIJLOACE ALE TEHNICII DE
CALCUL
INDUSTRIA DE MASINI SI APARATE ELECTRICE
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0
0

Anul 2006
Cifra de
Afaceri
(mii lei)

% din
economia
judeţului

32.372

0.8%

3.810.667

97.3%

32.372
522.605
486
202.998
199.342
382.055
178.099
45.068
92.008
228.909
386.371
335.201
831
377.908
201.797
25.693
217.685
29
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Grupă
CAEN
32
33
34
35
36
37
40
41

Denumire CAEN
INDUSTRIA DE ECHIPAMENTE PENTRU RADIO,
TELEVIZOARE
INDUSTRIA DE APARATURA SI INSTRUMENTE
MEDICALE
INDUSTRIA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
RUTIER
INDUSTRIA ALTOR MIJLOACE DE TRANSPORT
N.C.A.
PRODUCTIA DE MOBILIER SI ALTE ACTIVITATI
INDUSRIALE
RECUPERAREA DESEURILOR SI RESTURILOR
DE MATERIALE
PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE
ELECTRICA SI TERMICA
CAPTAREA, TRATAREA SI DISTRIBUTIA APEI
TOTAL INDUSTRIE 2006

Cifra de
Afaceri
(mii lei)
60.798

Anul 2006
Cifra de
Afaceri
(mii lei)

% din
economia
judeţului

67.010
45.390
13.966
183.349
43.096
14.382
59.379
3.916.801

73.761

1.9%

3.916.801

100%

Sursa datelor: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş (date prelucrate)
Principala ramură a industriei este industria prelucrătoare, care contribuie cu 97.3% la
realizarea cifrei de afaceri din industria judeţului.
Tabelul 2.4. Ponderea ramurilor industriei de prelucrare în industria judeţului Timiş în perioada
2000-2006.
Denumire CAEN
INDUSTRIA ALIMENTARA SI A
BAUTURILOR
FABRICAREA PRODUSELOR DIN TUTUN
FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE
FABRICAREA ARTICOLELOR DE
IMBRACAMINTE
TABACIREA SI FINISAREA PIEILOR;
FABRICAREA ARTICOLELOR DE VOIAJ SI
MAROCHINARIE
FABRICAREA CELULOZEI, HARTIEI SI A
PRODUSELOR
EDITURI, POLIGRAFIE SI
REPRODUCEREA PE SUPORTI
FABRICAREA SUBSTANTELOR SI A
PRODUSELOR CHIMICE
FABRICAREA PRODUSELOR DIN
CAUCIUC SI MASE PLASTICE
FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN
MINERALE NEMETALICE
INDUSTRIA METALURGICA
INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR METALICE
INDUSTRIA DE MASINI SI ECHIPAMENTE
INDUSTRIA DE MIJLOACE ALE TEHNICII
DE CALCUL
INDUSTRIA DE MASINI SI APARATE
ELECTRICE
INDUSTRIA DE ECHIPAMENTE PENTRU
RADIO, TELEVIZOARE
INDUSTRIA DE APARATURA SI
INSTRUMENTE MEDICALE

CJT – ADETIM 2009

2000

2001

2002

2003

2004

18,86

13,37

8,37

8,15

8,38

13,49

15,63

13,B
6

12,26

4,73

4,69

4,69

13,14

17,89

4,41

33,98

2005

2006

11.59

13.71

12,06

23.20

20.58

4,35

1,52

8.21

7.03

23,15

27,58

31,67

18.62

24.92

3,71

3,83

4,02

4,41

8.69

9.93

30,20

41,33

29,14

28,61

14.58

15.01

30
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Denumire CAEN
INDUSTRIA MIJLOACELOR DE
TRANSPORT RUTIER
INDUSTRIA ALTOR MIJLOACE DE
TRANSPORT N.C.A.
PRODUCTIA DE MOBILIER SI ALTE
ACTIVITATI INDUSTRIALE
RECUPERAREA DESEURILOR SI
RESTURILOR DE MATERILE
TOTAL INDUSTRIE DE PRELUCRARE

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

8,40

11,54

1,15

10,62

9,18

7.55

1.55

1,50

1,88

2,43

2,37

2,47

5.29

4.81

1,48
100

1,08
100

1,55
100

1,50
100

1,70
100

2.22
100

1.13
100

Sursa datelor: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş (date prelucrate)
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În tabelul de mai jos se prezintă evoluţia participării întreprinderilor, pe ramuri ale industriei de
prelucrare, la realizarea cifrei de afaceri în perioada 2000-2006.
Figura 2.21.
Evolutia participării ramurilor industriei prelucrătoare la realizarea cifrei
de afaceri în perioada 2001-2006
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Sursa datelor: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş (date prelucrate)
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În tabelul de mai jos sunt prezentaţi principalii indicatori realizaţi în 2006 de întreprinderile ce
activează în industria de prelucrare.
Tabelul 2.5. Indicatori realizaţi de întreprinderile active din industria de prelucrare în anul 2006
CAEN

Denumire CAEN

15

INDUSTRIA ALIMENTARA SI A
BAUTURILOR
16
FABRICAREA PRODUSELOR DIN TUTUN
17
FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE
18
FABRICAREA ARTICOLELOR DE
IMBRACAMINTE
19
TABACIREA SI FINISAREA PIEILOR;
FABRICAREA ARTICOLELOR DE VOIAJ SI
MAROCHINARIE
20
INDUSTRIA PRELUCRARII LEMNULUI
21
FABRICAREA CELULOZEI, HARTIEI SI A
PRODUSELOR
22
EDITURI, POLIGRAFIE SI
REPRODUCEREA PE SUPORTI
24
FABRICAREA SUBSTANTELOR SI A
PRODUSELOR CHIMICE
25
FABRICAREA PRODUSELOR DIN
CAUCIUC SI MASE PLASTICE
26
FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN
MINERALE NEMETALICE
27
INDUSTRIA METALURGICA
28
INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR METALICE
SI A PRODUSELOR DIN METAL
29
INDUSTRIA DE MASINI SI ECHIPAMENTE
30
INDUSTRIA DE MIJLOACE ALE TEHNICII
DE CALCUL
31
INDUSTRIA DE MASINI SI APARATE
ELECTRICE
32
INDUSTRIA DE ECHIPAMENTE PENTRU
RADIO, TELEVIZOARE
33
INDUSTRIA DE APARATURA SI
INSTRUMENTE MEDICALE
34
INDUSTRIA MIJLOACELOR DE
TRANSPORT RUTIER
35
INDUSTRIA ALTOR MIJLOACE DE
TRANSPORT N.C.A.
36
PRODUCTIA DE MOBILIER SI ALTE
ACTIVITATI INDUSTRIALE
37
RECUPERAREA DESEURILOR SI
RESTURILOR DE MATERIALE
TOTAL INDUSTRIE PRELUCRATOARE
2006
*Reprezintă productivitatea medie, calculată ca raportul
angajaţi.

Cifra de
Afaceri
(mii lei)
522.605
486
202.998
199.342

Anul 2006
% din
Nr.
industria
angajaţi
prel. judeţ

Productiv.
muncii*

13,71
0,01
5,33

5999
17
4766

87.115
28.637
42.592

5,23

6700

29.752

10,03
4,67

11675
2688

32.724
66.257

1,18

285

158.133

2,41

1187

77.513

6,01

1346

170.065

10,14

3190

121.119

8,80
0,02

1477
16

226.947
51.937

9,92
5,30

4042
2070

93.495
97.486

0,67

157

163.649

5,71

3328

65.410

1,60

273

222.703

1,76

459

145.991

1,19

953

47.629

0,37

267

52.309

4,81

2849

64.355

1,13

274

157.284

100

54018

70.544

382.055
178.099
45.068
92.008
228.909
386.371
335.201
831
377.908
201.797
25.693
217.685
60.798
67.010
45.390
13.966
183.349
43.096
3.916.801

dintre cifra totală de afaceri şi numărul total de

Sursa datelor: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş (date prelucrate)
Cifra de afaceri realizată de industria de prelucrare în anul 2006 a fost de 3.916.801 lei. Datele
ce urmează au la bază raportările statistice din anul 2006. In paranteză sunt menţionate, pentru
comparaţie, datele pentru anul 2003.
La realizarea cifrei totale de afaceri, producţia de cauciuc şi mase plastice şi alte produse
neferoase a contribuit cu 24.95% (24.9% în 2003). Productivitatea muncii, a celor 6.013
(7.907) angajaţi a fost de 172.710 lei/ angajat (262.042 lei/ angajat)
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Firme importante din ramură: LINDE GAZ ROMANIA SRL, GENERAL BETON ROMANIA S.A.,
SPUMOTIM S.A., AZUR S.A., EUROPRODUCTS S.R.L., ELBROMPLAST S.R.L., din
Timişoara, , REDOXIM SRL din comuna Ghiroda, OBRIST EASTERN EUROPE SRL din
comuna Parţa, TEHNOCER SRL din comuna Nădrag, VITAFOAM ROMANIA SRL din comuna
Giroc, GABBRO SRL din comuna Utvin, etc..
Activităţile din industria de maşini şi echipamente, tehnica de calcul, aparate, instrumente
medicale reprezintă un grup de activităţi importante, care contribuie cu 15.04%
(28,61%) la
realizarea cifrei de afaceri din industria de prelucrare. În aceste activităţi au fost angajaţi 6.287
(19.652) de salariaţi, productivitatea muncii fiind de 231.746 (95.236) lei/angajat.
Firme importante din ramură: SOLECTRCN ROMANIA SRL, ALCATEL ROMANIA SA, BEGA
ELECTROMOTOR SA, PHILIPS AND ELBA STREET LIGHTING SRL, VERNI&FIDA TIMCO
SA, din Timişoara, NOVAR ELECTRIC ROMANIA SRL şi LUGOMET SA din Lugoj, HELLA
ELECTRONICS ROMANIA SRL, ELSTER ROMETRICS SRL din Ghiroda,
VOGT
ELECTRONIC ROMANIA SRL din Jimbolia, SCHUMAG ROMANIA SRL din Giroc, etc.
În industria de confecţii, pielărie, textile au activat 23.141 (28.036) de angajaţi. Sa realizat
20.59% (12,06%) din cifra de afaceri realizată în industria de prelucrare. Productivitatea muncii
a fost de 35.022 (28.153) lei/angajat).
Firme importante din ramură: RO ALTO GRADIMENTO SRL, COTTONTEX SRL, IMP
ROMANIA INDUSTRIAL CO SA, MODA-TIM SA, FRONT LINE EUROFELX SRL,
INTERCOLOR SA, FILTY SA, PASMATEX SA din Timişoara, RIEKER ROMANIA SRL şi
RILUG SA din Lugoj, EYBL TEXTILE SRL din Deta, SHOES GROUP 2000 SRL din Giroc,
BONITIMES SRL din comuna Dumbrăviţa, etc.

Industria mijloacelor de transport a contribuit cu 1.56% (9,18%) la realizarea cifrei de afaceri
din industria de prelucrare. În aceste activităţi au fost angajaţi 1.220 (5.820 în 2003) de
salariaţi, productivitatea muncii fiind de 49.969 (103.178) i lei/angajat
Firme importante din ramură: DELPHI PACKARD ROMANIA SRL din oraşul Sânnicolau Mare,
CONTITECH ROMANIA SRL, IOROM INDUSTRY SA, MGI COUTIER ROM SRL, MECATIM
SA, COR.TUBI ROMANIA SRL din Timisoara, EYBL-AUTOMOTIVE-COMPONENTS SRL din
Oraşul Deta, etc.

Industria alimentară, a băuturilor şi tutunului are productivitatea de 87.115 (84.239)
lei/angajat. În acest domeniu au lucrat 49.969 (6.510) angajaţi, cu o contribuţie de 13.72%
(8,38%) la cifra de afaceri din industria de prelucrare.
Firme importante din ramură:
FORNETTI ROMANIA SRL., AGIL SRL, PREFECT
RENAISSANCE SRL, BEGA PAM SRL, PAR-GRAMIN SRL, CODRINA SRL, PROSPERO din
Timişoara, CRAMELE RECAS SA din Recaş, TIOSS COMMERCE SRL din Dumbrăviţa,
SIMULTAN SRL din Făget, ANTARTICA SA din Sânmihaiu Român, ICE DYP BALAS SRL din
Cărpiniş, etc.

Industria metalurgica şi a construcţiilor metalice a contribuit cu 9.94% (4,41%) la realizarea
cifrei de afaceri din industria de prelucrare. În aceste activităţi au fost angajaţi 4.058 (4.329)
salariaţi, iar productivitatea muncii de 72.716 (66.653) lei/angajat
Firme importante din ramură:
S.I.C-KLITEHNIMA SRL, BEGA TEHNOMET SA,
RARIS&WEISS INTERNATIONAL SRL, A&D PROFIAL COMPANY SRL, ALUSYSTEM SRL,
din Timişoara, GANTOIS ROMANIA SRL, UNIMETAL SRL din comuna Giroc, TOP-ALUMINO
SRL din comuna Dumbrăviţa, SILCOM SA din Lugoj, etc.

Industria prelucrării lemnului a contribuit cu 4.67 % ( 2,47%) la realizarea cifrei de afaceri din
industria de prelucrare. În aceste activităţi au fost angajaţi 2.688 (3.109) de salariaţi,
productivitatea muncii 66.257 (51.943) lei/angajat
Firme importante din ramură: EAST STICKS&PACKAGING SA, DOVA SRL, C.S.T. FADINI RO
SRL, EXIM LEMN SRL din Timişoara, WERZALIT LEMN TECH din Lugoj, ILROM LEGNO SA,
MAPOL IMPEX-ROM SRL, FRA.CA.DA. TRADING din Sânnicolau Mare, SOUKUP IMPORT
EXPORT SRL din comuna Tomnatic, PAMIRCO SRL din comuna Mănăştiur, etc.
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Recuperarea deşeurilor a contribuit cu 1.13% (1,70%) la realizarea cifrei de afaceri din
industria de prelucrare. Productivitatea muncii este de 157.284 (248.945) lei/angajat. Au fost
angajaţi 274 (448) de salariaţi.
Firme importante din ramură: CELULOZA SI OTEL SRL, EURO METAL WORKS SRL,
RECOMET MBM SRL din Timişoara, ALFAPLAST SRL din comuna Jebel, MIDIAMET SRL şi
COSMINI-PREST SRL din Lugoj, etc.

Fabricarea celulozei, hârtiei, edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a contribuit cu
1.18% (1,52%) la realizarea cifrei de afaceri din industria de prelucrare. În aceste activităţi au
fost angajaţi 285 (1.265) de salariaţi, productivitatea muncii 158.133 (78.367) lei/angajat
Firme importante din ramură: SCA PACKAGING ROMANIA SRL, FACTOTIOBOXO SRL,
GRAFOPRINT SRL, AGENDA SRL, WEST TIPO INTERNATIONAL SA din Timişoara,
HELICON BANAT SA din comuna Ghiroda, TIPOGRAFIA ALARIONES SRL,
REDESTEPTAREA PRESS din Lugoj, SENIN SRL din comuna Giroc, etc.
Comparativ cu anul 2003, în perioada 2004-2006 s-au produs modificări importante atât în ceea
ce priveşte ponderea diverselor sub-ramuri ale industriei prelucrătoare în cifra de afaceri totală
a acestui domeniu, cât şi în productivitatea muncii în aceste ramuri.
Pe ansamblu, la nivelul anului 2006 se poate observa existenţa unor ramuri ale industriei
prelucrătoare în care gradul de automatizare este ridicat, numărul salariaţilor este mic iar
productivitatea muncii ridicată. Este vorba de industria produselor de cauciuc, mase plastice şi
materiale neferoase, precum şi industria producătoare de maşini, echipamente şi tehnică de
calcul, prelucrarea celulozei şi hărtiei, recuperarea deşeurilor. Aceste ramuri realizează peste
40% din totalul cifrei de afaceri a întregii industrii prelucrătoare din judeţ. O a doua categorie
este reprezentată de ramurile industriale cu grad redus de automatizare, în care lucrează un
număr ridicat de oameni şi care datorită managementului performant realizează o productivitate
ridicată; în această categorie se încadrează industria alimentară, a băuturilor şi a tutunului,
industria confecţiilor, pielăriei şi textilelor, care realizează peste 34% din totalul cifrei de afaceri
pe industria prelucrătoare, dar în care lucrează aproximativ 54% din totalul salariaţilor din judeţ.
Celelalte ramuri ale industriei prelucrătoare precum industria metalurgică şi a construcţiilor
metalice, industria de prelucrare a lemnului şi industria mijloacelor de transport realizează restul
de 26% din cifra de afaceri totală a industriei prelucrătoare.
In perioada 2003-2006 s-a produs o puternică dezvoltare a industriei alimentare, a băuturilor şi
tutunului, a industriei confecţiilor, textilelor şi prelucrării pieilor, industria construcţiilor metalice şi
industriei prelucrării lemnului. In principal această creştere s-a produs pe baza creşterii
productivităţii muncii (dezvoltare intensivă), dar trebuie ţinut cont că în aceste ramuri industriale
productivitatea muncii era deja la un nivel ridicat.
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Figura 2.22.
RAMURILE INDUSTRIEI PRELUCRATOARE - CONTRIBUTIE LA CIFRA
DE AFACERI SI PRODUCTIVITATEA SPECIFICA (2006)
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Figura 2.23.
RAMURILE INDUSTRIEI PRELUCRATOARE - CONTRIBUTIE LA CIFRA
DE AFACERI A INDUSTRIEI PRELUCRATOARE SI PRODUCTIVITATEA
SPECIFICA
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Sursa: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş (date prelucrate)
Pe ansamblu, industria judeţului Timiş, la sfârşitul anului 2006, se caracteriza prin dominanţa
industriei prelucrătoare în ansamblu, cele mai puternic dezvoltare ramuri ale industriei
prelucrătoare fiind: industria producătoare de cauciuc, mase plastice şi alte produse neferoase;
industria de confecţii, pielărie, textile; industria de maşini, echipamente, tehnică de calcul,
aparate şi instrumente medicale; industria alimentară, a băuturilor şi tutunului.

CJT – ADETIM 2009

37

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Timiş

Comerţul şi construcţiile

Comerţul
Judeţul Timiş reprezintă un pol comercial al României în contextul proximităţii geografice a porţii
vestice de intrare în ţară a mărfurilor comerciale. Numărul şi densitatea societăţilor comerciale
de profil, suprafaţa afectată comerţului şi diversitatea produselor desfăcute asigură
desfăşurarea unui comerţ civilizat şi competitiv atât pentru locuitorii judeţului cât şi pentru
persoanele aflate în tranzit. La sfârşitul anului 2006 activităţile de comerţ realizau 38.80% din
economia judeţului. Cifra de afaceri a sectorului comercial a fost triplă ca valoare în 2006 faţă
de 2004; de asemenea ponderea sectorului comerţ în cifra de afaceri a economiei judeţului a
crescut de la 28% în 2004 la 38 % în 2006.
Tabelul 2.6. Cifra de afaceri realizată de întreprinderile active din judeţul Timiş ce activează în
domeniul comerţului.
COD
CAEN
50
51
52

CIFRA DE AFACERI (MII RON)
2004
2005
2006
521.614
656.821
814.512

RAMURA ECONOMIEI NAŢIONALE
COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL,
INTRETINERE
COMERT CU RIDICATA SI SERVICII DE
INTERMEDIERE
COMERT CU AMANUNTUL (CU EXCEPTIA
AUTOVEHICULELOR
TOTAL COMERT

244.099

2.661.773

3.344.018

1.421.754

1.309.758

1.413.362

2.187.467

4.628.352

6.386.404

Sursa: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş (date prelucrate)
Figura 2.24.

EVOLUTIA CIFREI DE AFACERI A RAMURILOR COMERCIALE IN
ECONOMIA JUDETULUI IN PERIOADA 2004-2006
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Sursa: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş (date prelucrate)
Valoarea exportului judeţului Timiş la finele anului 2006 a fost de 2.025.732 mii euro ; faţă de
anul 2004 valoarea exporturilor a crescut cu 19.9% .
Valoarea importului de mărfuri în 2006 a fost de 2.209.780 mii euro; faţă de anul 2004 valoarea
importurilor a crescut cu 23.1%.
Cei mai importanţi parteneri în comerţul exterior ai judeţului sunt ţările Uniunii Europene, între
care Italia şi Germania ocupă ponderea cea mai mare. Produsele majoritar exportate sunt
maşinile, aparatele şi echipamentele electrice, materialele plastice, cauciucuri şi articole din
acestea, precum şi încălţăminte, pălării, umbrele şi textile.
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Firmele cu activitate în comerţ au realizat o cifră de afaceri de 6.386.404 mii lei, valoare ce
reprezintă 38.8% din cifra de afaceri a întreprinderilor active în judeţul Timiş, în anul 2006.
Productivitatea muncii a fost de 195.096 lei/angajat . În comerţ sunt angajaţi 28.550 de
salariaţi.
Firme importante din ramură: IULIUS MALL TIMISOARA SRL, IZOMETAL SA, AUTOHTON
TIM SRL, ZASSPROTEUS&CO SRL, ALMIRA TRADE SRL din Timişoara,

Construcţiile
Dinamica economică a zonei a favorizat şi stimulat sectorul construcţiilor care asigura
infrastructura necesară afacerilor, precum şi dezvoltarea şi diversificarea serviciilor.
Firmele cu activitate în construcţii au realizat o cifră de afaceri de 2.001.989 lei, valoare ce
reprezintă 13.9% din cifra de afaceri a întreprinderilor active în judeţul Timiş, în anul 2006.
Ponderea sectorului construcţii este dublă în 2006 faţă de 2004, fiind însoţită şi de o creştere a
numărului de salariaţi în acest domeniu (de la 15.106 salariaţi în 2004 la 17.886 în 2006) dar şi
de o creştere a productivităţii muncii, de la 76.585 lei/angajat în 2004 la 111.930 lei/angajat în
2006.
Firme importante în ramură: TIMCON SA, DRUMURI SI PODURI SA, EUROPREFABRICATE
SRL din Timişoara, ALUBEL EXPO SRL din comuna Giroc, MAXCENTER SRL din comuna
Birda, etc.
Figura 2.25.
MODIFICAREA PONDERII SECTORULUI CONSTRUCTII IN ECONOMIA JUDETULUI
TIMIS IN PERIOADA 2000-2006
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Sursa: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş (date prelucrate)
Indicii volumului lucrărilor de construcţii a crescut în medie cu 161.03% în anul 2006 faţă de
anul 2005.
Ritmul creşterii sectorului de construcţii este reliefat şi de dinamica indicelui investiţiilor
realizate. Acesta a crescut cu 101.3% în anul 2006 faţă de anul precedent (2005). In primul
trimestru al anului 2007 s-a înregistrat o creştere a indicelui investiţiilor realizate cu 195.4% faţă
de trimestrul I al anului 2006.
In anul 2006 au fost eliberate 1.889 autorizaţii de autorizaţii de construcţie în judeţul Timiş. Au
fost terminate în acelaşi an un număr de 1.299 de locuinţe în judeţ. Mai jos este prezentat un
grafic comparativ privind numărul de locuinţe terminate în anul 2006 în judeţele Regiunii Vest.
Se poate observa că în judeţul Timiş au fost realizate 64.4% din totalul locuinţelor date în
folosinţă în cursul anului 2006
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Figura 2.26.

NUMARUL DE LOCUINTE TERMINATE IN ANUL 2006
COMPARATIV IN JUDETELE REGIUNII VEST

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

ARAD

CARAS-SEVERIN

HUNEDOARA

TIMIS

Sursa: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş (date prelucrate)
Serviciile

Turismul cuprinde servicii hoteliere, campinguri, restaurante, baruri, cantine şi agenţii de voiaj.
În anul 2006 cifra de afaceri realizată de întreprinderile din domeniu a fost de 304.531 lei,
valoare ce reprezintă 2.8 % din cifra de afaceri a întreprinderilor active în judeţul Timiş.
Productivitatea muncii, a fost de 49.485 mii lei/angajat. În turism au fost angajaţi 6.154 de
salariaţi. Ponderea acestui domeniu în economia judeţului s-a dublat în perioada 2004-2006,
trecând de la 1.17% la 2.8%.
Cele mai importante firme care reprezintă acest domeniu în judeţ sunt: UNITA TURISM
HOLDING SA, BEGA TURISM SA, CHICAGO-B SRL, CONTINENTAL SRL din Timişoara,
INEGALABIL AGRO SRL din Săcălaz, SOCIETATEA COMERCIALA DE TRATAMENT
BALNEAR BUZIAS din oraşul Buziaş, etc.

Transporturile cuprind transporturile pe cale ferată, rutiere şi aeriene, de persoane şi mărfuri,
transporturile prin conducte, precum şi manipularea şi depozitarea mărfurilor. În anul 2004 cifra
de afaceri realizată de întreprinderile din domeniu a fost de 591.211 mii lei, valoare ce
reprezintă 5.4% din cifra de afaceri a întreprinderilor active în judeţul Timiş. Productivitatea
muncii a fost de 80.131 lei/angajat . În transporturi au fost angajaţi 7.378 de salariaţi.
Ponderea acestui sector a crescut uşor în perioada 2004-2006, de la 4.34% (2004) la 5.4% în
2006; a crescut şi productivitatea în acest sector, precum şi numărul de angajaţi.
Cele mai importante firme care reprezintă acest domeniu în judeţ: DUNCA EXPEDITII SA,
RATT, ALL CARGO EXPRESS SRL din Timişoara, FM ROMANIA SRL din Giroc, MAT-HORST
SRL din comuna Moşniţa Nouă, etc.

Serviciile de poştă şi telecomunicaţii au o pondere redusă în cifra totală de afaceri a judeţului
pe anul 2006 – 0.8%. Numărul de salariaţi în acest domeniu este de 1.290 , iar productivitatea
muncii în anul 2006 a fost de respectiv 92.611 lei/angajat
Cele mai importante firme care reprezintă acest domeniu în judeţ: DELTATEL SRL, DATAIM
SRL, EURO-CABLE SRL, RCTEAM SA, WORLD TELECOM NETWORK SRL din Timişoara.
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Serviciile financiare şi profesionale, activităţi de asigurări, închirierile, informatica, alte
activităţi de servicii, realizează o cifră de afaceri de 739.293 mii lei, valoare ce reprezintă 3.4
% din cifra de afaceri a întreprinderilor active în judeţul Timiş. Productivitatea muncii a fost de
45.375 lei/angajat. În domeniu au fost angajaţi 16.292 de salariaţi.
Cea mai mare creştere în acest sector al serviciilor pentru populaţie l-a înregistrat domeniul
activităţilor imobliare, cifra de afaceri a societăţilor comerciale cu activitate în acest domeniu
crescând de la 0 mii lei în 2004 la 260.711 mii lei în 2006.
Cele mai importante firme din judeţ: BUSINESS TOUR SRL, SSI SCHAEFER SRL,
MARCOTEL SRL, TENDER SA din Timişoara, AGRI CONCEPT EURO SRL din Sânandrei,
WHE-EAST COM din comuna Parţa, etc.
Infrastructura judeţului Timiş
Punerea la dispoziţie a unei infrastructuri fizice reprezintă premiza oricărei dezvoltări economice
susţinute. Pentru evaluarea situaţiei existente si a potenţialului infrastructurii regionale vom
analiza următoarele patru puncte:


Infrastructura de transport;



Infrastructura de utilităţi;



Infrastructura de învăţământ, sanitară şi a serviciilor sociale;



Infrastructura în domeniul cercetării şi comunicaţiilor.

Infrastructura de transport
Judeţul Timiş este traversat de coridorul Pan-European IV: Berlin / Nurnberg – Praga Budapesta – Constanţa –Istanbul – Salonic.

Reţeaua de căi ferate
La sfârşitul anului 2005, judeţul Timiş avea o reţea de căi ferate în lungime de 799 km, şi o
densitate a căilor ferate de 91,9 km pe 1000 km2. În cea ce priveşte densitatea liniilor, judeţul
Timiş se află pe locul 2 în România.
Tabelul 2.7. Liniile de cale ferată în exploatare, în judeţul Timiş, în anul 2005

Regiunea / Judeţul

Total (km)

Regiunea 5 Vest
Timiş

1.904
799

din care:
electrificate
(km)
658
117

Densitatea liniilor (km
pe 1000 km2 teritoriu)
59.4
91.9

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiş
Judeţul este străbătut de două linii internaţionale de cale ferată:
 Bucureşti - Craiova - Timişoara - Jimbolia (electrificată până la Timişoara), cu continuare
în Serbia-Muntenegru.
 Timişoara - Stamora-Moraviţa, cu continuare în Serbia-Muntenegru.
La graniţa cu Serbia există două treceri de frontieră, pe cale ferată, în localităţile Moraviţa şi
Jimbolia.
Aportul reţelei de transport pe cale ferată la viaţa economică a judeţului este mult diminuat în
principal din următoarele cauze:





Viteza redusă de circulaţie a trenurilor;
Material rulant şi căi de rulare neîntreţinute corespunzător;
Întârzieri faţă de orar;
Condiţii de călătorie improprii, în cazul trenurilor de persoane.
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Reţeaua de căi rutiere
Judeţul Timiş are o reţea bine dezvoltată de căi rutiere, repartizată relativ echilibrat în teritoriu.
După cum reiese din următoarele două tabele, judeţul are o reţea totală de drumuri publice de
2901 km din care 533 km sunt drumuri naţionale şi 2368 km drumuri judeţene şi comunale .
Se observă că din totalul drumurilor publice doar 23,4% sunt modernizate, procent mai mic
decât media la nivel naţional. O mare parte din aceste drumuri modernizate se află într-o stare
improprie, fiind necesare lucrări urgente de reparaţii în vederea asigurării unor condiţii civilizate
de circulaţie.
De asemenea, se constată că densitatea drumurilor publice în regiune este de 31,8 km/100
km2, fiind sub media naţională de 33,1 km/100 km2.
Tabelul 2.8. Drumurile publice, în judeţul Timiş, în anul 2006
Densitatea
drumurilor
Cu
publice
(km pe
Modernizate îmbrăcăminţi
2
teritoriu)
100
km
uşoare de asfalt
din care (km):

Regiunea / Judeţul
Total România
Regiunea 5 Vest
Timiş

Drumuri publice
Total (km)
79.952
10.305
2.905

Drumuri
europene
5.883
852
222

21.549
2.760
705

20.964
2.447
811

33,3
31,8
33.4

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiş (date prelucrate)
Tabelul 2.9. Tipuri de drumuri publice, în judeţul Timiş, în anul 2006
Din total drumuri publice (km):
din care (km):
din care (km):
Drumuri
Cu
Cu
Regiunea / Judeţul Drumuri
judeţene si
îmbrăcăminţi
îmbrăcăminţi
naţionale Modernizate
comunale Modernizate uşoare de
uşoare de
asfalt
asfalt
15.983
14.501
1.176
35.368
6.072
16.169
Total România
1.886
1.770
106
8.419
990
2.341
Regiunea 5 Vest
538
489
49
2.367
216
762
Timiş

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiş (date prelucrate)
Trei drumuri europene traversează judeţul:
E 70 - intră în ţară dinspre Serbia (Moraviţa) şi face legătura, prin Timişoara, cu nordul ţării şi cu
capitala Bucureşti;
E 671 - trece dinspre nordul ţării prin Arad şi Timişoara, asigurând astfel o bună legătură între
cele două centre judeţene; este un drum modernizat de curând şi ridicat la standarde europene;
E 673 - face legătura, prin Făget, între estul ţării şi Banat, respectiv Lugoj, scurtând legătura
între Deva şi Timişoara.
Infrastructura rutieră aflată în perimetrul punctelor de frontieră este în parte modernizată,
necesitând doar parţial noi investiţii. Pe teritoriul judeţului Timiş există un punct de trecere a
frontierei dintre Ungaria şi România la Cenad - Kiszombor, şi există două treceri de frontieră
dintre Serbia şi România la Jimbolia şi Moraviţa
Referitor la căile rutiere de nivel judeţean se poate aprecia că o serie de neajunsuri, care
persistă în prezent, diminuează posibilităţile unei dezvoltări economice de amploare, respectiv a
participării corespunzătoare a judeţului la schimburile economice interne şi internaţionale.
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Printre neajunsuri enumerăm:


lipsa autostrăzilor, având ca efect intensificarea nejustificată a traficului pe drumuri
neadecvate transporturilor inter-regionale şi internaţionale;
 capacitatea portantă scăzută a structurii drumurilor existente ceea ce produce efecte de
degradare accelerată;
 marcarea, inscripţionarea şi iluminarea de slabă calitate, cu efecte negative asupra siguranţei
în circulaţie;
 procentul ridicat de drumuri judeţene nemodernizate, fapt ce conduce la restrângerea rutelor
alternative şi a capacităţii de trafic.
Se apreciază că autostrada proiectată pe ruta Bucureşti - Budapesta, ce va străbate teritoriul
Regiunii Vest de la est la vest, va satisface în mod corespunzător nevoile de legături rapide
între centrele Timişoara, Arad, şi Deva, contribuind totodată la fluidizarea traficului pe celelalte
drumuri din regiune.

Transporturile aeriene
Aeroportul Internaţional Timişoara, al doilea ca mărime din România, colaborează constant cu
mai multe companii aeriene (Tarom, Austrian Airlines, JAT, ş.a.), facilitând legături rapide,
pentru pasageri şi marfă, cu Bucureşti, Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, Verona, Viena, New
York, etc. El este amplasat într-o zonă a ţării dezvoltată economic, fiind de importanţă strategică
naţională. Un element important îl constituie prezenţa şi dezvoltarea în incinta aeroportului
internaţional a terminalului cargo pentru transport marfă.
Dotarea tehnică permite accesul unor avioane dintre cele mai mari, cum ar fi Airbus 310 sau
Concorde, fapt care îi conferă un potenţial deosebit în domeniu, ca poartă aeriană a regiunii, în
beneficiul turismului şi al accesului rapid la circuitele economice, inclusiv pe pieţe externe.
Contribuţia transportului aerian la viaţa economică a regiunii este marcată de anumite
neajunsuri dintre care enumerăm:




serviciile specifice unui aeroport sunt încă insuficiente;
lipsesc unele dotări specifice de conducere spre aterizare în condiţii speciale;
serviciile de întreţinere a aeronavelor nu se ridică la standardele internaţionale.

Căile navale
Principalele cursuri de apă cu potenţial navigabil din judeţul Timiş sunt:


Mureşul - parcurge teritoriul judeţelor Timiş şi Arad, trece în Ungaria şi asigură legătura cu
Dunărea. Nu este amenajat pentru navigaţie.
 Canalul Bega – se află pe teritoriul judeţului Timiş, trecând apoi în Serbia; navigabil în trecut,
este în prezent neamenajat pentru transportul de mărfuri.
Valorificarea navigabilităţii cursurilor de apă ar crea o alternativă economică pentru transportul
de mărfuri şi pentru accesul la pieţe externe.
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Infrastructura de utilităţi

Reţeaua de alimentare cu apă
Lungimea reţelei de alimentare cu apă din jua regiunii Vest este de 5672 km, reprezentând
12,2% din totalul naţional de 42.263,3 km.
Tabelul 2.10. Reţeaua apei potabile distribuite, în judeţul Timiş, în anul 2006

Regiunea /Judeţul

Regiunea 5 Vest
Timiş

Localităţi cu instalaţii de alimentare
cu apă potabilă (număr) - la sfârşitul
anului din care: municipii şi
Total
oraşe
209
42
73
10

Lungimea totala simpla a
reţelei de distribuţie
a apei potabile (km)
la sfârşitul anului
5672
2059

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiş (date prelucrate)
Alimentarea cu apă în sistem centralizat a localităţilor din judeţul Timiş este realizată în cadrul a
127 de localităţi. Toate localităţile urbane din judeţ dispun de sisteme centralizate de alimentare
cu apă. La sfârşitul anului 2006, 99.71% din populaţia din mediul urban avea acces la apă
potabilă.
Volumul total de apă distribuită consumatorilor din judeţ a fost de 37.858 mii m3/an, în anul
2004.

Reţeaua de canalizare
Reţele de canalizare există în principal în oraşe, mai extinse în cartierele de blocuri. Multe dintre
reţelele de canalizare menajeră prezintă uzuri avansate, fizice şi mai ales morale.
Tabelul 2.11. Reţeaua de canalizare, în judeţul Timiş în anul 2006
Regiunea / Judeţul
Regiunea 5 Vest
Timiş

Localităţi cu instalaţii de canalizare publică
Lungimea totală simplă a
(număr)
conductelor de canalizare
Total
din care: municipii si oraşe
84
18

41
9

2194
643

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiş (date prelucrate)

Reţeaua de distribuţie a gazului natural
Lungimea sistemului de furnizare a gazului era de 1044 km la sfârşitul anului 2006.
Tabelul 2.12. Reţeaua gazelor naturale distribuite, în judeţul Timiş, în anul 2006
Localităţi in care se distribuie
Lungimea totala simpla a reţelei de
gaze naturale (număr)
Regiunea / Judeţul
distribuţie de distribuţie a gazelor (km)
- la sfârşitul anului
- la sfârşitul anului
din care: municipii şi
Total
oraşe
Regiunea 5 Vest
71
32
2.933
Timiş
26
7
1.044

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiş (date prelucrate)

Reţeaua de încălzire centrală
Reţeaua de încălzire centrală este veche şi generează pierderi plătite de către populaţie. Din
acest motiv în ultima perioadă de timp numărul de locuinţe ce utilizează sisteme proprii de
încălzire a crescut continuu. Posibilitatea de utilizare a staţiilor independente de încălzire este
însă în directă dependenţă de reţeaua de gaz.

CJT – ADETIM 2009

44

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Timiş

Tabelul 2.13. Localităţi în care se distribuie energie termică, în judeţul Timiş, în anul 2005
Regiunea / Judeţul
Total România
Regiunea 5. Vest
Timiş

Localităţi în care se distribuie energie termică (număr)
Total
din care: municipii şi oraşe
174
150
20
18
3
3

Sursa: Anuarul Statistic al României, INS, 2005.

Reţeaua de electricitate
Pe baza rezultatelor recensământului din anul 2002, situaţia locuinţelor dotate cu instalaţie
electrică în cifre absolute este prezentată în tabelul de mai jos. Acestea reprezintă, la nivelul
Regiunii de Vest, 98,2% din totalul locuinţelor. În judeţul Timiş 99,1% din totalul locuinţelor au
fost dotate cu instalaţie electrică.
Tabelul 2.14. Numărul de locuinţe în care se distribuie energie electrică, în judeţul Timiş (anul
2002)
Regiunea / Judeţul
Total România
Regiunea 5 Vest
Timiş

Total locuinţe ce sunt dotate
cu instalaţie electrică

% din total locuinţe

7809356
755167
255827

96,3
98,2
99,1

Sursa: Recensământul populaţiei şi locuinţelor, INS, 2002
Infrastructura de învăţământ şi infrastructura sanitară

Infrastructura de învăţământ
În anul şcolar 2005/2006 în judeţul Timiş au funcţionat 582 de unităţi de învăţământ, din care:
48 grădiniţe, 174 şcoli din învăţământul primar şi gimnazial, 57 licee, 2 şcoli profesionale şi 1
şcoală post liceală.
Datorită caracterului multietnic al populaţiei din judeţ, o caracteristică a învăţământului o
constituie existenţa a multor şcoli primare şi secundare care au ca limbă de predare limba
minorităţilor etnice (limba maghiară, germană, sârbă, slovacă, etc) sau o limbă de circulaţie
internaţională. De asemenea, există şi licee unde se utilizează limba minorităţilor etnice (limba
maghiară, germană, sârbă) sau o limbă de circulaţie internaţională.
În Timişoara şi, mai nou, în judeţ, învăţământul superior cunoaşte o puternică dezvoltare, atât în
cadrul celor 4 universităţi de stat, Universitatea Politehnică (Şcoala Politehnică din Timişoara a
fost înfiinţată în 1920, iar primul rector a fost Traian Lalescu), Universitatea de Vest,
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară a Banatului, cât şi în cadrul unor universităţi private autorizate sau
acreditate din Timişoara, respectiv Universitatea Creştina "Dimitrie Cantemir", Universitatea
Tibiscus, Universitatea "Ioan Slavici", Universitatea „Mihai Eminescu” şi Universitatea
Europeană Drăgan din Lugoj.
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În figura de mai jos este prezentată evoluţia populaţiei şcolare din judeţul Timiş în perioada
2000-2006.
Figura 2.27.

Populaţia şcolară a judeţului Timiş
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiş

Infrastructura sanitară
Numărul unităţilor sanitare cu capital majoritar de stat existente în anul 2006 este prezentat în
tabelul 2.2.10.
Tabelul 2.15. Numărul de unităţi sanitare în judeţul Timiş, la 31.12.2005
Regiunea / Judeţul
Regiunea 5 Vest
Timiş

Spitale

Ambulatorii

Policlinici

Dispensare

46
16

45
18

13
9

36
5

Centre de
sănătate
8
2

Sursa: Anuarul statistic al României 2006
Un indicator relevant al infrastructurii sanitare este numărul de paturi în spitale raportate la mia
de locuitori, judeţul Timiş este judeţul cu cele mai multe paturi de spital: 9.0 paturi la 1000
locuitori (2005).
În ceea ce priveşte numărul de locuitori ce revin unui cadru medical (266 locuitori la un medic şi
157 locuitori la un asistent medical) judeţul Timiş se clasează pe locul 3 la nivel naţional, după
municipiul Bucureşti şi judeţul Cluj.
Infrastructura în domeniul cercetării
În judeţul Timiş funcţionează 15 unităţi de cercetare. În cadrul universităţilor există centre de
cercetare acreditate de C.N.C.S.I.S. (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul
Superior) care însă nu au personalitate juridică.
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Unităţile din judeţul Timiş care desfăşoară activităţi de cercetare sunt cuprinse în tabelul de mai
jos.
Tabelul 2.16. Institute de cercetare în judeţul Timiş
Institute Naţionale

Alte institute şi unităţi de
cercetare

Organizaţii
neguvernamentale ale
cercetării
Universităţi

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Sudură şi
Încercări de Materiale - ISIM Timişoara
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie
şi Materie Condensată - INCEMC Timişoara
Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Construcţii şi
Economia Construcţiilor Filiala Timişoara
Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie
Industrială - INCOECOIND Filiala Timişoara
Institutul de Chimie Timişoara
Institutul de Boli Cadiovasculare Timişoara
Institutul de Sănătate Publică “Prof. Dr. Leonida Georgescu”
Timişoara
Staţiunea de Cercetări Agricole Lovrin
Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a
României - ACM-V Timişoara
Asociaţia de Sudură din România - ASR Timişoara
Asociaţia de Robotică din România - Timişoara
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului - USAMVB Timişoara
Universitatea de Vest Timişoara
Universitatea Politehnica Timişoara
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara

Institutele de cercetare din judeţul Timiş acoperă o mare varietate de domenii ştiinţifice:
- sudură şi încercări de materiale

- sănătate publică

- chimie şi electrochimie

- maşini hidraulice

- fizică

- agricultură

- silvicultură

- medicină (cardiologie)

- ecologie

- metrologie

- construcţii

- pedologie

- materiale ceramice
În Timişoara funcţionează în cadrul ISIM Timişoara un Centru de excelenţă în domeniul sudării
cu ultrasunete.
În universităţi există o serie de centre de cercetare acreditate de CNCSIS şi care pot evolua în
timp spre centre de excelenţă în măsura în care prin preocupări, personal şi dotări parcurg
drumul spre performanţă. Timişoara reprezintă un puternic centru universitar de cercetare
medicală. De asemenea, Timişoara este considerat un centru universitar complex care se află
în prezent în tranziţie de la funcţii de cercetare regională la funcţii de cercetare de importanţă
naţională.
Cererile agenţilor economici către unităţile de cercetare sunt diverse:
-

elaborarea unor tehnologii de fabricaţie noi sau modernizate;
conceperea şi realizarea unor echipamente de producţie;
consultanţă ştiinţifică;
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-

asistenţă tehnică în domeniul managementului calităţii;
analize, încercări, examinări de specialitate;
certificare procese, produse şi sarcini;
training profesional.

Principalele probleme cu care se confruntă mediul de cercetare
Institutele de cercetare au fost afectate într-o anumită măsură de procesul de privatizare. Nu au
existat normele legale specifice aplicate pentru privatizarea institutelor fapt cu grave consecinţe
asupra patrimoniului acestor institute (dotări, arhiva de proiecte, brevete, clădiri, etc.).
Numărul de angajaţi care muncesc în cercetare şi dezvoltare raportat la 100.000 locuitori este
de 29.5 la nivelul judeţului, ceea ce reprezintă puţin peste jumătate din media la nivel
naţional(de 48.9). Numărul salariaţilor din cercetare a scăzut foarte mult pe plan naţional în
perioada 2003-2005, lucru evidenţiat şi de faptul că media la nivel naţional a numărului de
angajaţi a scăzut de la 214.2 la 48.9
Dotările din unităţile de cercetare sunt în bună parte depăşite şi uzate fizic, există probleme
privind piesele de schimb. Lipsa cronică a fondurilor de investiţii este cauza principală a
dotărilor învechite. Prin participarea institutelor la diverse programe guvernamentale nu a fost
posibilă decât achiziţionarea unor dotări mărunte care nu pot suplini lipsa aparaturii moderne
necesare participării la proiectele europene sau la cele din planul naţional.
Nu toate institutele din zonă s-au adaptat uşor la condiţiile economiei de piaţă. Unele institute,
probabil şi din cauza profilului specific, au rămas dependente de finanţările guvernamentale,
negăsindu-şi parteneri economici interesaţi de rezultatele cercetării proprii.
Parcuri şi zone industriale în judeţul Timiş
Investiţiile în infrastructura au ca scop atragerea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă.
Prin crearea infrastructurii aferente parcurilor industriale se facilitează desfăşurarea activităţii
agenţilor economici.
În cadrul Programului Phare 2001 componenta Infrastructură Locală şi Regională a fost finanţat
proiectul Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara.

Amplasament: Parcul este situat în Timişoara, la 6 km de centrul oraşului, pe Calea
Torontalului, de-a lungul drumului naţional DN 6, Timişoara – Sânnicolau Mare, care asigură
legătura Timişoarei cu punctul de trecere a frontierei cu Ungaria Cenad-Kiszombor.
Figura 2.27.
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Descriere: Suprafaţa totală a parcului este de 18,37 ha, din care 25 parcele de tip „greenfield”
cu o suprafaţă totală de 10,79 ha, restul de 7,68 ha fiind ocupat de drumuri, spaţii verzi şi
pavilion administrativ . Pavilionul Administrativ (PA) (Parter + Etaj) oferă 19 spaţii pentru
închiriere şi poate găzdui evenimente în sălile de conferinţă, protocol şi seminar precum şi o
suprafaţă de teren neviabilizat de 1500 mp.
Fiecare parcelă beneficiază de infrastructura industrială a parcului. Proprietarul parcului este
Consiliul Judeţean Timiş. Amplasarea firmelor interesate în perimetrul Parcului Tehnologic
Industrial Timişoara se face în schimbul unei taxe de concesionare, stabilită prin licitaţii publice
deschise sau negocieri directe.
Destinaţie: Construirea, şi amenajarea clădirilor şi halelor necesare desfăşurării activităţilor
productive care se încadrează în profilul de activitate al parcului: tehnologia informaţiei şi
telecomunicaţii; maşini şi echipamente; industria mijloacelor de transport; electronică şi
electrotehnică; alte activităţi de producţie care utilizează tehnologii nepoluante sau puţin
poluante.
Stadiul actual: Operaţional, începând din luna octombrie 2004; în prezent mai sunt 5 parcele
libere în suprafaţă totală de 23.232 mp.

Infrastructură:
Acces rutier:


Dinspre Timişoara : Calea Torontalului– direcţia Sînnicolau Mare - 6 km pînă la
PITT;



Dinspre Budapesta : DN 6 – 70 km de la punctul de trecere a frontierei Cenad
până în Timişoara;



Dinspre Belgrad : DN 59A - 48 km de la punctul de trecere al frontierei Jimbolia
până în Timişoara.

Acces feroviar:


De la Gara de Nord : 10 km până la PITT;



De la Gara de Est : 8 km până la PITT.

Acces dinspre aeroport:
DJ 609 D: 15 km până la Timişoara;
Echipare cu infrastructură:


Electricitate

Puterea instalată totală = 7.000 KW;
Puterea simultan absorbită = 5.000 KW
Alimentarea se face din staţia de 110/20 KV Bucovina prin LES 20 KV .


Apă

Se asigură de la reţeaua de distribuţie urbană a municipiului Timişoara printr-o conductă de
conectare cu Dn = 400 mm din tuburi de material plastic întărit cu sticlă GRP. Debitul asigurat
este cuprins între Q = 25 – 150 l/s pentru clădiri P+1.


Gaze naturale

Distribuţia gazului natural la nivelul fiecărei parcele se face prin conectarea reţelei interne a
parcului la conducta generală de gaz din zonă (D=280/255 mm)
Consumul maxim estimat de gaz care poate fi asigurat este de 500 Nmc/h, respectiv 360.000
Nmc/lună pentru consum de 24 ore din 24.
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Canalizare;

Reţea de canalizare din tuburi GRP cu Dn = 300 mm conectată la colectorul principal al
municipiului Timişoara.


Reţea telecomunicaţie;

PITT este dotat cu centrală telefonică CSND HD (ALCATEL) conectată la centrala telefonică
digitală CTD E 10 Timişoara (ALCATEL) prin cablu de fibră optică. CSND HD
(ALCATEL)dispune de 125 de linii conectate prin cablu de cupru la cutiile terminale distribuite în
fiecare din cele 25 de parcele. Fiecare cutie terminală oferind 5 linii de abonat.


Drumuri:

- Drum de acces cu racord la DN6
- Drumuri în incintă;
- Trotuare şi alei pietonale.

Pavilionul de servicii dispune de spaţii corespunzătoare atât pentru desfăşurarea activităţii
personalului de administrare a parcului, cât şi 19 spaţii amenajate, în suprafaţă totală de 250
mp, pentru închiriat.
Servicii suport incluse în taxa de concesionare, asigurate de administraţia Parcului:
-

Recepţie, info point;
Suport în obţinerea de avize şi autorizaţii din partea APL;
Includerea concesionarilor şi locatorilor în cadrul programului de promovare şi PR a
Parcului;
Business club;
Centru consultativ şi locatorilor în cadul programului de promovare şi PR a Parcului;
Facilitarea legăturii cu Centrul Universitar Timişoara;
Facilitarea organizării procedurii de vămuire la domiciliu;
Salubrizare şi întreţinere drumuri, spaţii verzi şi curăţenie spaţiu public;
Iluminat stradal şi perimetral;
Pază şi protecţie;
Acces la reţeaua de utilităţi a Parcului: apă, canal, gaz, energie electrică, telecomunicaţii

Servicii asigurate contra cost: direct de către administraţia parcului:
-

Organizare evenimente;
Închiriere săli de conferinţă şi seminarii;
Parcare pentru locatarii Pavilionul Administrativ (PA);
Închiriere birouri în P A;
Iniţiative speciale**;
Servicii suport pentru transfer tehnologic;
Consultanţă pentru identificare furnizori;
Sprijin pentru consolidarea clusterelor;
Consultanţă pentru mărci şi patente.

Servicii asigurate prin firme prestatoare recomandate sau atrase în Pavilionul Administrativ al
PITT:
- Servicii de racordare şi gospodărire a infrastructurii edilitare şi altele;
- Servicii de consultanţă de afaceri, juridică, imobiliară ;
- Servicii de proiectare şi construcţii capacităţi de producţie – serviciu oferit opţional şi în
limita capacităţii administraţiei parcului (momentan serviciul nu este disponibil);
- Consultanţă specializată: intermedieri, promovare - marketing, training;
- Curierat, poştă;
- Asistenţă medicală;
- Servicii bancare;
- Cantina-restaurant;
- Service auto.
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Facilităţi acordate investitorilor:

Consiliul Judeţean Timiş a aprobat acordarea unui pachet de facilităţi investitorilor Parcului
Industrial şi Tehnologic (PITT), pentru a putea veni în sprijinul dezvoltării IMM-urilor, după
cum urmează:
-

exceptare de la plata redevenţei, pentru o perioadă de max. 24 luni, până la
operaţionalizarea investiţiei, cu respectarea etapizată a următoarelor perioade:




etapa I: perioada de proiectare şi obţinere avize (pre-execuţie) – 8 luni;
etapa II: perioada de ridicare, construcţie (execuţie) – 7 luni;
etapa III: perioada de operaţionalizare – 9 luni.

-

drept de preemţiune la cumpărarea terenului, în condiţiile în care concesionarul
operaţionalizează investiţia înainte de termen, după respectarea tuturor obligaţiilor
asumate prin contractul de concesiune şi achitarea integrală a redevenţei pentru o
perioadă de 13 ani, minus perioada exceptării de la plata redevenţei se poate trece la
procedura de negociere directă pentru cumpărare teren;

-

posibilitatea concesionării parţiale a unei parcele, dacă se doreşte o dezvoltare etapizată
a afacerii, pe o perioadă de maxim 3 ani, timp în care firmei respective îi este rezervată
toată suprafaţa acelei parcele,

-

posibilitatea subdivizării suprafeţei parcelei;

-

posibilitatea concesionării a unui număr de parcele alăturate, în limita suprafeţei unei
zone (4 ha);

-

posibilitatea vânzării afacerii după o perioadă de 7-10 ani de activitate de producţie;

-

drept de utilizare cu titlu gratuit, pe termen scurt, a sălilor de protocol, seminar şi a unui
birou mobilat din cadrul Pavilionului Administrativ al PITT;

-

preţ redevenţă 4 Euro / mp / an (fără TVA).

Domenii de activitate acceptate în Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara:
-

Software;
IT şi comunicaţii;
Electronică şi electrotehnică;
Automotive şi alte tipuri de industrii ce utilizează tehnologii avansate şi nepoluante;
Alte activităţi de producţie cu tehnologie puţin poluantă;
Activităţi de proiectare, cercetare – dezvoltare ;
Logistică;
Prelucrare lohn.

În urma Şedinţei de Plen din data de 31.01.2006, Consiliul Judeţean Timiş a aprobat tariful de
1,5 Euro / mp / lună, respectiv 5,50 RON / mp / lună pentru închiriere teren neviabilizat în Parcul
Tehnologic şi Industrial Timişoara.
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Turismul în judeţul Timiş
Potenţialul turistic al judeţului Timiş
Din punct de vedere strategic, obiectivele de interes turistic se grupează în principal în şase
zone importante şi reprezentative.
Fiecare din aceste şase zone se caracterizează printr-un anumit specific care influenţează
potenţialul turistic actual şi care defineşte strategia de dezvoltare turistică a zonei respective.
Zona 1: Turism alternativ periurban Timişoara
1. Amplasare
Zona este amplasată pe raza a şase localităţi şi cuprinde comunele Dumbrăviţa, Şag, Giroc,
Moşniţa Nouă, Sînnmihaiu Român, Remetea Mare şi Ghiroda precum şi municipiul Timişoara în
totalitate.
Numeroase zone de agrement sunt amenajate în jurul municipiului Timişoara (Pădurea Verde,
Muzeul Satului Bănăţean, Herghelia)
2. Vestigii arheologice, monumente şi ruine medievale
În Timişoara se găsesc câteva vestigii arheologice şi ruine medievale cât şi monumente, cum ar
fi: Fortificaţii de cetăţi Timişoara – sec. XVIII; Castelul Huniazilor (1443-1447); Aşezarea dacofeudală Cioreni – sec. III – IV; Fântâna Paşei (sec. XVII) (Calea Torontalului nr. 17). De
asemenea, pe raza comunelor periurbane se afă o serie de vestigii şi monumente de interes
turistic şi cultural, zone cum ar fi: Aşezarea neolitică (mil. III I. Chr.) în satul Chişoda, comuna
Giroc; Cetatea de pământ (mil. II I. Chr.) în comuna Giroc; Cetatea turcească (sec. XIV - XVI)
sat Ianova, comuna Remetea Mare; Ruine de mănăstire în satul Remetea Mare; Aşezarea
neolitică (mil. VI – IV I. Chr.), Cultura Vinča, sat Parţa, comuna Şag.
3. Muzee şi case memoriale
Municipiul Timişoara dispune de un număr însemnat de muzee. Printre acestea se numără:

Muzeul Banatului: Deschiderea oficială a muzeului are loc în 1877 şi a fost deschis pentru
public în 1889. Inaugurarea festivă are loc in 1891. Muzeul cuprindea colecţiile de arheologie şi
istorie veche, pinacoteca, colecţia de ştiinţele naturii, biblioteca şi arhiva, colecţii îmbogăţite
semnificativ prin donaţiile – în special de artă plastică a – lui Ormós. Muzeul Bănăţean se mută,
în 1947, în Castelul Huniade. Muzeul dispune de cea mai bogată colecţie de păsări (datorată lui
Dionisie Linţea) şi de fluturi (Frideric König) din această parte a Europei. În anii următori,
expoziţiile de artă şi de etnografie, care au fost expuse în aceeaşi clădire, cea a Castelului
Huniade, au primit spaţii proprii, respectiv Palatul Baroc şi Bastionul Cetăţii. În 2000 este
inaugurat muzeul viorii (colecţia Cornel Şuboni). Activitatea muzeului se desfăşoară în secţiile
de istorie, artă ştiinţe naturale şi etnografie.
Palatul Episcopal Romano-Catolic construit între 1743-1752 în stil baroc, a avut funcţii
administrative. În 1783 devine reşedinţa episcopului catolic.
Muzeul Satului Bănăţean: În anul 1967 Muzeul Banatului a primit o suprafaţa de 17,3 ha teren
la Pădurea Verde, în zona nord – estică a municipiului Timişoara unde s-au construit
monumente de arhitectură populară şi tehnică ţărănească, astfel că la 20 august 1971 a fost
deschisă pentru public secţia în aer liber a Muzeului Banatului. Patrimoniul cultural deţinut
constă din 52 de monumente şi peste 2300 de piese etnografice. De la 1 ianuarie 2000 Muzeul
Satului Bănăţean a devenit instituţie de sine stătătoare aflată în subordine Consiliului Judeţean
Timiş
Muzeul de Artă funcţionează în clădirea Palatului baroc situat în centrul istoric al oraşului în
Piaţa Unirii.

Alte muzee: Muzeul de Artă Populară, Muzeul Mitropoliei Ortodoxe a Banatului, Muzeul
Episcopiei Romano-Catolice, Muzeul Diocezei Sârbeşti.
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4. Rezervaţii şi arii protejate
Zona periurbană dispune de rezervaţii ştiinţifice: Arboretumul Bazoş cu o suprafaţă de 60 ha
situat pe raza localităţii Bazoşu Nou şi a comunei Remetea Mare şi Parcul Botanic Timişoara cu
o suprafaţă de 8 ha, precum şi o arie protejată Pădurea Bistra cu o suprafaţă de 20 ha situată
pe raza comunei Ghiroda.
5. Parcuri
Un farmec aparte este dat de parcurile şi spaţiile verzi ce se întind de-a lungul canalului Bega şi
în toate zonele oraşului. Din acest motiv Timişoara a căpătat numele de "oraş al parcurilor şi al
trandafirilor".

Parcul Botanic este cel mai mare parc din Timişoara şi conţine o mare varietate de specii
arboricole şi florale protejate. A fost amenajat odată cu înfiinţarea Şcolii Militare de Cadeţi.
Parcul Rozelor a fost înfiinţat în anul 1891 numindu-se iniţial „Franz Iosef”. După Primul Război
Mondial parcul se va numi Parcul „Rosarium”. În perioada interbelică se construieşte şi teatrul
de vară din cadrul parcului unde au loc diferite evenimente culturale.
Parcul Central a fost înfiinţat în 1870 şi este situat în centrul oraşului, lângă Catedrala
Ortodoxă. A fost construit pe locul primului cimitir al oraşului şi are o suprafaţă de 91.400 m²
Parcul Alpinet a fost creat de către Mihai Demetrovici în anul 1924 şi conţine o colecţie de
diverse specii alpine şi subalpine. Este situat pe malul Begăi, între Podul Tinereţii şi Podul
Traian.
Parcul Catedralei este situat în spatele Catedralei Ortodoxe din centrul oraşului.
Parcul Civic, situat pe vechiul loc al Cazarmei Transilvania
Parcul Copiilor este destinat copiilor, fiind amenajate spaţii de joacă, de recreere, plimbare şi
un teatru în aer liber.
Parcul Justiţiei, este situat pe Bulevardul C.D.Loga şi are o suprafaţă de 26.200 m² în formă
triunghiulară, cu trecere prin Parcul Rozelor.
Parcul Gheorghe Doja este un parc cochet, străjuit de statuia martirului Gheorghe Doja.
Înainte de anul 1900 existau aici depozite de lemne, iar mai târziu Piaţa de Porci.
În Timişoara se află şi Parcul dendrologic al Grupului Scolar Silvic. Actualul Liceu Silvic
dispune de un parc dendrologic amplasat pe scheletul pădurii naturale de stejăret ce vegeta în
partea nord-estică a oraşului. Exemplare seculare de stejari din vechea structură a pădurii mai
vegetează şi în prezent în parc, impunând prin masivitatea şi vigoarea lor de creştere, vârsta
unora estimându-se a fi în jur de 350-400 de ani. Exemplare asemănătoare de ulmi au dispărut
cu circa un sfert de secol în urmă din cauza uscării în masă a acestei specii în pădurile din
emisfera nordică.
Parcul a fost înfiinţat în anul 1885.
Suprafaţa utilă a parcului este de 3.7 ha.
Până în 1956, numărul speciilor din parc era de 194, iar în prezent sunt 260 de specii şi varietăţi
indigene şi exotice. Printre speciile rare existente în parc se numără Ginko, zis şi arborele
pagodelor (Ginkgo biloba), specie considerată odinioară ca fiind dispărută din flora noastră,
bradul şi molidul (Abies alba şi Picea Abies), cele două specii care alcătuiesc pădurile noastre
de răşinoase din regiunea de munte, şi chiparosul de baltă (Taxodium distichum), răşinos adus
din luncile inundabile ale fluviului Mississippi. La înfiinţarea şcolii, avându-se în vedere
necesitatea bazei materiale pentru desfăşurarea practicii, o suprafaţă de 14 ha din Pădurea
Verde primeşte destinaţia de pepinieră, unde se construieşte şi un castel de apă care serveşte
instalaţia de udat. În prezent, suprafaţa pepinierei este de 2,5 ha şi aici se cultivă specii
indigene şi exotice

Alte parcuri: Parcul Crucii, Parcul Corso din Piaţa Victoriei, Piaţa Bisericii din Piaţa Eforie.
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6. Fauna şi flora – specii rare ocrotite sau pe cale de dispariţie
Parcul dendrologic al Liceului Silvic din Timişoara cuprinde:
 Specii monument al naturii: Tisa (Taxus baccata), Ghimpe(Ruscus aculeatus);
 Specii exotice: Ginkgo biloba (Prun auriu);Abies cephalonica (Brad de Grecia);
Liriodendron tulipifera (Arbore lalea); Cephalotaxus drupacea (Cephalotaxus);Abies
grandis (Brad urias);Cornus florida (Corn de Florida); Prunus laurocerasus (Laur);
Quercus palustris (Stejar de balta); Quercus rubra (Stejar rosu); Acer negundo var
variegatum (Artar american); Chamaecyparis lawsoniana (Chiparos de California)
 Rarităţi: Tilia platiphilos, varietatea rubra (Tei roşu); Tilia vitiaefolia (Tei cu frunză de
viţă de vie); Pseudotsuga glauca (Duglas brumăriu); Cryptomeria japonica
(Criptomeria); Picia orientalis (Molid de Caucaz).
În pădurea de la Bazoş este răspândită, pe lângă alte specii de animale şi veveriţa (Sciurus
vulgaris)(R), specie ocrotită. Flora este foarte variată; în zonele joase, umede şi în bălţi se
găseşte o floră rară şi ocrotită: Nufărul alb (Nymphae alba L.); Nufărul galben (Nymphae luteum
L.); Stânjenel (Iris sibirica L.); Laleaua pestriţă (Fitillaria meleagris L.), monument al naturii şi
Lăcrimioara (Canvallaria Majalis L.).
De asemenea, în Timişoara se găsesc câteva exemplare de arbori ocrotiţi, cum ar fi: un
exemplar de Alun turcesc (Carylus colurna L.); un exemplar de Chiparos de baltă (Taxodum
distideum L.); Tisa (Taxus baccata L.) - şase exemplare; Arbore de mătase (Albizzia juribrisimi)
- şase exemplare; Arborele pagodelor (Ginkgo biloba L.) - două exemplare; un exemplar de Ulm
(Ulmus laevis Pall).
7. Potenţialul turistic
Din punct de vedere al potenţialului turistic al zonei de turism alternativ de recreere periurban
Timişoara putem să grupăm oportunităţile în cel puţin trei grupe de atractivitate:
a) prima grupă este constituită din turismul de recreere şi de refacere de scurtă durată,
constând din câteva centre de atracţie zonale şi anume: Arboretum Bazoş, Parcul
Botanic Timişoara, Pădurea Bistra, lacurile artificiale de la Ianova şi de la Dumbrăviţa,
precum şi apele curgătoare din zona Bega şi Timiş. În aceste zone nu este amenajat nici
un spaţiu cu destinaţie de cazare sau de alimentaţie publică, în afara celor situate în
oraşul Timişoara;
b) a doua grupă constă din turismul de recreere şi de refacere de sfârşit de săptămână care
presupune petrecerea timpului liber o perioadă mai lungă de 24 de ore şi include
localităţile de pe malul Timişului, în special localitatea Şag.
c) a treia grupă de atractivitate poate fi considerată oraşul Timişoara – Mica Vienă, în care
arhitectura şi istoria au creat un melanj de nostalgie şi de spectacol. În oraşul Timişoara
merită să fie amintite câteva puncte de atracţie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cetatea Timişoarei sec. XVIII – cu vestigii în Piaţa Huniade, str. Bocşa, str. Popa
Şapcă, Piaţa Russel, str. Oituz, str. Dima, str. 1 Mai.
Zona istorică a cartierului Fabric sec. XVIII – str. Dacilor, str. Ştefan cel Mare, str.
Şcolii, piaţa Vârful cu Dor, str. Neculuţă.
Zona istorică a cartierului Iosefin – sec. XVIII
Zona istorică a cartierului Elisabetin – sec. XVIII – str. T. Vladimirescu, str. General
Dragalina, str. Odobescu, str. Romulus, str. Gh. Doja, str. Braşov.
Ansamblul Corso – sec. XX – Piaţa Victoriei.
Parcul Rozelor – 1929 – 1934 (arh. Mihai Demetrovici).
Ansamblul Liceului Piarist – 1908 – 1909 (arh. Al. Baumgarten).
Facultatea de Mecanică - 1921 – 1923 (arh Duiliu Marcu).
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Fabrica de Bere – fondată în 1718, construcţia actuală fiind terminată în 1890 – str.
Ştefan cel Mare nr. 28.
Cămine muncitoreşti – 1910 – str. Baader.
Centrala hidrotehnică (1907 - 1910) (arh. Laszlo Szekely) pe canalul Bega.
Casa baraj şi ecluze la 8 km de Timişoara la Sînnmihaiu Român.
Turnuri de apă – str. S. Micu nr. 16 şi Simion Bărnuţiu nr. 3, anii 1912 – 1914 (arh.
Laszlo Szekely).
Palatul Dicasterial al Justiţiei; 1855 – 1860.
Palatul Barak – Prefectura Veche; 1754 – 1774.
Abatorul Timişoara; 1905 – 1907.
Spitalul Militar; 1764 – 1766.
Primăria Veche; 1731 – 1734.
Cazinoul Militar; 1788.
Castelul Huniazilor; 1443 – 1447.
Casa contelui Mercy.
Casa prinţului Eugeniu de Savoya.
Casa cu Pomul breslelor.
Casa cu Atlanţi.
Podul metalic construit de ing. Andrei Saligni.
Liceul C.D. Loga; 1902 – 1903.
Liceul Eftimie Murgu; 1903 – 1904.
Liceul Banatia – german; 1903 – azi Institutul de Medicină şi Farmacie.
Cazarma pompierilor din Iosefin – sec. XX.
Liceul Piarist şi Claustrul piariştilor; 1908 – 1909.

Zona 2: Turism alternativ multicultural zona de vest
1. Amplasare
Zona de turism alternativ multicultural este amplasată în partea de vest a judeţului, la
congruenţa graniţei triple de la Beba Veche şi se mărgineşte cu Iugoslavia, Ungaria iar din
România cu judeţul Arad. Zona este amplasată pe suprafaţa a nouă comune: Lovrin, Beba
Veche, Cenad, Dudeştii Vechi, Teremia Mare, Sânpetru Mare, Periam, Lenauheim şi Comloşu
Mare, şi două oraşe – Jimbolia şi Sânnicolau Mare.
2. Vestigii arheologice, monumente şi ruine medievale
În zona de vest a judeţului se găsesc câteva vestigii arheologice şi ruine medievale, cum sunt:
Cetatea Morisena din localitatea Cenad, datând din secolele X – XVII; Câmpii de Tumuli din
satul Nerău, comuna Teremia Mare, datând din mileniul II Î. Chr.; Necropolă din prima epocă a
fierului din Periam, datând din mileniul I Î. Chr.; aşezare din epoca romană de la Sânnicolau
Mare, datând din secolele II-III; de asemenea, în satul Vizejdia din comuna Lovrin se găsesc
tunuri datând din mileniul II Î. Chr.
De asemenea în zonă se găsesc câteva monumente arhitecturale cum sunt: Hanul din comuna
Comloşu Mare din 1848; Conacul Csehonics din Jimbolia datând din secolul XVIII; Hanul poştei
din Lenauheim, datând din secolul XVIII; Conacul baronului Liptay din Lovrin din 1820 (azi
Staţiunea de cercetări agricole); Conacul Nako datând din 1864 din Sânnicolau Mare, Biserica
Sârbească din Sânnicolau Mare din 1783-1787 şi Şcoala din Teremia Mare datând din anul
1823.
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3. Rezervaţii şi arii protejate
Zona de vest a judeţului Timiş întruneşte cel mai mare număr de rezervaţii şi arii protejate, în
total cinci şi anume: Pădurea Cenad cu o suprafaţă de 279,2 ha; Movila Sisilac cu o suprafaţă
de 0,5 ha; Insula Mare Cenad cu suprafaţa de 3 ha; Rezervaţia naturală pentru protejarea
dropiei de la Beba Veche, cu o suprafaţă foarte mare, de 2.187 ha şi rezervaţia naturală a
insulelor Igriş cu o suprafaţă totală de 3 ha. De asemenea zona dispune de trei bazine
piscicole: unul de 120 ha la Jimbolia, unul de 5 ha la Sânnicolau Mare şi unul de 3 ha la Periam,
bazinele fiind propice pescuitului sportiv. Trebuie să amintim că zona este străbătută de râul
Mureş care formează de fapt graniţa dintre judeţele Arad şi Timiş şi judeţul Timiş şi Ungaria pe
de altă parte.
4. Fauna şi flora – specii rare ocrotite sau pe cale de dispariţie
Pe insulele Cenad şi Igriş se găsesc Cormoranul mare (Phalacrocorax carvo), Cormoranul mic
(Phalacrocorax pygmeius) şi Prigoria (Merops apiostir) iar la Beba Veche se găseşte specia
ocrotită Dropia (Otis tarda). În zonă se întâlnesc, pe lângă flora specifică zonelor de stepă şi
câţiva arbori ocrotiţi cum sunt: Stejarul (Querbus robur L.) din Parcul Primăriei din Jimbolia;
arborele pagodelor (Ginkgo biloba L.) - două exemplare de 100 de ani în preajma Căminului
cultural din Pesac şi un arbore Tisa (taxao baccato L.) în Parcul Mare din Lovrin.
In zona de vest există şi o zonă cinegetică, în care speciile de interes cinegetic predominante
sunt: căpriorul, iepurele, fazanul, potârnichea, prepeliţa, raţele şi gâştele sălbatice. Deşi nu este
specific zonei de câmpie, dătorită pădurii Cenadului şi altor factori pedoclimatici favorizanţi
(mâncare, apă, locuri de refugiu etc.) în ultimii ani sunt tot mai prezenţi şi mistreţii. Vânatul
răpitor este reprezentat de vulpe, dihor, nevăstuică, cioara grivă şi coţofană. După ce aproape
că a dispărut, în ultimul an a reapărut dropia
In apropierea graniţei cu Serbia există de asemenea o zonă de interes cinegetic, cu o suprafaţă
de 11.491 ha, din care o bună parte se intinde pe teritoriul administrativ al localităţiilor Comloşu
Mare, Lenauheim, Bulgăruş, Vizejdia, şi pe o bună parte a oraşului Jimbolia. Vegetaţia este
exclusiv agricolă, cu oaze formate din vegetaţie forestieră antropică (perdele de protecţie) şi
insule arboricole (salcâm). Din punct de vedere hidrografic, terenul nu este drenat de vreun curs
de apă permanent. Există ceva bălţi în imediata vecinătate a Jimboliei şi canale de desecări. Ca
specii de vânat, ele sunt caracteristice câmpiei de Vest a judeţului Timiş şi, în general,
teritoriului situat în zona de vest a României: iepurele, fazanul potârnichea, prepeliţa şi
căpriorul, la care se adaugă şi alte specii, mai puţin semnificative pentru un astfel de teren (raţe
, bizam) şi bineînţeles răpitoarele cu pene şi păr.
5. Potenţialul turistic
Din punctul de vedere al potenţialului turistic al zonei de turism alternativ multicultural din zona
de vest putem să grupăm oportunităţile astfel:
a) Prima grupă este constituită din turismul de recreere şi de refacere de scurtă durată. Acest
tip de turism se practică în jurul oraşelor Jimbolia şi Sânnicolau Mare, atracţiile fiind
constituite din rezervaţiile naturale şi bazinele cu apă termală şi piscicole din zonă. În zona
respectivă există câteva unităţi de cazare şi alimentaţie publică în oraşele Jimbolia,
Sânnicolau Mare precum şi în localităţile Periam şi Lovrin.
b) A doua grupă de atractivitate pentru practicarea turismului multicultural o constituie
amestecul multietnic şi confesional al zonei. În această zonă ca şi în celelalte zone ale
judeţului în care nu este aşa de pregnant, există un amestec multietnic. Turismul presupune
vizitarea acestor localităţi în momentele de sărbătoare (kirwei, rugă, hram, bucsu, forschang
etc.). Este demn de amintit că în zonă există o mulţime de foraje cu apă geotermală care
sunt utilizate în acumulări de apă pentru ştranduri şi bazine de înot.
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Zona 3: Agroturism, zona premontană a Masivului Poiana Ruscăi
1. Amplasare
Zona agroturistică a piemontului masivului Poiana Ruscăi este amplasată în partea de est a
judeţului Timiş la graniţa cu judeţele Hunedoara şi Caraş-Severin. Localităţile care aparţin
acestei zone sunt: Margina, Curtea, Pietroasa, Tomeşti, Nădrag, Fîrdea, Dumbrava, Mănăştur,
Traian Vuia, Bîrna, Criciova, Victor Vlad Delamarina, Găvojdia precum şi un oraş - Făget.
2. Vestigii arheologice, monumente şi ruine medievale
Întreaga zonă este atestată documentar încă din secolele XIII – XIV, constituind o comunitate
românească aflată când sub ocupaţie turcească, când habsburgică. Vestigiile şi monumentele
zonei reflectă întru totul această alternanţă.
În satul Româneşti există o aşezare paleolitică din mil. VI I. Chr., la Făget se găsesc ruinele
cetăţii Făgetului din secolele XVI – XVII; în satul Jdioara, comuna Criciova se află Cetatea
Jdioarei din secolele XIV – XVI, iar în satul Româneşti din comuna Tomeşti, în peştera „Vârful
lui Filip” se află o aşezare neolitică din epoca bronzului datând din mil. II I. Chr.
În comuna Fârdea pe Valea Brăinului se află o fostă mină de argint din secolele XIX. La
Mănăştur există o aşezare medievală şi ruine de biserică din mil. III I. Chr. Precum şi un pâlc de
platani de pe vremea împărătesei Maria Tereza. În satul Poeni se găsesc ruinele castelului
Oster von Leopoldina şi cripta familiei Oster,.la Româneşti se află Mănăstirea „Izvorul lui Miron”,
iar în localităţile Victor Vlad Delamarina şi Traian Vuia
s-au născut poetul, respectiv
inventatorul Traian Vuia.
3. Rezervaţii şi arii protejate
Zona agroturistică a piemontului Poiana Ruscăi dispune de două rezervaţii naturale, respectiv
Lacul fosilifer Rădmăneşti de 4 ha, aflat pe raza Ocolului Silvic Făget şi Lacul cu Narcise cu o
suprafaţă de 20 ha din satul Băteşti aparţinând de oraşul Făget. De asemenea, în zonă se află
o arie protejată în suprafaţă de 362 ha pe teritoriul comunei Fîrdea - Lacul Surduc. Acumularea
Surduc, înfiinţată în 1975, este cea mai mare întindere de apă din Piemonturile Vestice, având
o suprafaţă de 362 ha. Este o apă oligotrofă, curată, cu maluri fără vegetaţie, doar partea
amonte prezentând câteva tufe de răchită şi sălcii pe malul polderelor de refulare înierbite.
Aceste locuri sunt improprii pentru cuibăritul păsărilor acvatice. Flancurile lacului sunt puternic
antropomorfizate prin numeroase şi diverse construcţii de sfârşit de săptămână. Treptat se
formează o structură de construcţii confortabile pentru agrement mai îndelungat în zonă.
Plimbările pe lac cu ambarcaţiunile sunt la ordinea zilei, în scopuri de agrement şi de practicare
a pescuitului, iar în sezonul rece în acelaşi mod se practică vânătoarea raţelor sălbatice. Zona
are un ridicat potenţial piscicol deoarece, pe lângă Lacul Surduc, dispune de două importante
râuri ale judeţului Timiş, respectiv Timiş şi Bega.
4. Fauna şi flora – specii rare, ocrotite sau pe cale de dispariţie
Zona agroturistică a piemontului Poiana Ruscăi are câteva specii din fauna României foarte
rare sau pe cale de dispariţie. Dintre aceste specii trebuie amintite: corbul (Corvus corax) în
zona Rădmăneşti; lăstunul de mal (Riparia riparia) în zona Hitiaş; râsul (Lynx lynx) în zona
Făget şi nu în ultimul rând ursul carpatin (Ursus arctus), în zona Făgetului. Din floră, specia cea
mai interesantă este Narcisa (Narcissus Poeticus) întâlnită în zona Băteşti, din comuna Făget.
5. Potenţialul turistic
Zona agroturistică a piemontului Poiana Ruscăi se caracterizează printr-un potenţial turistic
foarte puternic şi variat.

În Munţii Poiana Ruscă, se pot găsi poteci marcate pe următoarele trasee: din localităţile
Nădrag, Fârdea, Gladna Română, Zolt şi Luncani la cabana Căpriorul; de la cabana Căpriorul,
de la Luncani şi de la Nădrag (prin Valea Cârlionţu) spre Vârful Padeş; Gladna Română – Zolt –
Luncanii de Jos; Zolt – Pomărie – Tomeşti; din Nădrag la Cascadele, din Valea Cornet la
Monumentul Turistului, la Turnul de observare prin Valea Izvodiei, la placa comemorativă a
reginei Elisabeta; Jdioara – Cetatea Jdioara; Româneşti sat – Peştera Româneşti.
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Se pot distinge patru categorii de turism practicabil în această zonă:
1 Turism de tabără pentru tineret
2 Turism alternativ de recreere pe Lacul Surduc.
Lacul este înconjurat în mare parte de păduri de foioase şi fâneţe, pe maluri fiind ridicate
numeroase case de vacanţă. În zonă fauna este deosebit de bogată ceea ce face ca şi atracţia
cinegetică să fie deosebit de mare. Animalele frecvent întâlnite sunt iepurele, popândăul,
dihorul, nevăstuica, fazanul, cocoşul de munte, lupul, vulpea, mistreţul, veveriţa, cerbul,
căprioara, pisica sălbatică sau chiar ursul.
Pe lângă lac sau în satele învecinate proprietarii caselor de vacanţă sau sătenii oferă cazare şi
masă turiştilor.
3 Turism clasic organizat în hoteluri, moteluri, cabane şi campinguri
Reţeaua de cazare a zonei este diversificată, incluzând hoteluri, cum ar fi la Făget hotelul
Padeşul. De asemenea, la Tomeşti, în apropierea cărei localităţi se află şi Peştera Româneşti,
în care se organizează şi concerte de muzică simfonică, funcţionează complexul turistic „Valea
lui Liman” iar în apropiere de localitate Nădrag cabana „Căpriorul” .
4 Agroturism în stadiu incipient de organizare
Trebuie să precizăm că ofertele de cazare în zona de interes sunt multiple şi variate, dar nu
sunt în totalitate clasificate. Zona dispune de un potenţial agroturistic ridicat.
Zona 4: Turism alternativ Buziaş-Recaş-Lugoj
1. Amplasare
Zona turistică este amplasată în centrul judeţului şi are în componenţă un număr de două oraşe
şi cinci comune, în total şapte centre teritorial administrative: Lugoj, Buziaş, Recaş, Boldur,
Racoviţa, Chevereşu Mare şi Coşteiu.
2. Vestigii arheologice, monumente şi ruine medievale
Zona turistică analizată este deosebit de bogată în vestigii arheologice şi în monumente
arhitecturale datorate vechimii localităţilor din zonă, vechime confirmată inclusiv de atestarea
documentară a acestora. Dintre vestigiile arheologice putem să enumerăm: aşezarea fortificată
din prima epocă a fierului din satul Herneacova, comuna Recaş, din mileniul I Î. Chr.; aşezarea
paleolitică din satul Izvin, comuna Recaş din mileniul V Î.Chr.; aşezarea paleolitică din
„Grădişte”, sat Stanciova, comuna Recaş din mileniul VI Î.Chr.; aşezarea din prima perioadă a
fierului din satul Silagiu, oraş Buziaş din secolul IX – IV Î. Chr. Nu trebuies uitate ruinele Cetăţii
medievale a Lugojului din sec. XV – XVI. Dintre monumentele arhitecturale a zonei trebuie şi
merită amintite câteva din oraşul Buziaş, datând din secolul XIX, cum ar fi:
1. Hotel Grand
2. Hotel Bazar
3. Cazinoul
4. Gara mică
5. Baia 1 şi 2.
În zonă se mai pot vizita câteva monumente cum ar fi casa cu nr. 37 din Boldur şi Biserica de
lemn din satul Căpăţ, comuna Racoviţa.
În oraşul Lugoj merită să reţină atenţia vizitatorilor:
1.
2.
3.
4.
5.

Teatrul Vechi – 1835;
Biserica Minariţilor – 1733
Podul de fier – 1899
Abatorul – 1889
Hanul Poştei – 1726.
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Printre monumentele arhitecturale ale zonei merită şi trebuie să amintim barajul şi Casa Baraj,
„Casa stavilă” de la Coşteiu, nod hidroenergetic de importanţă majoră ce a marcat lucrările de
regularizare a cursului râului Bega şi Timiş, fiind construit în anul 1759. În localitatea Tapia se
găsesc vestigiile vechii aşezări Tapae, locul bătăliei daco-romane. Tot aici trebuie amintit
busturile unor personalităţi care s-au născut, au trăit şi au creat în această zonă: Ion Vidu,
Coriolan Brediceanu, Traian Grozăvescu, Tiberiu Brediceanu, Eftimie Murgu şi alţii.
3. Rezervaţii şi arii protejate
În zonă se află două arii protejate, dintre care una este zona de protecţie a resurselor staţiunii
Buziaş cu vegetaţie forestieră de la Pădurea Dumbrava, cu o suprafaţă de 310 ha, iar cea de-a
doua este constituită de Pădurea şi Parcul Buziaş, de 25,16 ha, zonă de protecţie a resurselor
de apă minerală. La începutul secolului, în anul 1906, când familia Iacob Muschong a
achiziţionat Băile Buziaş, în jurul acestora se întindea o „grădină ornamentală” de câteva
hectare, cu precădere taxoni ornamentali (Platanus, Thuja, Tisa etc.) înconjuraţi de elemenţii
pădurii naturale (Quercus, Tilia, Fraxinus etc.).
În mijlocul acestui parc era clădirea chioşcului central, a cazinoului mai târziu. De aici până la
izvoarele din parc, de ape minerale, până la sălile de tratament şi pavilioanele de cazare se
putea merge pe jos pe un coridor acoperit pe o distanţă de cca. 0,5 km, efectuând în acelaşi
timp o cură de aer. Datorită emanaţiilor de bioxid de carbon ionizarea aerului de aici este
accentuată (asemănătoare aerului de munte) fenomen care a favorizat şi creşterea taxonilor
ornamentali şi a celor autohtoni, într-o ambianţă peisagistică foarte plăcută. Cele două izvoare
de ape minerale, care prin conţinutul lor de ioni de fier au un gust aparte constituie o altă
atracţie pentru cei ce vor să viziteze Parcul Buziaş. Buziaşul se poate vizita în orice anotimp,
savurându-se ambianţa construcţiilor de altădată, care au rezistat timpului, înconjurate de parc.
Localitatea constituie un loc de vacanţă şi de întâlniri pentru personalităţi şi artişti renumiţi dar şi
pentru cei suferinzi de diferite afecţiuni, care au venit, şi vin aici, crezând în puterile
tămăduitoare a apelor minerale aducătoare de sănătate, prea puţin cunoscute în lume. Zona
dispune de un potenţial piscicol deosebit, pe teritoriul ei existând o amenajare piscicolă la Lugoj
(Pescăruşul) de 25 ha, şi respectiv râul Timiş, ce constituie un loc de agrement şi pescuit pentru
rezidenţii din zonă şi cei ce o vizitează.
4. Fauna şi flora
Printre speciile de faună ocrotite posibil de întâlnit în zonă menţionăm Prigoria (Meraps
apicester) şi Lăstunul de mal (Riparia riparia), întâlnit mai ales pe valea şi lunca râului Timiş.
Dintre arborii ocrotiţi trebuie să amintim exemplarul de Pin negru de Banat (Pinus nigra var
Banatica) de 70 de ani din Cimitirul catolic din Lugoj. În Parcul Buziaş există câteva exemplare
multiseculare de Platan.
În partea de sud-est a judeţului Timiş, la limită cu Caraş Severinul, într-o zonă colinară, se află
amplasat fondul de vânătoare Visag, Se intinde pe o suprafaţă de 11.749 ha, din care 868 ha
sunt acoperite de păduri, 1.573 ha sunt păşuni, iar 9.035 ha sunt arabil, fâneţe şi livezi. 85 ha
reprezintă luciu de apă, iar 192 ha sunt terenuri neproductive. Specii de interes cinegetic sunt :
fazani; iepuri; mistreţi; căpriori; sitari de pădure; raţe.
5. Potenţialul turistic
Potenţialul turistic al zonei constă în două direcţii principale: prima direcţie o reprezintă turismul
clasic organizat în centre specializate (Lugoj, Buziaş, Chevereş), iar cea de-a doua derivă din
caracterul agricol (viticol) al zonei. Această zonă este renumită pentru producţiile viticole
realizate. Astfel, se remarcă:
a)

Tabăra pentru tineret din Chevereşu Mare,

b)

Staţiunea balneară Buziaş

Staţiunea a fost cunoscută pentru serviciile balneare şi de exploatare a apelor carbogazoase
încă din anii 1811-1815. Localitatea a fost menţionată pentru izvoarele de acid carbonic de pe
vremea romanilor, sub denumirea de Ahilis. În 1812-1815 se amenajează parcul cu puieţi de
platani aduşi din Sicilia, iar din 1812 există un exemplar gigant de platan.
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Staţiunea dispune de trei izvoare publice de apă minerală în parc şi de un ştrand cu apă
minerală. Este o staţiune balneară cu tradiţie în tratarea bolilor cardiovasculare, ale sistemului
nervos central, de nutriţie şi metabolism, profesionale, ale tubului digestiv, tulburărilor neuroendocrine etc.Cura balneară se face în sistem pavilionar şi de vile, iar tratamentul se poate face
în băile 1 şi 2 şi în ştrandul cu apă minerală. În oraşul Buziaş şi Lugoj există sistemul clasic de
cazare a turiştilor în hoteluri de categoriile două şi trei stele. De asemenea, în apropiere de
Lugoj funcţionează, în regim de motel şi camping, Hanul „Ana Lugojana”.
c)

Turismul alternativ viti-vinicol (de podgorie)

Acest tip de turism constituie o oportunitate a zonelor specializate în producţii viti-vinicole în
care există posibilitatea valorificării superioare a acestui potenţial. Zona este amplasată pe
câmpia înaltă şi piemontul Lipovei, respectiv a Poianei Rusca, conferind prin aşezare şi
expunere la soare condiţii favorabile cultivării viţei de vie.

Cramele Recaş sunt renumite pentru podgoriile sale, unde există un program de vizita a
plantaţiei de vie pe dealurile însorite şi degustări oferite in adâncul hrubelor vechi de peste 50
de ani.
Zona 5: Turism alternativ aulticultural Deta-Banloc
1. Amplasare
Zona este amplasată în partea de sud a judeţului, la graniţa cu Serbia şi Muntenegru. Zona
cuprinde comunele Ghilad şi Banloc precum şi oraşele Deta şi Ciacova.
2. Vestigii arheologice, monumente şi ruine medievale
În zona delimitată de cele patru administraţii care formează un potenţial turism alternativ
multicultural se impun câteva vestigii arheologice, monumente şi ruine, după cum urmează: în
satul Ofseniţa, comuna Banloc, se găsesc Tumuli datând din mileniul II Î. Chr., iar în satul
Opătiţa, oraş Deta, există rămăşiţele unei fortificaţii medievale din secolele XII – XVI.
Trebuie amintit Castelul de la Banloc, construit în 1759. De asemenea în localitatea Partoş
există o mănăstire care are un paraclis din secolul XVI, în timp ce mănăstirea dăinuie din
secolele XIII – XIV. În oraşul Ciacova din cetatea dărâmată în 1701 şi construită între anii 13901394 a rezistat doar „Cula”. În localitatea Cebza se găseşte o biserică din lemn, cu un izvor
considerat tămăduitor. În localitatea Ciacova se păstrează casa scriitorului Dositei Obradovici,
iar în localitatea Gad se găsesc Conacurile „Gudemus” şi „Gad 2”. În oraşul Deta merită
amintite biserica catolică, ştrandul termal şi în general aspectul patriarhal al unui stil mobarak
specific oraşului de provincie din zona de şes. De asemenea s-a descoperit şi o fortificaţie
medievală din secolele XII – XVI.
3. Rezervaţii şi arii protejate
Singura rezervaţie ştiinţifică este parcul de la Banloc care are o suprafaţă de 8 ha şi în care se
înalţă 10 bucăţi de Pin negru de Banat (Pinus nigra var Banatica) de cca 70 ani. De asemenea,
zona dispune de două bazine piscicole la Ciacova de 4 ha şi la Deta de 3 ha, unde se poate
practica pescuitul sportiv.
4. Fauna şi flora
Atât fauna cât şi flora sunt specifice zonelor de şes şi de luncă. Dintre speciile rare sau ocrotite
amintim Pinul negru de Banat care se găseşte în rezervaţia ştiinţifică a Parcului din Banloc.
Menţionăm că în localitatea Banloc a fost înfiinţată şi perfecţionată prima exploataţie de orez din
Banat, creându-se şi un soi de orez de Banloc. Din păcate, la ora actuală, exploataţia nu mai
funcţionează, existând doar urme ale digurilor şi a canalelor de irigare.
5. Potenţialul turistic
Potenţialul turistic al zonei este destul de redus atât ca varietate a punctelor de atracţie cât şi
din punct de vedere al numărului lor. În localitatea Deta se poate vorbi de un turism balnear la
ştrandul din localitate, care dispune de 2 bazine şi de un număr de 40 locuri de tratament.
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De asemenea, localitatea Deta mai dispune şi de un hotel şi posibilităţi de alimentaţie publică
pentru a servi ca bază de plecare atât la Castelul şi Parcul Banloc, cât şi la Biserica şi
Mănăstirea Partoş. Timişul, râul care a dat numele judeţului, străbate teritoriul comunei
Ciacova, iar pe malurile sale, mai ales în localităţile Cebza şi Gad, se profilează o bază de
agrement cu căsuţe de vacanţă de weekend şi chiar cu unităţi pentru turism organizat (cabane,
camping).
Zona 6: Turism alternativ şi de vânătoare Pişchia-Maşloc
1. Amplasare
Zona de turism alternativ şi de vânătoare Pişchia-Maşloc se situează în zona de nord a
judeţului Timiş, cuprinzând comunele Orţişoara, Maşloc, Pişchia şi Bogda.
2. Vestigii arheologice, monumente şi ruine medievale
Atracţiile turistice în domeniul vestigiilor arheologice şi al ruinelor medievale sunt în număr
destul de limitat, atât datorită ariei destul de reduse a zonei cât şi amplasării acesteia între cele
trei mari cetăţi ale evului mediu: Timişoara, Arad şi Lipova.
Merită însă amintite: „Cetatea Turcească” de pământ de la Alioş, comuna Maşloc, secolele XIV
– XVI; Cetatea medievală din Bencecu de Jos, comuna Pişchia, sec. XIV – XVI; „Şanţul
turcilor”, comuna Maşloc, sec. XIV – XVI; aşezarea din epoca bronzului din satul Seceani,
comuna Orţişoara, mileniul II Î. Chr. De asemenea, trebuie amintite conacul din comuna Maşloc,
datând din 1855 şi biserica romano-catolică din comuna Bogda, sat Cenei, din 1860.
3. Rezervaţii şi arii protejate
Menţionăm ca zonă protejată Mlaştinile Murani, cu o suprafaţă de 200 ha, situate pe raza
comunei Pişchia. Pe lângă pescuitul sportiv posibil de practicat în zona descrisă, în lacurile şi
bălţile din zona Pişchia - Maşloc există şi un potenţial cinegetic important. Din totalul de şapte
zone cinegetice ale judeţului Timiş cu o suprafaţă de 9.814 ha, patru aparţin zonei (Pişchia,
Alioş, Şarlota Mare, Şarlota - Hodoş) şi totalizează 6.649 ha, adică 68% din totalul suprafeţei
fondului cinegetic.
4. Fauna şi flora
Dintre speciile din fauna ocrotită sau rară găsim în zona Murani broasca ţestoasă (Emys
arbicularis), corcodelul (Podiceps cristatus), precum şi cormoranul mic (Phalacrocorax
pygmens) în pasaj. În zona descrisă fauna şi flora sunt deosebit de bogate, creând condiţii
microclimatice favorabile pentru dezvoltare. Abundenţa faunei creează condiţii deosebit de
favorabile pentru a practica vânătoarea sportivă în toate anotimpurile anului, cu excepţia verii.
5. Potenţial turistic
Potenţialul zonei de turism alternativ de vânătoare Pişchia-Maşloc se sprijină pe existenţa în
zonă a două amenajări turistice: Băile Calacea şi Tabăra pentru tineret Bogda. Băile Călacea
este o staţiune balneoclimaterică de interes general situată în Câmpia Banatului, la 25 km de
Timişoara. Staţiunea are tradiţie în tratarea bolilor profesionale determinate de munca în condiţii
de umiditate; afecţiunilor reumatismale degenerative; afecţiunilor ortopedico-reumatice.
Staţiunea dispune de locuri cazare de două şi trei stele precum şi la un popas turistic
Zonele cu un bogat fond cinegetic (Banloc, Bogda, Breştea, Chevereşu Mare, Dumbrava, Giroc,
Hitiaş, Pădureni, Peciu Nou, Pişchia, Remetea Mică, Silagiu), precum şi cele cu un fond
piscicol diversificat (Bega - Luncani, Bega - Tomeşti - Româneşti, Bega - Margina, Timiş Cebza, Timiş - Coşteiu) sunt foarte apreciate de iubitorii vânătorii şi pescuitului sportiv.
La data de 31.12.2006, suprafaţa celor 62 de fonduri de vânătoare se întindea pe 605.199 ha,
din care 57 de fonduri sunt de câmpie (545.196 ha), 3 fonduri sunt de munte (40.177 ha) şi 2
sunt de deal (19.826 ha).
Vânatul de bază în judeţul Timiş este căpriorul, mistreţul, iepurele, fazanul, cerbul lopătar, ursul,
lupul, pisica sălbatică, râsul şi cerbul comun. Ca suprafaţa de pescuit AJVPS TIMIŞ deţine: pe
Râul Timiş – 53 km; pe Râul Bega – 82 km; Bălţile pescăreşti din Lugoj – 58 ha; Bălţile din
Partoş – 14 ha.
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Ca o a treia posibilitate de practicare a turismului este cea de agroturism, practicat mai ales în
zona de deal Bogda, Altringen, Charlottenburg.
Capacităţi de cazare în judeţul Timiş
Din tabelul de mai jos rezultă un indice de utilizare a capacităţilor de cazare în funcţiune foarte
redus, în scădere continuă, dar şi o creştere a locurilor de cazare. Acest fapt se explică prin
existenţa unor capacităţi de cazare care nu au fost renovate. Serviciile nu sunt întotdeauna de
cea mai bună calitate, dar investiţiile noi încearcă să răspundă în mod corespunzător
exigenţelor turiştilor din judeţul Timiş. Potenţialul turistic este insuficient valorificat iar
promovarea nu este încă suficient de atractivă.
Tabelul 3.1. Capacitatea şi activitatea de cazare turistică în judeţul Timiş, în anul 2005 la 31
iulie
Anul la 31
iulie
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Capacitatea de cazare
În funcţie
Existenţă
(mii locuri
(locuri)
zile)
4125
1235
4273
1292
4555
1344
4938
1470
5187
1598
5410
1756

Sosiri
(mii)

Înnoptări
(mii)

Indicii de utilizare a
capacităţii în
funcţiune (%)

204
187
172
176
190
200

532
512
478
482
514
518

43,00
39,60
35,50
32,80
32.20
29.50

Sursa: INS, Anuarul Statistic al României, 2006
Figura 3.1.
Sursa: INS,
Anuarul Statistic al
României, 2006
Se poate observa
scăderea continuă a
utilizării capacităţilor de
cazare, un indicator al
scăderii interesului
turiştilor pentru utilizarea
unităţilor de cazare, dar
nu neapărat şi al scăderii
atractivităţii zonei din
punctul de vedere al
turismului.
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Mediul cultural, relaţiile cu societatea civilă şi relaţiile de cooperare transfrontalieră a judeţului
Timiş
Analiza mediului cultural.
Tradiţia culturală
Pe fundalul toleranţei reciproce sentimentul apartenenţei naţionale a determinat păstrarea
tradiţiilor şi valorilor spirituale specifice, cultura a devenit un element de coeziune socială a
locuitorilor acestui spaţiu. O caracteristică importantă o reprezintă înfiinţarea a numeroase
societăţi şi asociaţii culturale a naţionalităţilor începând cu secolul XIX-lea. Timişul a rămas un
spaţiu de interferenţe spirituale în care respectul reciproc al valorilor a creat aici un model de
multiculturalitate şi un model multietnic de valori.
Cultura scrisă
Structura demografică a spaţiului timişean a determinat existenţa unei mari diversităţi în oferta
de carte din bibliotecile publice din judeţ. Din datele analizate rezultă că lectura publică se
bucură de o dezvoltare constantă din punctul de vedere al creşterii ofertei de carte şi al
solicitării de carte, frecvenţa ridicată se datorează creşterii preţului cărţii şi scăderii puterii de
cumpărare a populaţiei. Fondul de carte existent la nivelul bibliotecilor comunale şi orăşeneşti
este învechit, deteriorat, spaţiile destinate bibliotecilor publice sunt insuficiente şi prost dotate,
personalul este calificat în mediul rural, având şi atribuţii suplimnetare de referent cultural.
Biblioteca Judeţeană colaborează şi cu alte instituţii de învăţământ şi de cercetare la realizarea
unor evenimente culturale comune, asigură asistenţa de specialitate bibliotecilor din judeţ, se
remarcă o lipsă acută de personal, deşi ea este singura instituţie care mai repartizează carte
nouă achiziţionată din fondurile în continuă scădere, alocate de Ministerul Culturii. Bibliotecile
comunale sunt în proporţie de 75% deschise, judeţul Timiş având de departe cea mai
reprezentativă reţea în acest sens. Paleta publicaţiilor culturale este extrem de largă, problema
esenţială o reprezintă însă tirajele restrânse şi circulaţia restrânsă, literatura minorităţilor
naţionale are reprezentant prin publicaţiile în limba minorităţii. Editarea de carte este realizată
de societăţi comerciale şi nu intră în sfera de finanţare a Consiliului Judeţean şi a consiliilor
locale.
Artele spectacolului
Arta spectacolului este cel mai vast şi reprezentativ domeniu cultural al judeţului, atât prin
numărul actorilor culturali cât şi prin oferta realizată. Viaţa muzicală are o tradiţie de aproape trei
secole şi este reprezentată prin prestigioasa activitate a Operei Române din Timişoara şi a
Filarmonicii Banatul. De-a lungul anilor, cele două instituţii stindard din urbe au realizat şi
organizat numeroase stagiuni şi turnee în teritoriu, colaborările între cele două instituţii cât şi cu
instituţii terţe determină o dezvoltare certă a spaţiului în care se manifestă. Viaţa teatrală
timişeană se caracterizează printr-un element de unicitate european, coexistă cu stagiuni
permanente Teatrul Naţional Mihai Eminescu, Teatrul Maghiar Csiky Gergeky şi Teatrul
German de Stat.
Cu perioade de înflorire şi declin datorate fie intervenţiei subiective a politicului, fie a unui tip de
confuzie socială specifică tranziţiei, viaţa teatrală, prin diversitatea oferte, continuă să atragă în
mod constant diferitele segmente ale publicului timişean. Relativa stabilitatea financiară de care
se bucură instituţiile teatrale este un punct tare la toate cele patru instituţii analizate (celor trei
prezentate li se adaugă Teatrul pentru copii şi Tineret Merlin), lipsa unui program explicit de
educaţie culturală şi lipsa unei politici unitare în cultură şi între cultură şi învăţământ fac ca
multe din acţiunile acestor instituţii să aibă un caracter sporadic, cu efecte parţiale.
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Artele vizuale
Studiul asupra peisajului plastic necesită raportarea fenomenului la contextul general în care
acesta se manifestă atât pe verticală cât şi pe orizontală, pentru a putea decela modul specific
de inserţie al fenomenului plastic contemporan, într-o contradicţie deja existentă, pe de o parte
şi pe de alta, pentru a vedea felul specific în care acelaşi fenomen răspunde sau nu impulsurilor
sociale existente, contemporane. În contextul vieţii ultracontrolate de puterea politică, forma
asociativă crea, pe lângă constrângerile generale şi o sumă de avantaje de care artiştii plastici
puteau beneficia. Pe de altă parte, existau fonduri de achiziţii anuale, achiziţii care se făceau
din materialul expus. Aceste surse au făcut posibilă existenţa unui număr de artişti care au putut
să se susţină.
Fondurile de achiziţii de stat s-au sistat după 1989, dar infrastructura a rămas aceeaşi. În
consecinţă, deşi U.A.P. dispune de un important potenţial uman, în plan material nu există
fonduri, iar membrii săi trebuie să recurgă la alte mijloace de subzistenţă care să le asigure
minimul necesar supravieţuirii.
Un sistem managerial neprofesionist, U.A.P. riscă să piardă şansele pe care le are ca sistem
asociativ în favoarea unor mişcări individuale sau colective.
Patrimoniul cultural mobil
În judeţul Timiş există un bogat patrimoniu cultural mobil, acumulat în timp, din păcate se
constată lipsa unui cadru funcţional viabil de aplicare a legislaţiei.
Muzeele sunt instituţii de cultură, educaţie şi divertisment ce deţin un bogat patrimoniu mobil
insuficient pus în valoare şi pe cale de degradare, datorită lipsei spaţiilor expoziţionale şi de
depozitare, a resurselor financiare pentru modernizarea sistemelor de expunere şi conservare.
Se constată lipsa unui parteneriat stabil cu instituţiile educative şi cu instituţiile de turism care să
ducă la creşterea interesului publicului pentru oferta culturală a acestor instituţii. Există un
public vizitator fidel muzeelor, dar există o lipsă de interes a publicului pentru activitatea
muzeală cu reală valoare ştiinţifică în favoarea divertismentului şi facilului. Lipsa materialelor
auxiliare şi a dotărilor necesare pentru realizarea unei prezentări moderne determină o
constantă numerică redusă a publicului.
Patrimoniul cultural imobil al Judeţului Timiş
Patrimoniul cultural imobil păstrează memoria şi identitatea spaţiului timişean, definind
personalitatea specifică a arealului investigat. El este într-un proces de degradare, ameninţat de
evoluţia mediului fizic şi de om prin neîntreţinere şi degradare voită, salvarea patrimoniului
cultural imobil tinde să devină o prioritate importantă la nivel central şi la nivel local.
Monumentele de arhitectură, bisericile din lemn, pictate sau nu, surprind prin echilibrul
proporţiilor şi pitorescul compoziţiilor picturale, fără a fi îngrădite de epoci, stiluri sau funcţiune,
ele contribuie în mare măsură la realizarea unei imagini emblematice a judeţului. Patrimoniul
urban degradat, de o inestimabilă valoare istorică, poate fi conservat dacă se va stabili un cadru
juridic coerent care să îi garanteze protecţia efectivă, în speţă echilibrul instabil dintre dezvoltare
şi regres, dintre protecţie şi distrugere a valorilor locale.
Un recent studiu a patrimoniului imobil din mediul rural furnizează următorul raport dintre factorii
dezvoltării şi consecinţele lor, atât timp cât nu se manifestă un sistem protector din interiorul sau
exteriorul comunităţilor:
-

agresarea mediului natural
mutaţii socio-etnice necontrolate
modificări în sfera vieţii comunitare
discordanţe în relaţiile dintre localnici şi noii veniţi
modificări galopante şi nemotivate obiectiv ale modului de viaţă
agresarea mediului construit prin reconversii neviabile, demolări şi reconstrucţii, tipologii
străine de construire şi amenajare, utilizarea de tehnologii şi materiale neadecvate.
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Concluzia este că aceste intervenţii din exterior au măcinat şi continuă să macine structurile
interne ale comunităţilor, să distrugă relaţiile ancestrale cu mediul natural, să le mixeze în
maniere bizare fără reprezentativitate pentru mediul existent. În condiţiile comportamentului
mutant al comunităţilor din zonă, bunăstarea va accelera procesul de „modernizare” impunând
acţiuni exterioare cu consecinţe nefaste asupra patrimoniului imobil.
Cultură populară şi tradiţie
Orientată spre păstrarea profilului cultural timişean şi dezvoltată
pe baza unei îndelungate
tradiţii în poli culturali reprezentativi, perturbată în prezent de transformări sociale, economice şi
demografice, uneori confruntată cu dezinteresul populaţiei rurale şi ai unor reprezentanţi ai
administraţiei locale, cu deprofesionalizarea resurselor umane ţi cu degradarea patrimoniului,
oferta culturală tradiţională rămâne însă viabilă şi se afirmă în circuitul de valori naţionale şi
universale.
Apariţia în peisajul culturii şi artei timişene a Centrului de Cultură şi Artă a constituit o premieră
naţională, modelul pe care l-am creat după o serie de consultări cu reprezentanţi ai
administraţiei judeţene după riguroase inginerii financiare şi legislative în condiţiile în care
timpurile revolute presau pe o parte iar necesităţile obiective pe altă parte a devenit un model
pentru foarte multe judeţe din ţară. Obiectivul de bază al activităţii îl constituie realizarea unui
program coerent de cercetare, conservare şi valorificare a culturii populare, realizarea unei
instituţii care să per e. Timpul a demonstrat viabilitatea acestui proiect, rezultatele obţinute pe
plan intern au permis revigorarea activităţii artistice şi culturale specifice mediului rural pe de o
parte şi realizarea unei deschideri către circuitul cultural european şi euroregional pe de altă
parte. Această instituţie prin activitatea sa la nivel judeţean a înviat practic viaţa culturală rurală
timişeană chiar dacă nu a fost recunoscută prin legislaţia promovată în anul 2003.
Acest model de organizare a fost implementat şi la nivelul comunelor prin înfiinţarea de centre
de cultură comunale care practic realizează acelaşi obiectiv în condiţiile specifice nivelului de
organizare administrativă păstrându-se modelul ,,conservat” existent acolo unde evoluţia este
mai lentă abordând principiul transformării prin paşi mărunţi a activităţii. La nivelul judeţului se
remarcă existenţa unei oferte culturale diversificate reflectate prin multitudinea tipurilor de
acţiuni culturale efectuate de Consiliul Judeţean Timiş în colaborare cu consiliile locale. Acest
lucru se poate observa prin deschiderea spre activităţi educaţionale şi sportive. Se observă
creşterea interesului şi a sprijinului acordat de instituţiile administraţiei publice judeţene,
implicarea decisivă a Consiliului Judeţean în finanţarea evenimentelor culturale reprezentative
din judeţ. La nivel local, trebuie luate deciziile din domeniul local, iar relaţia cu instituţiile de
cultură şi artă trebuie să se desfăşoare sub formă de parteneriat pe baza unor proiecte şi
programe bine conturate şi fundamentate. Trebuie subliniată importanţa finanţărilor obţinute în
colaborare cu ONG-urile şi mai ales finanţarea obţinută prin accesarea unor programe externe.
Lipsa personalităţii juridice a centrelor de cultură din mediul rural, respectiv a căminelor
culturale, afectează grav managementul instituţional, îngreunează gestionarea fondurilor,
limitează deciziile, timpul de reacţie şi îndeplinirea obiectivelor specifice.
Cultură şi civilizaţie tradiţională
Având un spaţiu multicultural şi multietnic, judeţul Timiş poate fi considerat un model de
convieţuire interetnică bazată pe respectarea valorilor şi a tradiţiei proprii fiecărei comunităţi
etnice. Administraţia publică locală, prin cadrul asigurat, contribuie la realizarea unui climat
favorabil afirmării culturale a fiecărei comunităţi minoritare din judeţ. Organizaţiile minorităţilor
naţionale beneficiază de sprijinul oferit de Guvernul României, de cel al Consiliului Judeţean
Timiş precum şi de sprijinul statelor înrudite. Sprijinul extern se concretizează prin contribuţii la
finanţarea funcţionării şi mai puţin prin contribuţii la realizarea de acţiuni culturale în comun cu
celelalte comunităţi.
Legislaţia românească prevede măsuri de sprijinire a minorităţilor naţionale în păstrarea
identităţii culturale şi în dezvoltarea vieţii culturale proprii. Cele mai multe comunităţi minoritare
se confruntă în prezent cu o diminuare progresivă a numărului de membrii. Specificul
intercultural al Timişului se manifestă cu ocazia evenimentelor culturale şi reflectă importantele
modificări ale compoziţiei demografice. Sunt exemple prin care sărbători religioase tradiţionale
au fost preluate de comunităţile locale, menţinute şi dezvoltate (Kirchw-eiul).
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Dezvoltarea culturală a spaţiului timişean se manifestă prin prezenţa mai multor comunităţi
religioase care îşi au propriul patrimoniu mobil şi imobil şi care în acest mod completează oferta
culturală tradiţională a judeţului.
Educaţie şi cercetare culturală
O serie de organizaţii neguvernamentale timişorene s-au afirmat pe parcursul anilor
postrevoluţionari prin promovarea acţiunilor de educaţie culturală sau de cercetare în domeniul
culturii, completând peisajul cultural timişean prin organizarea de conferinţe, seminarii, mese
rotunde, simpozioane, cursuri de formare şi acţiuni de educaţie culturală, studii şi cercetări
specifice (Institutul Intercultural Timişoara, Fundaţia a III Europă, Fundaţia culturală First,
Fundaţia Diaspora).
Informaţii relevante privind mediul cultural din judeţ sunt prezentate în lucrarea: ,,Investigarea
cererii şi a ofertei în spaţiul cultural – bază de date pentru fundamentarea strategiei
culturale’’,autorii,C. Răceanu – B. Nadolu – C. Rus – R. Giurgiu – R. Hrenoschi), din care
redăm câteva aspecte:
Figura 4.1.

Frecventare biblioteci - Urban (%)
Sursă: C. Răceanu – B.
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Figura 4.2
Sursă: C. Răceanu – B.
Nadolu – C. Rus – R.
Giurgiu – R. Hrenoschi:
”Investigarea cererii şi
a ofertei în spaţiul
cultural – bază de date
pentru fundamentarea
strategiei culturale’’
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Figura 4.3.

Gradul de satisfacţie relativ la oferta culturală locală
Sursă: C. Răceanu –
B. Nadolu – C. Rus
– R. Giurgiu – R.
Hrenoschi:
”Investigarea cererii
şi a ofertei în spaţiul
cultural – bază de
date
pentru
fundamentarea
strategiei culturale’’
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Principala motivaţie pentru gradul de satisfacţie relativ la oferta culturală locală este:
-

pentru municipiul Timişoara, faptul că „oferta culturală este diversă şi suficientă”
pentru mediul urban, faptul că „oferta culturală este diversă şi suficientă”;
pentru mediul rural, faptul că „oferta culturală este absentă”.

In ceea ce priveşte descentralizarea în domeniul cultural, s-a constat evaluarea unui nivel
scăzut de descentralizare, apreciindu-se că „există prea multe instituţii culturale dependente de
Ministerul Culturii” (48%). Există, de asemenea, opinia conform căreia cultura ar trebui finanţată
în primul rând de către Guvern, iar în al doilea rând de către administraţia locală.
Relaţiile cu societatea civilă.
Relaţiile cu ONG-urile, alte instituţii şi organizaţii aparţinând societăţii civile.
Strategia culturală a Judeţului Timiş, adoptată pentru perioada 2002-2005 prin Hotărârea
C.J.Timiş Nr. 25/29.04.2002 prevede ca asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate
juridică, precum şi alte organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, care iniţiază şi
organizează programe şi proiecte culturale, pot primi subvenţii de la bugetul de stat sau, după
caz, de la bugetele locale. De cca. 10 ani sunt finanţate din bugetul C. J. Timiş sub coordonare
directă şi în colaborare cu unităţile de cultură din subordinea administrativă sau cu alte unităţi
culturale din judeţ proiecte şi programe cultural-sportive. Aceste manifestări culturale sunt
reunite anual, începând cu anul 1996, sub genericul “Agenda manifestărilor culturale”. Din
1999, se lucrează cu “Agenda manifestărilor cultural-sportive” şi reuşeşte să devină una din
principalele modalităţi de promovare a actului cultural în teritoriu. Agenda este elaborată cu
spijinul şi sub îndrumarea directă a Comisiei pentru cultură, învăţământ, cercetare ştiinţifică şi
relaţii cu cultele, a Comisiei de servicii pentru populaţie, comerţ, sport şi agrement şi a Comisiei
pentru dezvoltarea relaţiilor externe şi euroregionale. Denumirile comisiilor implicate în
dezvoltarea acestui instrument de lucru se schimbă în timp, esenţial este că indiferent de
capitolele pe care le avizează există o preocupare semnificativă către dezvoltarea permanentă
a acestui instrument de lucru coerent
In scopul susţinerii afirmării unei vieţi culturale diversificate (având ca obiective generale:
dezvoltarea artei spectacolului, dezvoltarea culturii scrise, dezvoltarea artelor vizuale,
dezvoltarea artei neprofesioniste, sprijinirea dezvoltării organizaţiilor neprofesioniste şi
neguvernamentale care activează în domeniul cultural, promovarea unor noi forme de expresie
culturală, asigurarea cooperării culturale la nivel judeţean prin promovarea parteneriatelor şi a
coproducţiilor între diferiţi actori culturali şi promovarea parteneriatelor între factorii de decizie în
domeniul cultural) au fost promovate unele acţiuni propuse de către ONG.
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Situaţia finanţării unor acţiuni propuse de ONG-uri este următoarea:
Tabelul 4.1. Număr de acţiuni realizate de CJ Timiş în colaborare cu ONG-urile în perioada
1998-2007
Anul
Număr de acţiuni
în colaborare cu
ONG

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

4

8

16

24

38

64

148

176

204

276

Sursa datelor: Agenda culturală 2007, CJ Timiş
Figura 4.4.
Dinamica numarului de actiuni realizate de CJ Timis in
colaborare cu ONG-uri, in ultimii 10 ani
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Sursa datelor: Agenda culturală 2007, CJ Timiş
Figura 4.5.
Dinamica alocarilor financiare a CJ Timis pentru actiunile
realizate in colaborare cu ONG-urile
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Sursa datelor: Agenda culturală 2007, CJ Timiş
In anul 2006 numărul acţiunilor în colaborare cu ONG – urile a crescut la 204 având o sumă
alocată iniţial de 15% din suma totală alocată Agendei culturale 2006 iar în anul 2007 numărul
acţiunilor estimate a crescut la 279, suma alocată a depăşit suma alocată în anul anterior
ajungând la 19,5% din totalul sumei alocate Agendei culturale 2007 .
Ca o primă concluzie se poate afirma, că cea mai constantă şi în acelaşi timp mai
spectaculoasă creştere există în domeniul colaborării cu ONG-urile, dar făcând remarca că
majoritatea acestora funcţionează în mediu urban, problema ofertei culturale din mediul rural
rămâne doar parţial soluţionată.
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O analiză a acestei colaborări prin prisma apartenenţei la categoriile de vârstă situează centrul
de greutate al acestei colaborări în jurul vârstei cuprinse în plaja 16 –25 de ani, în general tinerii
elevi şi studenţi au preocupări deosebite în realizarea unor parteneriate în domeniul cultural în
legătură cu preocupările lor specifice (manifestări teatrale, manifestări muzicale pornind de la
muzica clasică şi până la cea electronică, seri de poezie, spectacole în spaţii neconforme etc.).
O importantă direcţie de acţiune a fost aceea care cuprinde colaborarea cu învăţământul
preuniversitar şi universitar din judeţul Timiş care este redată sintetic mai jos:
Figura 4.6.
Colaborarea cu invatamantul pre-universitar si universitar din
judetul Timis
300
250

240

200

183

150
101

100
50

55

42

31

0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Număr de acţiuni anuale din capitolul T V

Sursa datelor: Agenda culturală 2007, CJ Timiş
Pentru început au fost greu de stabilit şi acordat la formele legale existente, instrumentele
financiare de colaborare şi modalităţile de colaborare, odată fixate, concomitent cu schimbarea
atitudinii faţă de necesitatea colaborării, efectele se văd atât în creşterea numărului de acţiuni
realizate cât şi în creşterea calitativă a acestora.
Constatările privind evoluţia acţiunilor realizate pe direcţia sportului de masă (Capitolul T VI )
sunt similare având însă particularităţi specifice legate şi de atitudinea factorilor locali de decizie
în strânsă concordanţă cu structura socială şi cu mentalitatea specifică zonelor rurale.
Edificatoare este situaţia de mai jos:
Tabelul 4.2. Numărul de acţiuni pentru tineret şi sport organizate de CJ Timiş în colaborare cu
ONG-uri, si alocările financiare
Nr.
crt.
1

2

Perioada de timp
(an)
Suma totală alocată
finanţării acţiunilor de
tineret şi sport(TVI) –
mil. lei
Număr de acţiuni
anuale

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

309

640

706

743

810

908

1300

1510

28

54

78

92

103

148

194

263

Sursa datelor: Agenda culturală 2007, CJ Timiş
Au devenit tradiţionale o serie de manifestări sportive de masă (Săptămâna olimpică,
Săptămâna sportului pentru toţi, Ziua clubului din Căminul cultural, e.t.c) cu caracter judeţean,
au reapărut manifestări cândva tradiţionale (Campionatele şcolare judeţene de baschet, volei,
handbal, tenis de masă şi şah, pentru licee şi pentru ciclul gimnazial atât la băieţi cât şi la fete)
s-au au apărut manifestări noi care tind să devină tradiţionale (Cupa lacurilor timişene la pescuit
,Zilele sportului pe lacul Surduc, Cupa satelor timişene la şah respectiv go, etc.) în contextul în
care sunt cofinanţate acţiuni la nivel naţional şi internaţional(Trofeul ,,Carpaţi’’ la handbal
masculin, Miting aviatic, Cupa Mondială de Karate, etc.).
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Prezintă interes şi numărul locuitorilor beneficiari ai activităţilor culturale; redăm, deci, în cele ce
urmează această evoluţie: avem de-a face cu o creştere aproape constantă, punctul de
inflexiune coincide cu alegerile din 2000, respectiv cu schimbarea, în mai mult localităţi, a
conducerii administrative. Acest grafic ne arată că din totalul populaţiei judeţului – de 680 mii
locuitori – 590 mii sunt beneficiari (potenţiali) la sfârşitul anului 2007 ai unor activităţi susţinute
financiar de CJ Timiş.
Figura 4.7.

Potentiali beneficiari ai activitatilor sustinute financiar de CJ
Timis

Populaţie
beneficiară

600
520

506

500
450

590

572

564

552

550

430

400

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

an

mii locuitori

Sursa datelor: Agenda culturală 2007, CJ Timiş
Pentru a stimula participarea cetăţenilor la actul cultural – artistic, în special în mediul rural, s-a
apelat la introducerea noţiunii de ,,referent cultural’’ în încercarea de statuare a persoanei care
să aibă la nivelul comunităţii locale responsabilităţile specifice diseminării actului cultural. La
nivelul comunităţilor locale comunale REFERENŢII CULTURALI au început să desfăşoare
activitatea specifică cu rezultate perceptibile de la finele anului 2000, exemplul dat de aceştia a
sensibilizat puternic atât populaţia care s-a implicat în activitatea culturală locală cât şi factorii
de decizie de la nivelul altor comunităţi care au înţeles importanţa lor.
Figura 4.8.
Referenti culturali in judetul Timis
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Sursa datelor: Agenda culturală 2007, CJ Timiş
Agenda culturală a fost singurul instrument prin care Consiliul Judeţean Timiş a reuşit să
implementeze Strategia culturală la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ
contribuind practic la trecerea de la o viaţă culturală la comandă la o viaţă culturală normală în
contextul dificil al tranziţiei din România şi la regăsirea propriei identităţi culturale, amprentă
distinctivă în peisajul european de valori. Trebuie subliniat aportul important adus în
organizarea şi susţinerea acestor manifestări culturale de bibliotecarii comunali de referenţii
culturali, de reprezentanţii bisericilor, indiferent de confesiunea religioasă pe care o reprezintă,
de intelectualii localităţilor şi nu în ultimul rând de reprezentanţii administraţiei publice locale.
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Ca o consecinţă indirectă a acestor manifestări au reapărut formaţiile artistice de amatori în
foarte multe localităţi, s-au reorganizat cercurile şcolare pe activităţi artistice şi sportive cu un rol
determinant în educaţia noilor generaţii, s-au reorganizat coruri laice şi bisericeşti, a reapărut
încrederea şi respectul pentru valorile tradiţionale, au fost reluate manifestările tradiţionale în
comunităţile locale, încep să reapară monografiile locale şi interesul pentru valoarea culturală
autentică.
Din nefericire există încă comunităţi locale în care preocupările pentru viaţa culturală sunt
minime cu consecinţe care se şi observă .
Relaţii de cooperare transfrontaliere.
Euroregiunea DKMT
Judeţul Timiş face parte din Euroregiunea DKMT – Dunăre-Mureş-Cris-Tisa.

Scopul cooperării regionale constă în lărgirea relaţiilor dintre autorităţile locale, promovarea
contactelor economice, culturale, ştiinţifice şi sportive dintre persoanele juridice şi fizice din
judeţele şi provinciile membre, precum şi colaborarea pentru integrarea în procesele moderne
din Europa.
Partenerii DKMT
România: Judeţele Timis, Arad, Caras-Severin, Hunedoara;
Ungaria: Judeţele Csongrád, Békés, Bács-Kiskun
Serbia: Provincia Autonomă Voivodina

Populaţia DKMT: 5.4 milioane
Suprafaţa DKMT: 77. 600 kmp
Obiectivele specifice ale Euroregiunii DKMT:
 Realizarea unei structuri instituţionale de funcţionare a euroregiunii;
 Creşterea capacităţii euroregiunii de a atrage fonduri comunitare;
 Armonizarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare regionale în vederea înlăturării
disparităţilor interregionale;
 Întărirea cooperării transfrontaliere în cadrul DKMT la nivelul societăţii civile, al actorilor
economici şi al structurilor administrative prin crearea unei reţele transfrontaliere
multilaterale;
 Realizarea unei cooperări multilaterale bazată pe exploatarea avantajelor reciproce (a
complementarităţii), pe relaţii de parteneriat, pe armonizarea politicilor regionale, pe o
mai bună folosire a fondurilor prin finanţări comune;
 Asigurarea stabilităţii calităţii vieţii populaţiei regiunii;
 Mobilizarea societăţii civile, a actorilor economici şi a structurilor administrative, în
vederea participării lor comune la elaborarea şi implementarea programelor de
dezvoltare.
Organismele cooperării DKMT:


Adunarea Generală alcătuită din conducătorii autorităţilor publice judeţene sau
regionale (PA Voivodina) membre, primarii municipiilor care au aderat (în prezent trei
municipii din Ungaria: Kecskemét, Szeged şi Békéscsaba), câte un reprezentant din
fiecare ţară al Camerelor de comerţ şi al universităţilor, un reprezentant comun al
organizaţiilor neguvernamentale, al organizaţiilor de tineret şi al sindicatelor din regiune.



Preşedintele în exerciţiu se alege de Adunarea generală, pe durata unui an
calendaristic, dintre conducătorii autorităţilor publice regionale, urmându-se principiul
rotaţiei între ţări.



Secretariatul se organizează sub coordonarea preşedintelui în exerciţiu.
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Grupurile de lucru pe diversele domenii de activitate studiază şi redactează proiecte şi
programe, formulează propuneri şi întocmesc rapoarte asupra activităţii desfăşurate pe
care le prezintă Adunării Generale:
- Economie, infrastructura
- Urbanism, mediu
- Cultura, sport, ONG-uri, probleme sociale
- Relaţii internaţionale, informatică, mas-media
- Protecţie împotriva catastrofelor
- Sănătate publică
- Tineret
- Turism
- Sănătate
- Agricultură
- Parc industrial.
Comisia de coordonare este alcătuită din 3 vicepreşedinţi ai autorităţilor publice
regionale, câte unul din fiecare ţară. Principala atribuţie a comisiei este armonizarea
dintre regiunile membre.



Agenţia de Dezvoltare a Euroregiunii DKMT (Societatea de Utilitate Publică SUP)
desfăşoară atât o activitate de utilitate publică, cât şi o activitate economică pentru a
asigura surse de finanţare pentru dezvoltarea cooperării regionale DKMT şi crearea
posibilităţilor de accelerare a integrării euro-atlantice. Societatea de utilitate publică a
fost înfiinţată la data de 23 mai 2003, are sediul la Szeged (Ungaria) şi până în prezent a
obţinut mai multe finanţări de la Uniunea Europeană în cadrul proiectelor Phare,
Interreg.



Proiecte realizate prin Societatea de Utilitate Publică DKMT :
 2004/2005: „Fereastră către vecini– Imagine asupra Euroregiunii DKMT”,
depus pe Fondul de Proiecte mici Phare CBC; Scopul proiectului: Prezentarea
către cetăţeni a Euroregiunii, întărirea conştiinţei de cetăţean european, furnizare
de informaţii despre programele euroregionale
 2005: „Aici şi dincolo de Uniunea Europeană – serie de expoziţii şi conferinţe
tematice”, proiect finanţat prin Phare CBC 2003 Ungaria – România.
 2006: „Crearea unor trasee turistice tematice în Euroregiunea DKMT” –
finanţat prin Programul INTERREG IIIA / Programul de Vecinătate Ungaria –
Serbia şi Muntenegru
 2006: „ERIC -Agenţie de ştiri” – finanţat prin Programul INTERREG IIIA /
Programul de Vecinătate Ungaria –Serbia şi Muntenegru
 2006: "Centru Regional şi Transfrontalier de Prevenţie şi Intervenţie în caz de
inundaţii (CPIRTI) - Program Phare CBC RO-HU 2004, depus de ADETIM în
parteneriat cu SUP DKMT
 2006: în evaluare: Constituirea unei echipe de intervenţii pentru gestionarea
în comun a problemelor legate de inundaţii - Programul INTERREG IIIA /
Programul de Vecinătate Ungaria – Serbia şi Muntenegru şi Programul Phare CBC
2005 România-Ungaria
 2007: în evaluare: „Asigurări de sănătate fără frontiere” - studiu de fezabilitate
pentru realizarea cardului de sănătate euroregional depus pe Programul
INTERREG IIIA / Programul de Vecinătate Ungaria –Serbia şi Muntenegru şi
Programul Phare CBC 2005 România-Ungaria
 2007 în evaluare: Creşterea capacităţii consiliilor locale din Euroregiunea
DKMT cu ajutorul mijloacelor tehnologiei informatice - sursă de finanţare:
mecanism de finanţare norvegian.
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Domenii de cooperare:
-



Proiecte şi evenimente iniţiate în cadrul DKMT:
-



comercial, bancar, antreprenorial, agricol
construirea unor facilităţi de infrastructură în transport şi comunicaţii
turism
mediu
infrastructură de transport şi de comunicaţie;
protecţie civilă şi apărare împotriva dezastrelor
ştiinţă, cultură, sport, relaţii civice;
relaţii economice
altele, convenite de comun acord în funcţie de nevoi şi necesităţi.
Editarea revistei comune “Împreună în Europa”;
Organizarea conferinţei “Zilele economice DKMT”;
Realizarea unui parteneriat economic între Camerele de Comerţ din regiune;
Organizarea zilelor Euroregiunii Dunăre-Criş-Mureş-Tisa la Triplex Confinium şi
deschiderea frontierei pentru două zile în fiecare an;
Organizarea de programe culturale şi sportive comune încă din anul 1998;
Crosul DKMT în jurul bornei frontierei triplex, traseul de alergare trecând pe
teritoriul celor trei ţări;
Realizarea anuarului statistic DKMT;
Caravana folclorică DKMT;
Cupa DKMT la gimnastică artistică;
Emisiunea de radio “Pe undele Europei”;
Pagina de internet a Euroregiunii;
Tabăra de tineret DKMT;
Raliul aeronautic DKMT organizat pe baza regulamentului Federaţiei
Internaţionale.

Principalele realizări ale Euroregiunii Dunăre-Criş-Mureş-Tisa:
-

Crearea Societăţii de Utilitate Publică Agenţia de Dezvoltare a Euroregiunii
Dunăre-Criş-Mureş Tisa, cu participarea judeţelor membre ale Euroregiunii.
Lărgirea colaborării regionale prin acceptarea unor parteneri
Începerea tratativelor privind realizarea căii ferate Timişoara-Szeged
Realizarea “Strategiei de colaborare” al Euroregiunii DKMT
Elaborarea “Strategiei culturale a Euroregiunii DKMT”.

2.4.3.2. Cooperarea în domeniul cultural în regiunea DKMT
Cooperarea în domeniul cultural are drept scop integrarea culturii timişene în circuitul naţional şi
internaţional de valori .
O activitate deosebită se dezvoltă pe această direcţie strategică în Euroregiunea DKMT având
în vedere tradiţiile culturale existente şi acţiunile susţinute în vederea integrării în UE. O acţiune
importantă, devenită în scurt timp normală, pentru peisajul cultural euroregional este ,,Caravana
folclorică a tineretului din învăţământul preuniversitar al DKMT’’ care anual, timp de o
săptămână, susţine spectacole folclorice în diverse localităţi din fiecare ţară membră a
euroregiunii şi care reuneşte reprezentanţii tuturor minorităţilor naţionale din fiecare ţară
membră a Euroregiunii.
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Figura 4.9.
Actiuni culturale finantate in Euroregiunea DKMT anual
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Sursa datelor: Agenda culturală 2007, CJ Timiş
Tabelul 4.3.Numărul de acţiuni culturale şi suma alocată în Euroregiunea DKMT
Nr.
crt.
1
2

Perioada de timp (an)
Număr de acţiuni anuale
Suma totală alocată
finanţării acţiunilor
Euroregionale
(mil. lei)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

6

14

18

24

36

56

14

171,7

388,0

508,0

603,0

726.0

750.0

780.0

Figura 4.10.
Alocarile financiare pentru actiunile culturale in Euroregiunea
DKMT
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Programul Phare CBC
Programul Phare CBC sprijină dezvoltarea cooperării dintre judeţele din zona de frontieră,
susţinând activităţi locale de dezvoltare de natura transfrontalieră, cu implicarea actorilor locali
din judeţele de graniţă.
Aplicanţii din judeţul Timiş au realizat trei proiecte mari de infrastructură în perioada 1999-2002
prin utilizarea fondurilor PHARE CBC Ro-Hu.
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Au fost atrase 5,300 milioane de euro pentru realizarea următoarelor proiecte :
 Reabilitarea DN6 (10 km) între Timişoara şi Cenad (PCTF Cenad-Kiszombor)
 Realizarea de facilităţi pentru infrastructura la PCTF Cenad/Kiszombor, faza II)
 Construcţia Centrului Regional pentru promovarea afacerilor – Timişoara
De asemenea, au fost finanţate numeroase acţiuni care au contribuit la promovarea dezvoltării
economice şi sociale în zonele de graniţă, la dezvoltarea societăţii civile şi proiecte din fondul
proiectelor mici care au promovat acţiuni locale de tip „de la om la om”.
Pentru perioada 2004-2006 programul de cooperare transfrontalieră a fost finanţat trilateral din
următoarele surse: Phare CBC, INTERREG IIIA, CARDS. Programul s-a adresat judeţelor de
frontieră din România, Ungaria şi Serbia şi Muntenegru iar priorităţile programului au fost
stabilite pe baza strategiilor de dezvoltare şi a intereselor comune.
Pe parcursul anului 2004 au fost elaborate Documentele Comune de Programare RomâniaUngaria şi România-Serbia şi Muntenegru. Măsurile specifice se încadrează în obiectivele
Uniunii Europene destinate cooperării transfrontaliere, şi anume:
 Promovarea dezvoltării economice şi sociale în zonele de graniţă;
 Cooperare pentru rezolvarea provocărilor comune, în domenii precum mediul
înconjurător, sănătate publică şi lupta împotriva crimei organizate;
 Asigurarea unor graniţe eficiente şi securizate;
 Promovarea acţiunilor locale de tip „de la om la om”.
POPULAŢIA , RESURSE UMANE ŞI PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ
Populaţia
În ultimii 10 ani, în judeţul Timiş s-a înregistrat o scădere a numărului de locuitori, reflectată şi în
densitatea populaţiei, exprimată în locuitori pe km². Între recensămintele din 1992 şi 2002,
populaţia judeţului a scăzut cu 22.107 locuitori, cea ce reprezintă o scădere procentuală de
3,2%. Densitatea populaţiei judeţului a scăzut de la 80,5 locuitori / km² în anul 1992 la 77,9
locuitori/km² în anul 2002, şi la 76.0 locuitori/km2 în 2006.
Tabelul 5.1. Populaţia şi densitatea populaţiei judeţului Timiş în perioada 2000 – 2006
(la 31 iulie)
Anii
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Număr persoane
688.575
688.171
662.590
661.171
661.593
658.837
660.966

Masculin
330.262
329.855
317.488
316.561
316.726
315.272
316.413

Feminin
358.313
358.316
345.102
344.610
344.867
343.565
344.553

Densitate (loc./kmp)
79.2
79.1
76.2
76.0
76.1
75.8
76.0

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiş
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Figura nr. 5.1.

Evolutia indicelui de densitate a populatiei in judetul Timis
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiş
Populaţia judeţului Timiş la 1 iulie 2006 a fost de 660.966 locuitori, populaţia din mediul urban
reprezentând 63,9% din totalul populaţiei. Ponderea populaţiei masculine în anul 2006 a fost de
47.8%.
In perioada 2000 – 2005 populaţia judeţului a scăzut continuu, doar în 2006 înregistrându-se
din nou o uşoară creştere a populaţiei (cu 0.3% faţă de 2005). Ponderea populaţiei urbane a
crescut de la 61.6% în 2000 la 62.8% în 2006.
Structura pe categorii de vârste a populaţiei poartă amprenta caracteristică a unui proces de
îmbătrânire demografică, datorat în principal scăderii natalităţii ce a determinat reducerea
ponderii populaţiei tinere (0-14 ani) şi creşterea ponderii populaţiei vârstnice (de 60 de ani şi
peste).
Indicele mediu de vitalitate demografică al judeţului Timiş, ca expresie a populaţiei sub 15 ani
raportată la populaţia în vârstă de peste 60 ani, a scăzut faţă de anul 1966 (valoarea de 1,30) la
valoarea de 0,96 în 2000, pentru ca în 2006 să crească uşor la 0,99.
Figura 5.2.
Evolutia populatiei de varsta tanara si populatia peste 60 de ani in
judetul Timis
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiş
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Analizând procesul de îmbătrânire a populaţiei prin intermediul indicelui de vitalitate
demografică, se constată că acest proces se manifestă în special în mediul rural şi este generat
de migrarea tineretului spre mediul urban, producându-se astfel o scădere a potenţialului
demografic.
Procesul de îmbătrânire demografică va atrage după sine schimbări la nivelul populaţiei
şcolare, populaţiei de vârstă fertilă şi populaţiei aflate la vârsta de muncă.
Rata de substituţie calculată prin raportarea totalului populaţiei cu vârsta cuprinsă între 15-24
(105273) ani la totalul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 55-64 (77047) ani la care există
posibilitatea de a părăsi piaţa muncii, a fost de 1,57 în 2003 şi a scăzut la 1,37 în 2006.
Diversitatea etnică este una din caracteristicile principale ale judeţului, deşi în ultimii 10 ani se
constată o creştere a procentajului de cetăţeni de naţionalitate română. Aici convieţuiesc mai
multe etnii ( români - 83,4%, maghiari - 7,5%, ţigani - 2,4%, germani - 2,1%, sârbi - 2,0%,
ucraineni - 1,1%, bulgari - 0.8%, alte naţionalităţi - 0,7%).
Comunităţile germane şi maghiare s-au redus în urma plecărilor definitive din România a
cetăţenilor români, care aparţineau minorităţilor naţionale germane şi maghiare, conform datelor
statistice înregistrate la recensămintele din 1992 şi 2002, prezentate în tabelul de mai jos.
Tabelul 5.2. Structura populaţiei pe naţionalităţi la recensămintele din 1992 şi 2002
Regiunea/
Judeţul
Vest
Timiş

Români %
1992 2002
84,4
86,3
80,2
83,4

Maghiari %
1992 2002
7,8
6,7
9,0
7,5

Germani %
1992 2002
2,4
1,4
3,8
2,1

Rromi %
1992 2002
2,0
2,5
2,1
2,4

Altele%
1992 2002
3,4
3,1
4,9
4,6

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiş
Structura populaţiei judeţului din punctul de vedere al apartenenţei religioase (conform datelor
de la recensământul din 2002) se prezintă astfel: 78,9% din populaţie este ortodoxă, 10,6%
romano-catolică, 4,2% penticostală, 1,9% reformată, 1,5% baptistă, 1,3% greco-catolică, 0,3%
adventistă, 1,3% alte religii şi atei. În figura de mai jos s-a prezentat structura populaţiei pe
religii.
Figura 5.3.
Structura populatiei pe religii, judetul Timis (recensamant
2002)
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiş
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Analizând mişcarea naturală a populaţiei prezentată în tabelul nr. 3.1.2. se observă
următoarele: rata deceselor înregistrează o valoare ridicată iar sporul natural este negativ;
aceste valori sunt totuşi mai scăzute decât valorile înregistrate la nivel regional.
Tabelul 5.3. Mişcarea naturală a populaţiei
Anul 2005
Regiunea/
Judeţul
Vest
Timiş

Rate (la 1000 locuitori)
Născuţi
vii
9.4
10.6

Decese
16.2
13.9

Sporul
natural
- 6.8
- 3.3

Căsătorii

Divorţuri

5.5
6.1

1.06
0.89

Născuţi
morţi la
1000
născuţi
(vii+ morţi)
9.0
8.5

Decese
sub 1 an la
1000
născuţi-vii
14.7
15.1

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiş

Judeţul Timiş are cea mai mică rată de decese dintre judeţele regiunii, iar sporul natural, deşi
negativ, este cel mai mic ca valoare a ratei la 1000 de locuitori dintre judeţele regiunii Vest. De
altfel, sporul natural este negativ pe ansamblul ţării (rata medie la 1000 de locuitori pe ţară fiind
de -4.3).
Decalajul între sexe din punct de vedere al mortalităţii s-a păstrat în ultimul deceniu. Durata
medie a vieţii în perioada 2004-2005 la bărbaţi a fost de 67,93 ani, iar la femei de 74.91 ani (în
creştere faţă de anul precedent).
Resursele umane şi piaţa forţei de muncă
Rata de ocupare a resurselor de muncă înregistrată la nivelul anului 2006 era de 73,2%,
resursele de muncă atingând nivelul de 435.700 persoane. Populaţia ocupată civilă era de
31.8.800 persoane.
Tabelul 5.4. Resursele de muncă în judeţul Timiş
Anul
Populaţie totală
Resurse de muncă disponibile
Ponderea resurselor de muncă
în totalul populaţiei (%)
Populaţia civilă activă =
populaţia civilă ocupată +
şomerii
Populaţia civilă ocupată
Rata de ocupare (%)

persoane

2002
662590
426100
64.31

2003
661171
415800
62.89

2004
661593
421000
63.63

2005
659333
430800
65.34

2006
716549
435700
60.80

311200

314100

313600

317300

326200

291100
68.3

301800
75.5

302700
71.9

309100
71.7

318800
73.2

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiş (date prelucrate)

Figura 5.4.
DINAMICA RESURSELOR DE MUNCA IN JUDETUL
TIMIS
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Tabelul 5.5. Evoluţia balanţei forţei de muncă

Resursa de muncă
Populaţia ocupată
civilă
Agricultură
Industrie
Construcţii
Comerţ
Hoteluri şi restaurante
Transport şi depozitare
Activităţi financiare,
bancare
Tranzacţii imobiliare
Administraţia publică şi
apărare
Învăţământ
Sănătate
Alte activităţi
Şomeri
Rata şomajului %
Populaţia activă civilă
Populaţie în pregătire
profesională şi
alte categorii de populaţie
în vârstă de muncă

-mii persoane-

2001
424,8

Balanţa forţei de muncă la 1 ianuarie
2002
2003
2004
2005
426,1
415,8
421,0
430,8

2006
435,7

294,9

291,1

301,8

302,7

309,1

318,8

103,2
78,2
11,1
31,2
2,4
10,5

101,3
78,9
11,18
27,8
2,4
10,2

88,0
87,6
11,7
32,7
5,1
11,0

84,2
89,9
13,4
33,7
4,4
10,5

76,9
91,5
15,2
36,6
5,7
14,2

79,4
89,3
17,9
42,4
5,8
16,2

2,1

1,80

2,3

2,2

2,3

2,5

9,4

10,3

12,6

13,6

15,8

15,2

4,3

4,2

4,3

4,5

5,2

4,8

18,0
13,0
7,8
24,3
8,0
319,2

16,5
14,6
7,7
20,1
6,3
311,2

16,7
16,4
9,3
12,3
3,9
314,1

17,0
16,4
10,0
10,9
3,5
313,6

16,9
16,5
12,2
8,2
2,6
317,3

17,2
15,6
12,4
7,4
1,8
326,2

105,6

114,9

101,7

107,4

113,5

109,5

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiş (date prelucrate)
Figura 5.5.
Evolutia populatiei ocupate pe ram uri ale econom iei nationale in perioada 2001-2006
pentru judetul Tim is
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Figura 5.6.
DINAMICA DISTRIBUTIEI POPULATIEI OCUPATA PE RAMURI ALE ECONOMIEI
NATIONALE
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Este de remarcat numărul mare de persoane ocupate în agricultură, care a rămas mare şi în
2006 deşi a scăzut continuu din 2002.
Anul 2003 a fost caracterizat printr-o scădere majoră a numărului de persoane ocupate în
agricultură, compensată de creşterea numărului de persoane ocupate în sectorul industrial şi
mai ales servicii. O uşoară creştere a numărului de persoane ocupate s-a înregistrat şi în
sectorul sănătate şi asistenţă socială. Este de presupus că în această perioadă forţa de muncă
a „migrat” dinspre sectorul agricol spre cel industrial şi de servicii. Motivaţie principală o
constituie probabil creşterea salariului mediu (net lunar) în sectorul industrial şi de servicii,
creşterea cu mult mai mare decât cea din sectorul agricol.
Figura 5.7.
Dinamica castigului mediu salarial net (RON) in judetul Timis
comparativ in agricultura, industrie si servicii
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Anul 2004 a reprezentat o perioadă de stabilizare, in care ratele de ocupare a populaţiei în
diversele sectoare economice s-au modificat foarte puţin, în general urmând tendinţele
perioadei precedente.
În anul 2005 apare pentru prima data tendinţa de scădere a ratei de ocupare a populaţiei în
sectorul industrial, şi creşte mai accentuat rata de ocupare a populaţiei în sectorul servicii,
comparativ cu perioada 2003-2004, dar mai redusă ca amploare decât cea din perioada 20022003. Motivul principal îl constituie probabil menţinerea salariului mediu net din sectorul servicii
la un nivel superior celui din sectorul industrial. Totuşi, în anul 2005 salariul mediu net în
industrie a crescut într-un ritm mai rapid decât cel din sectorul servicii.
Primele şase luni ale anului 2006 accentuează tendinţa de scădere a ratei de ocupare a
populaţiei în sectorul industrial, de data aceasta în ciuda faptului că salariile din acest sector
cunosc un ritm de creştere accelerat. La fel, deşi rata de ocupare a populaţiei în sectorul servicii
continuă să crească, ritmul său este mult mai redus comparativ cu anul 2003 sau chiar cu anul
precedent (2005).
Se poate observa însă că salariul mediu net în sectorul industria şi cel de servicii a crescut întrun ritm rapid, de data aceasta fără a mai reuşi să producă o creştere a numărului de persoane
doritoare de a lucra în aceste sectoare.
Analiza modificării ratei de ocupare a populaţiei în sectoarele ne-productive în perioada 2002 2006
Figura 5.8.
Indicii modificarii ratei de ocupare a populatiei in sectoarele neproductive ale
economiei nationale in perioada 2002-2006
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În anul 2003 ratele de ocupare a populaţiei în sectorul administraţiei publice şi învăţământului,
au scăzut, dar ratele de ocupare în domeniul sănătăţii, serviciilor sociale şi a altor servicii
colective, sociale şi personale au crescut uşor. După anul 2003, evoluţia ratelor de ocupare a
populaţiei în aceste sectoare neproductive („bugetare”) a fost foarte diferită. Astfel:
-

sectorul sănătăţii şi a serviciilor sociale a înregistrat o scădere continuă din 2004 spre
2006, cu o accentuare a ritmului de scădere în anul 2006; de observat că şi media
salariilor in acest sector se situează constant sub media salariilor din celelalte sectoare,
cu excepţia agriculturii;
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-

-

-

sectorul administraţiei publice şi apărării a înregistrat o creştere a numărului de persoane
angajate în perioada 2004-2005, urmată de o scădere bruscă a ratei de ocupare în
primele 6 ale anului 2006. Creşterea numărului de angajaţi poate fi atribuită creşterii
salariilor din acest domeniu, ajungându-se ca media salariilor în acest sector să fie cea
mai ridicată. Anul 2006 a adus după sine schimbarea legislaţiei privind angajaţii în
domeniul apărării naţionale, reducerea efectivului armatei, etc, schimbări care pot justifică
scăderea ratei de ocupare a populaţiei în acest sector.
în sectorul învăţământ, doar în anul 2004 s-a înregistrat o creştere a numărului de
angajaţi, în anul 2005, 2006 rata de ocupare scăzând continuu. Anul 2004 este singurul în
care salariile angajaţilor în învăţământ au crescut mult.
Sectorul „alte servicii” a înregistrat o creştere continuă a ratei de ocupare a populaţiei din
2002 spre 2005, dar o prăbuşire bruscă în 2006.

Cele mai mari probleme par să apară în sectorul industrial, unde creşterea salariilor nu mai
constituie o motivaţie suficientă pentru a atrage noi angajaţi; de asemenea, în acest sector
creşterea salariilor este condiţionată de productivitatea muncii şi cerinţele pieţei libere, astfel
încât ea este limitată. Sectorul industrial a înregistrat în anul 2006 cea mai mare scădere a rate i
de ocupare a populaţiei din ansamblul sectoarelor economiei naţionale.
Sectorul sănătăţii şi a serviciilor sociale este şi el unul în care problema deficitului de personal
se pune acut, mai ales având în vedere faptul că aceste meserii au mare căutare în afara ţării.
Salariile mici nu constituie o motivaţie pentru a menţine numărul actual de angajaţi, şi cu atât
mai puţin pentru atragerea altora. Anul 2006 a dus la înregistrarea celei mai abrupte „căderi” în
dinamica ratei de ocupare a populaţiei în acest sector, cea mai mare scădere din toate
sectoarele neproductive ale economiei.
Învăţământul este un sector în care rata de ocupare a populaţiei a scăzut continuu, chiar dacă
într-un ritm lent.
Construcţiile sunt un domeniu în care rata de ocupare a populaţiei a crescut continuu din 2004,
într-un ritm destul de rapid şi constant (în jurul a 0.5%)
Cererea de forţă de muncă a crescut constant în special în domeniul industriei prelucrătoare,
construcţiilor şi serviciilor către populaţie. Migraţia forţei de muncă calificate în alte ţări devine o
problemă tot mai acută. La ora actuală nu există date privind migraţia forţei de muncă din
judeţele ţării. Din datele puse la dispoziţie de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de şanse,
Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă a intermediat în anul 2006 contracte pentru un număr
total de 6.958 lucrători din Regiunea Vest, majoritatea având ca destinaţie Germania. Numărul
de vize de muncă eliberate în anul 2006 de diverse misiuni diplomatice pentru cetăţenii români
se ridică însă la 89.663.

Situaţia şomerilor
Din datele furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocupare şi Formare Profesională Timiş, la
începutul anului 2006, numărul total de şomeri înregistraţi în judeţul Timiş era de 7.635
persoane, din care 3.927 bărbaţi şi 3.708 femei. Mai jos este prezentată situaţia pe localităţile
judeţului. Se poate observa că majoritatea şomerilor se regăsesc în oraşe, în special în cele
două municipii.
Tabelul 5.6. Şomeri înregistraţi în judeţul Timiş
Ianuarie 2006

Total şomeri
MEDIU URBAN
MUNICIPIUL TIMISOARA
MUNICIPIUL LUGOJ
ORAS FAGET
ORAS BUZIAS
ORAS DETA
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Total şomeri
ORAS SANNICOLAU MARE
ORAS JIMBOLIA
ORAS RECAS
ORAS GATAIA
ORAS CIACOVA
MEDIU RURAL, din care comunele
cu şomaj mai ridicat sunt:
PERIAM
CARPINIS
SANPETRU MARE
DENTA
SARAVALE
RACOVITA
BANLOC
NADRAG

138
96
115
67
51
3.765
335
175
153
117
112
95
87
86

Sursa: Agenţia Judeţeană pentru Ocupare şi Formare Profesională Judeţul Timiş
Rata şomajului la nivelul judeţului la sfârşitul anului 2006 era de 2.1%, iar la sfârşitul primului
semestru al anului 2007 de numai 1.5%.
Tabelul 5.7. Distribuţia şomerilor din judeţul Timiş pe nivele de pregătire (la 31.12.2006)
Nivel de pregătire şcolară:
Judeţul Timiş
Număr şomeri
indemnizaţi
Număr şomeri
neindemnizaţi

Învăţământ primar,
gimnazial, profesional
31.12.2006
31.03.2007
1881
1602

31.12.2006
655

31.03.2007
542

31.12.2006
311

31.03.2007
214

3405

273

236

212

148

3143

Liceal, post-liceal

Universitar

Sursa datelor: Anuarul Statistic al României, INS, 2006

Figura 5.9.
Distributia somerilor indemnizati din judetul Timis pe nivele de
pregatire, comparativ la sfarsitul anului 2006 si sfarsitul primului
trimestru 2007
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Sursa datelor: Direcţia Regională de Statistică Timiş

Majoritatea şomerilor provin din rândurile celor cu nivel educaţional mai redus. Se poate
observa de asemenea ca cei mai mulţi şomeri fac parte din rândul celor ne-indemnizaţi.
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Figura 5.10.
Distributia somerilor neindemnizati din judetul Timis pe nivele de
pregatire, comparativ la sfarsitul anului 2006 si sfarsitul primului
trimestru 2007
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Sursa datelor: Direcţia Regională de Statistică Timiş

Evoluţia situaţiei şomerilor în primul trimestru al anului 2007 confirmă tendinţa de scădere a
numărului acestora, cu preponderenţa scăderii numărului de şomeri indemnizaţi.
Agenţia Judeţeană pentru Ocupare şi Formare Profesională a Judeţului Timiş vine în sprijinul
şomerilor cu plăţi, servicii directe şi servicii indirecte.
Agenţia deţine evidenţa şomerilor, urmăreşte şi stabileşte bugetul necesar plăţii ajutorului de
şomaj şi plăteşte ajutorul de şomaj.
Serviciile directe prestate de agenţie includ informarea şi consilierea profesională, formarea
profesională, consultanţă pentru începerea unei afaceri şi medierea muncii.
Serviciile indirecte includ elaborarea unor programe speciale care să vină în sprijinul asistaţilor
şi organizarea târgurilor de locuri de muncă.
Conform Buletinului Statistic trimestrial publicat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de
şanse, în cursul anului 2006 au fost asistate un număr de 27.210 persoane din judeţul Timiş
pentru găsirea unui loc de muncă. Conform aceluiaşi buletin, au fost asistate de către AJOFM în
cadrul programului naţional de acţiune pentru ocuparea forţei de muncă, un număr total de 415
persoane aflate în şomaj pe termen lung (peste 1 an), din care 38 de persoane cu vârsta sub 25
de ani, şi 377 de persoane cu vârsta peste 25 de ani; 25 de persoane cu handicap, 223
persoane de etnie rromă şi 14 tineri proveniţi din instituţiile de ocrotire a minorilor.
Serviciile directe şi indirecte ale Agenţiei Judeţene pentru Ocupare şi Formare Profesională a
Judeţului Timiş nu sunt cunoscute suficient în rândul şomerilor neindemnizaţi. Este de dorit o
colaborare mai intensă a autorităţile locale cu agenţia, mai ales în mediul rural, pentru
asigurarea unei informări corecte privind serviciile gratuite la care şomerii pot avea acces.
Protecţia socială
Situaţia pensionarilor
La sfârşitul anului 2006 erau înregistraţi în judeţul Timiş 140.631 beneficiari de pensie sau alte
drepturi acordate prin legi speciale din care majoritatea; la sfârşitul trimestrului I al anului 2007
numărul acestora crescuse la 140.721. Pensia medie la sfârşitul anului 2006 era în valoare de
346 lei, iar la sfârşitul trimestrului I al anului 2007 crescuse la 379 lei.
Asistenţa socială pentru vârstnici şi pentru persoanele cu handicap este asigurată în instituţii
de profil sau la domiciliul asistatului, în funcţie de nevoile acestora: 3 cămine pentru persoane
vârstnice finanţate de la bugetele locale, cu o capacitate totală de 287 locuri şi un număr mediu
lunar de beneficiari de 271, precum şi alte două cămine finanţate de organizaţii nonguvernamentale, cu o capacitate de 205 locuri şi număr mediu de beneficiari/lună de 197.
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Există de asemenea şi 4 cantine sociale, cu o capacitate de 1.240 locuri, care deservesc un
număr de 728 beneficiari/lună şi alte 4 cantine finanţate de diverse organizaţii nonguvernamentale, cu o capacitate de 274 locuri şi care deservesc un număr mediu de 274
beneficiari/lună.
De asemenea, 6 centre de asistenţă socială oferă servicii de specialitate unui număr de 459
persoane cu handicap, 3.066 de asistenţi personali au fost angajaţi pentru îngrijirea persoanelor
cu handicap. Asistenţa socială este asigurată şi în cadrul unor asociaţii şi fundaţii cu caracter
privat.
In anul 2006 în judeţul Timiş au fost acordate alocaţii de stat pentru copii unui număr de
129.969 beneficiari, reprezentând 35.3% din numărul total de beneficiari de alocaţii la nivelul
Regiunii Vest. De asemenea, au fost plătite ajutoare sociale unui număr de 66.965 familii
(26.3% din totalul ajutoarelor sociale acordate familiilor la nivelul Regiunii Vest). In anul 2006 sau înregistrat 2.482 noi cereri de acordare a ajutorului social. De remarcat că, pe ansamblu,
Regiunea Vest are cel mai scăzut număr de cereri de acordare a ajutorului social dintre
regiunile ţării, cu excepţia regiunii Bucureşti-Ilfov; dar în cadrul Regiunii Vest, judeţul Timiş
înregistrează cel mai mare număr de ajutoare sociale acordate.
La nivelul anului 2006 erau instituţionalizaţi în centre de plasament din structura direcţiei
competente peste 600 de copii, în scădere faţă de anul 2004. În paralel au fost promovate
forme alternative de ocrotire a copiilor, respectiv reintegrarea în familia lărgită, la rude (214
copii), plasament la alte familii (83 copii) sau la asistenţi maternali profesionişti (1.022 copii) şi
totodată au fost dezvoltate o serie de servicii sociale de tip familial (centru maternal, centru de
primire în regim de urgenţă şi pentru „copii străzii”, centru de orientare, supraveghere şi
sprijinire pentru copilul delincvent, centru de recuperare psihologică pentru copilul cu probleme
psihosociale, centru de zi pentru copiii proveniţi din familii în dificultate, centrul de tip familial
pentru copii cu handicap mintal şi polihandicap).
La nivelul întregului judeţ erau înregistrate la sfârşitul anului 2006 17.425 persoane cu handicap
(2.63% din populaţia totală, o rată mai mare decât media pe ţară – 2.25%), din care 1.476 copii.
Din totalul de 17.425 persoane, 96,8% sunt înregistrate cu handicap grav sau accentuat.
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CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU ÎN JUDEŢUL TIMIŞ
Calitatea factorilor de mediu în judeţul Timiş reflectă actualele condiţii economice şi sociale
caracteristice perioadei de tranziţie care au condus la absenţa surselor de finanţare şi a
capitalului necesar promovării unor lucrări de investiţii destinate protecţiei factorilor de mediu.
Calitatea aerului
Monitorizarea calităţii aerului este asigurată prin serviciile specializate existente în cadrul
Inspectoratului de Protecţie a Mediului Timiş
In anul 2006, în aglomerarea Timişoara (cuprinde: municipiul Timişoara şi comunele limitrofe
Dumbraviţa, Sânandrei, Ghiroda, Moşniţa Nouă, Giroc, Sânmihaiu Român, Săcălaz şi
Becicherecu Mic) s-au efectuat măsurători privind calitatea aerului în trei puncte aflate în zona
urbana şi în zone industriale precum si analize ale precipitaţiilor prelevate în 4 puncte din oraş.
În judetul Timiş s-au efectuat măsuratori pentru pulberi sedimentabile în 14 localităţi şi s-au
analizat precipitaţiile în 4 localităţi. Numărul total de analize realizate pentru monitorizarea
calităţii aerului este de 23.085.

Emisii anuale de dioxid de sulf, dioxid de azot şi amoniac
Rezultatele măsurătorilor au arătat că:
- Se constată o scădere constantă a cantităţilor anuale de emisie de dioxid de sulf (SO2)
ca urmare a reducerii consumului de combustibili fosili în favoarea celor gazoşi şi lichizi.
Pe parcursul anului 2006 nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de poluare cu dioxid
de sulf.
- De asemenea, de la an la an au scăzut constant valorile emisiilor de dioxid de azot, a
cărui sursă o reprezintă în principal motoarele cu ardere internă (în special a
automobilelor).
- Emisiile de amoniac (având ca principală sursă agricultura, în special zootehnia de tip
intensiv) au scăzut în ultimii trei ani ani, după ce au înregistrat o creştere explozivă în
anul 2004.
Figura 6.1.
Evolutia em isiilor de am oniac in atm osfera (t/an) in judetul Tim is
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Sursa datelor: Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara

CJT – ADETIM 2009

86

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Timiş

Emisii anuale de pulberi în suspensie.
Valoarea concentraţiilor medi anuale pentru pulberi în suspensie indică o depăşire constantă a
valorilor admisibile pentru Timişoara. In plus, aceste valori au crescut continuu, ajungându-se
de la valori de 2,5 ori mai mari decât valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane (în
2004) la o valoare de 4 ori mai mare decât valoarea limită în 2006.
In ceea ce priveşte judeţul Timiş, se constată o frecvenţă mare a depăşirilor în localităţile Şag,
Utvin si Pădureni, aflate în vecinătatea centralei termice a oraşului - CET Sud şi a depozitului de
deşeuri menajere a oraşului

Emisii anuale de bioxid de carbon
Cantitatea cea mai mare de emisii CO2 (43,29%) provine din arderile în industria de prelucrare
şi din arderile în energetică şi industii de transformare (42,45%) . Emisiile de CO2 rezultată din
instalaţiile de ardere neindustriale reprezintă 13,04% din totalul emisiilor de dioxid de carbon.
Cantităţile cele mai mici provin din tratarea şi depozitarea deşeurilor (1,20%) şi extracţia şi
distribuţia combustibililor fosili.
Emisii anuale de metan (CH4)
Emisiile de CH4 asociate emisiilor fugitive provenite de la extracţia şi distribuţia combustibililor
fosili şi de la fermele de animale au scăzut de asemenea în perioada 1989 – 2000. După
această perioadă, datorită intensificării activităţii de creştere animalelor şi păsărilor, emisiile de
metan au crescut.
Emisii anuale de protoxid de azot (N2O)
Protoxidul de azot din atmosferă provine în proporţie foarte mare din arderea combustibililor
fosili şi din transportul rutier. Chiar şi agricultura contribuie substanţial la poluarea atmosferică
mai ales prin consumul sporit de îngrăşăminte cu azot.
Emisiile de N2O provin în principal din agricultură şi din industria chimică. Declinul acestor
activităţi din perioada analizată se reflectă în evoluţia emisiilor de N2O. Descreşterea emisiilor
de N2O, de-a lungul perioadei 1989-2002, reprezintă cea mai mare scădere a emisiilor dintre
toate gazele.
Referitor la evoluţia emisiilor de protoxid de azot, în judeţul Timiş, se observă o creştere pe
parcursul anilor 2003 – 2005, explicaţia rezultând din intensificarea arderilor din instalaţiile mari
de ardere ce produc energie electrică şi termică.
Referindu-ne doar la anul 2005, cea mai mare proporţie de emisii este reprezentat de arderile în
energetică şi industrii de transformare (47,50%), următoarea categorie fiind arderile în industria
de prelucrare (21,09%). O pondere importantă o au şi emisiile din instalaţiile de ardere
neindustriale (19,95%).

Emisii de gaze cu efect de seră în sectorul energetic
Sectorul energetic şi în special sectorul de producere al energiei electrice, este unul dintre cei
mai mari contribuitori la emisiile de gaze cu efect de seră. Din totalul emisiilor de CO2, din
judeţul Timiş, cele provenite de la cel mai important producător din sistemul energetic
(COLTERM) reprezintă 43,87%. Referitor la emisiile de CH4 şi N2O, nu avem date concludente,
procentele fiind destul de mici
Zone critice sub aspectul poluării atmosferei
Prin analizarea rezultatelor obţinute în activitatea de monitorizare a calităţii factorilor de mediu
se constată că cele mai frecvente depăşiri ale valorilor s-au înregistrat la pulberile în suspensie
şi pulberile sedimentabile în perimetrul oraşului Timişoara .
Valoarea mediei anuale pentru pulberile în suspensie PM10 măsurate în centru oraşului
reprezintă 120,75% din valoare limită (care include şi marja de toleranţă corespunzătoarea
anului 2006) .
Valoarea mediei anuale pentru pulberile în suspensie măsurate în zona industrială Stan
Vidrighin reprezintă 115,22 % din concentraţia maximă admisibilă conform STAS 12574-87.
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Pulberile sedimentabile măsurate în zona centrală şi zonele industriale ale oraşului au depăşit
cantitatea maximă admisibilă lunară, reprezentând până la 210,12% din valoarea impusă
conform STAS12574-87. Valori mari pentru concentraţiile pulberilor sedimentabile au fost
înregistrate în localităţile Lugoj, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Buziaş, Utvin, Şag şi Pădureni.
Cea mai mare depăşire a fost înregistrată în localitatea Şag aflată în vecinătatea centralei
termice a oraşului şi a deponeului de deşeuri menajere a municipiului Timişoara şi reprezintă
411,59% din concentraţia maximă admisibilă conform STAS 12574-87.
In privinţa dioxidului de sulf şi de azot nu au fost depăşite concentraţiile medii anuale, valorile
limită orare şi lunare conform Ordinului MAPM nr 592/2002. Monitorizarea concentraţiei în ozon
în centrul oraşului Timişoara a semnalat 83 de valori mai mari de 120 μg/m3 ale valorii ţintă cât
şi ale obiectivului pe termen lung (valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore). Valorile cele
mai mari s-au înregistrat în lunile de primăvară – vară. Valoarea maximă a mediilor pe 8 ore a
fost înregistrată în ziua de 29 iulie şi reprezintă148,03% din valoarea ţintă pentru ozon.
Prezentăm în tabelul de mai jos principalele surse locale de poluare şi principalii poluanţi
atmosferici:
Tabelul 6.1. Principalele surse de poluare în judeţul Timiş, în anul 2006
Nr.
crt.
1.

Sursa de poluare

Activitate desfăşurată cf.OUG
nr.152/2005

2.

SC Colterm SA CET
Centru Timişoara
CET Sud Timişoara

3.

SC Colterm SA – Utvin

4.

SC Lasselsberger SA

5.

SC Azur SA

Producerea de subs. organice de
bază – vopseluri şi pigmenţi

6.

SC Dunav Internaţional
Construct SA

Fabricare de produse ceramice
prin ardere

7.

SC Comtim Group
Gătaia
SC Comtim Group
Sânnicolau Mare
SC Comtim Group Cenei
SC Comtim Group
Orţişoara
SC Comtim Group
Bulgăruş
SC Comtim Group
Voiteni
SC Comtim Group
Stamora Germană
SC Comtim Group Parţa
SC Comtim Group
Pădureni
SC Comtim Group
Ciacova
SC Comtim Group Peciu
Nou
SC Comtim Group
Periam

Creşterea intensivă a porcilor

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Instalaţii de ardere cu putere
termică mai mare de 50 MW
putere termică mai mare de 50
MW
Depozit de deşeuri ,mai mare de
25000 tone
Fabricare de produse ceramice
prin ardere

Poluanţi
atmosferici
rezultaţi
SO2 NO2 CO
Pulberi
NO2 CO
Pulberi
Pulberi

Obs. ref la
perioada de
funcţionare 2006

SO2 NO2 CO
Pulberi
Metale grele
COV SO2
NO2 CO
Pulberi
SO2 NO2 CO
Pulberi
Metale grele

activitate întreruptă
intre 17.12.2005 –
09.01.2006

Creşterea intensivă a porcilor

NH3 CH4
NH3 CH4

Creşterea intensivă a porcilor
Creşterea intensivă a porcilor

NH3 CH4
NH3 CH4

Creşterea intensivă a porcilor

NH3 CH4

Creşterea intensivă a porcilor

NH3 CH4

Creşterea intensivă a porcilor

NH3 CH4

Creşterea intensivă a porcilor
Creşterea intensivă a porcilor

NH3 CH4
NH3 CH4

Creşterea intensivă a porcilor

NH3 CH4

Creşterea intensivă a porcilor

NH3 CH4

Creşterea intensivă a porcilor

NH3 CH4
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Nr.
crt.
19.

Sursa de poluare

25.

SC Smithfield
Ferme SRL Jimbolia 2
SC Smithfield Ferme
SRL Jimbolia 4
SC Smithfield Ferme
SRL Berecsău Mare
SC Smithfield Ferme
SRL Periam 1
SC Agrotorvis SRL Birda
SC BegaChim SA
Timişoara
SC Aviblan SRL Jebel

26.

SC Agrosas Gătaia

27.

SC Onega Expert SRL

20.
21.
22.
23.
24.

Activitate desfăşurată cf.OUG
nr.152/2005
Creşterea intensivă a
porcilor
Creşterea intensivă a porcilor

Poluanţi
atmosferici
rezultaţi
NH3 CH4

Obs. ref la
perioada de
funcţionare 2006

NH3 CH4

Creşterea intensivă a porcilor

NH3 CH4

Creşterea intensivă a porcilor

NH3 CH4

Creşterea intensivă a porcilor
Producerea de agenţi activi de
suprafaţă
Instalaţii pentru creşterea intensivă
a porcilor
Instalaţii pentru creşterea intensivă
a porcilor
Instalaţii pentru creşterea intensivă
a porcilor

NH3 CH4
SO2 NO2 CO
Pulberi
NH3 CH4
NH3 CH4
NH3 CH4

Sursa datelor: Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara
Calitatea apelor
Starea apelor de suprafaţă
În ansamblu, volumele de apă prelevate în judeţul Timiş în 2006 se situează în limita a 88,75 %
din volumele propuse, în scopul satisfacerii cerinţelor de apă, funcţie de capacitatea resurselor
utilizabile şi a gradului de amenajare existent, cu următoarea repartizare pe grupe de utilizatori
şi categorii de surse de apă:
 pentru populaţie s-au prelevat 46.273 mii m3 apă, reprezentând 55,15 % din total, din care
22.384 mii m3 s-au captat din surse de suprafaţă iar 23.509 mii m3 din surse subterane;
 pentru activităţi industriale, volumele prelevate sunt în scădere, de la 23.292 mii m3 în
2005, la 22.269 mii m3 în 2006, reprezentând 26,54% din total;
 agricultura a beneficiat de 15.368 mii m3, adică 18,31% din totalul volumului de apă
prelevat. Din acest volum au fost utilizaţi în irigaţii 8.571 mii m3, iar în piscicultură şi
păstrăvării, 5.360 mii m3.
Figura 6.2.

Volum de apă prelevat (mii mc) în scopul
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Sursa datelor: Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara (date prelucrate)
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Comparativ cu volumele de ape propuse se observă că realizările au fost sub valorile propuse,
cea mai mare diferenţă înregistrându-se în domeniul apei furnizate pentru populaţie şi pentru
industrie.
Reducerea volumelor de apă realizate, faţă de cele propuse, a fost cauzată şi de aplicarea
contorizării la un număr din ce în ce mai mare de unităţi, în special agenţi economici.
Consecinţa imediată constatată în gospodărirea apelor este reducerea pierderilor pe conductele
de alimentare, revizuirea tehnologiilor în vederea micşorării consumurilor specifice şi înlăturarea
risipei. În 2006, în spaţiul hidrografic Banat au fost luate în evidenţă toate unităţile autorizate în
cursul anului; mici unităţi de alimentaţie publică, ferme agrozootehnice cu capacităţi industriale,
staţii de distribuţie/ comercializare carburanţi şi spălătoriile auto.
Volumul de apă captat a scăzut uşor în anul 2006, comparativ cu anul precedent.
Figura 6.3.
Evolutia volumului de apa captata pentru judetul Timis
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Sursa datelor: Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara
Consumul de apă a scăzut constant în judeţul Timiş.
Figura 6.4
Evolutia consumului de apa in judetul Timis
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Sursa datelor: Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara
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Caracterizarea din punct de vedere chimic, biologic şi microbiologic a râurilor din bazinul
hidrografic Bega–Timiş, în anul 2006
Caracterizarea globală a calităţii apei la nivel de secţiune, s-a echivalat cu rezultatul evaluării
din cadrul grupei cu situaţia cea mai defavorabilă.
Râul BEGA şi afluenţii
Pe teritoriul judeţului Timiş, cursul de apa Bega este monitorizat în 4 sectiuni: Luncani, Balinţ,
Amonte Timişoara şi Otelec.
Secţiunea Amonte localitatea Luncanii de jos: În urma interpretărilor rezultatelor obţinute în
laborator şi ţinând cont de valorile medii ale indicelui saprob al macrozoobentosului (1,64),
secţiunea se încadrează în clasa I de calitate biologică. Din punct de vedere fizico-chimic, apa
se încadrează în clasa I de calitate
Secţiunea Balinţ: Secţiunea se încadrează în clasa a II –a de calitate biologică, având
valoarea medie pentru indicele saprob al macrozoobentosului, 2,29. Secţiunea Balinţ este
amplasată în aval de sursele de poluare de mică importanţă, cum ar fi Primăria Faget şi
SOLVENTUL Margina (care din anul 2002 nu a mai funcţionat, dar cu toate acestea prezintă un
potenţial pericol de poluare cu fenoli de pe câmpurile de aspersie, ape fenolice, în special în
perioadele cu precipitaţii). Indicatorii fizico-chimici s-au încadrat în limitele clasei a II-a de
calitate
Secţiunea Amonte Timişoara: Secţiunea se încadrează în clasa a II –a de calitate biologică,
având valorile medii ale indicelui saprob pentru macrozoobentos, 2,2. Secţiunea Amonte
Timişoara este situată în aval de canalul de alimentare Timiş-Bega (nod hidrotehnic Coştei) şi
de descărcarea Bega-Timiş (nod hidrotehnic Topolovaţ), fiind una din cele mai importante
secţiuni de monitorizare şi se află amplasată în dreptul prizei de captare a apei potabile – Uzina
2-4 a municipiului Timişoara.
Pe cei 50 km de curs de apă aflaţi între secţiunea Balinţ şi secţiunea amonte Timişoara, are loc
o autoepurare a apei, concomitent cu suplimentarea debitului râului Bega cu debit din râul
Timiş, prin canalul de alimentare de la Coştei. Din punct de vedere fizico-chimic apa se
încadrează în clasa I de calitate.
Secţiunea Otelec: Secţiunea se află amplasată pe râul Bega, la 162,99 km de la izvoare, în
zona de frontieră cu Serbia. Secţiunea se încadrează în clasa a III-a de calitate biologică, având
valorile medii ale indicelui saprob al macrozoobentosului, de 2,59. Ca urmare a evacuarilor de
ape uzate industriale şi orăseneşti din municipiul Timişoara, în secţiune apa râului Bega
prezintă valori scăzute ale oxigenului dizolvat (5,58 mg/l), depăşiri la CCOCr (23,97 mgO/l) şi la
consumul biochimic de oxigen (CBO5=8,61 mg/l). Totodată şi grupa nutrienţilor prezintă
depăşiri (amoniu=2,099 mgN/l, azotiţi=0,17 mgN/l). Grupa metalelor totale se încadrează în
limitele clasei a II-a de calitate, cu depăşiri la cupru şi zinc.
Din aceste motive, din punct de vedere fizico-chimic calitatea apei a fost încadrată la clasa a III–
a.
In tabelul de mai jos este prezentată încadrarea secţiunilor de supraveghere în clase de calitate
în bazinul hidrografic Bega-Timiş.
Tabelul 6.2. Incadrarea apelor de suprafaţă din bazinul hidrografic Bega-Timiş în clase de
calitate
Clasa de calitate
Nr.
crt

Cursul
de apă

Secţiunea de
supraveghere

1.

Bega
Hăuzeasc
a
Săraz
Cladova

2.
3.
4.
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I

Pol.
Toxici
specif.
I

Alti indic.
Chimici
relevanţi
I

I

I

I

I

I

I

III
II

I
I

I
I

I
II

III
III

Regim
oxigen

Nutrienţi

Salinitate

Am.loc.Luncani

I

I

Am.loc.Fârdea

I

Loc. Săceni
Am.loc.Cladova

II
III

Globală
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Nr.
crt

Cursul
de apă

5.
6.

Bega
Biniş

7.
8.
10.

Bega
Bega
Bega
Veghe
Măgheruş

11.
12.

Apa Mare
Apa Mare

13.

Canal
Bega
Veche
Bega
Veche
Nădrag
Spaia
Timiş
Timiş
Şurgani
Pogăniş
Timiş
Lanca
Birda
Birdanca
Bârzava
Moraviţa

9.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Secţiunea de
supraveghere

Regim
oxigen

Nutrienţi

Clasa de calitate
Pol.
Salinitate Toxici
specif.
I
I
I
I

Alti indic.
Chimici
relevanţi
II

Globală

Balinţ
Loc.Coştei pod
Ţipari
Amonte Timişoara
Otelec

II
III

I
II

II
III

I
III

I
III

I
I

I
I

I
II

I
III

Pişchia

III

II

II

I

II

III

Am.cf. Bega
Veche
Av.cf. Slatina
Becicherecul Mic
– pod Biled
Loc.Sânmihaiu
German

III

III

II

I

-

III

II
II

II
II

II
II

I
I

II

II
II

III

III

III

I

I

III

Cenei

III

II

II

I

I

III

Am.loc.Jdioara
Găvojdia
Lugoj
Am.cf.Timişana
Chevereşu Mare
Otveşti
Şag
Loc.Ghilad

I
III
I
II
III
II
II
III

I
III
I
II
IV
II
II
III

I
I
I
I
II
I
I
II

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
-

I
III
I
II
IV
II
II
III

Am.cf. Bârzava
Partoş
Moraviţa – pod
Gherman

IV
II
III

III
III
II

II
I
II

I
I
I

II
II
I

IV
III
III

Sursa datelor: Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara
Metalele prioritare periculoase s-au situat sub limita claseicorespunzătoare, cu excepţia
metalului plumb (39,50 μg/l), care a fost necorespunzător.
Stadiul calităţii apelor pe ansamblul bazinului ARANCA
Calitatea globală a apei pe canalul ARANCA, de la izvoare (staţie pompare Mureş-Periam) şi
până amonte Sânnicolau Mare (68 km) a fost de clasa a III-a, iar din secţiunea amonte
Sânnicolau Mare până în frontieră (36 km) a fost de clasa a IV-a.
Din punct de vedere biologic, atât în secţiunea Sânnicolau Mare cât şi în secţiunea Valcani,
calitatea apei se încadrează în clasa a III-a de calitate, starea ecologică fiind moderată
În judeţul Timiş, în bazinul hidrografic Bega-Timiş, a fost supravegheată calitatea lacului Surduc
(lac de ordinul I).
Lacul de acumulare Surduc este amplasat pe râul Gladna, afluent pe stânga al râului Bega
superioară, la cca. 4 km amonte de satul Surducul Mic. Acumularea este construita în anul 1976
şi are un volum total de 51.08 milioane mc la NNR (198 mdMB) în etapa finală şi un luciu de
apă de 538 ha. În prezent acumularea funcţionează la nivelul capacităţii etapei I cu un volum
total de 24,225 mil. Mc si un luciu de apa de 357 ha.
Rolul acumulării Surduc este de atenuare şi de suplimentare a debitelor pentru municipiul
Timişoara. Debitul defluent este utilizat pentru producerea energiei electrice in MHC Surduc cu
beneficiar CONEL Timişoara.
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Având un rol strategic pentru Timişoara (rezervă de apă în vederea potabilizării), lacului Surduc
i s-a acordat o atenţie sporită. Din punct de vedere fizico-chimic, calitatea globală a apei lacului
s-a încadrat în limitele clasei a II-a, cu depăşiri la grupa regim de oxigen.
Tabelul 6.3 Modificarea calităţii apelor de suprafaţă din judeţul Timiş în cursul ultimilor patru ani
(repartizare proporţională pe clase de calitate)
CALITATEA APELOR DE SUPRAFAŢĂ
Categorie
2003
2004
I
49.12
0.0
II
37.54
33.56
III
13.34
42.44
IV
0.0
0.0
V
0.0
0.0

2005
0.0
29.64
23.6
44.35
2.41

2006
18.24
24.22
48.82
8.73
0.0

Unitate de
măsură
%

Sursa datelor: Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara
Figura 6.5.
Calitatea apelor de suprafata in judetul Timis

% din volumul total al apelor de
suprafata
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Sursa datelor: Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara (date prelucrate)
Se poate observa că anul 2004 a reprezentat un an de poluare intensivă a apelor de suprafaţă
– dacă în anul precedent (2003) aproape 50% din apele de suprafaţă din judeţ se încadrau în
categoria de calitate I, în anul 2004 toate aceste ape erau poluate, trecând în categoria de
calitate II, III şi chiar IV. In anul 2006 se observă scăderea gradului de poluare, o parte din
apele de categoria a II-a trecând în categoria I de calitate.
Starea apelor subterane
Calitatea apelor subterane a fost urmărită în foraje de ordin I, II şi de poluare, în strat
freatic, respectiv în foraje de adâncime.
In anul 2006 analizele de laborator au indicat depăşirea cu mult a limitelor maxime admise
pentru: azotiţi (Birda), cloruri (Beregsău Mare), reziduu fix (Beregsău Mare), fier (Margina,
Jimbolia, Beregsău Mare), magneziu (Beregsău Mare), oxidabilitate (Margina, Beregsău Mare,
Birda), mangan (Margina, Beregsău Mare, Jimbolia, Birda), amoniu (Margina, Beregsău Mare,
Jimbolia, Birda), fosfaţi (Jimbolia, Birda).
Depăşirile limitelor privind calitatea apei subterane conform Legii 311/2004 s-au înregistrat în
cea mai mare parte datorită complexelor zootehnice din B.H. BEGA-TIMIŞ, precum şi datorită
câmpurilor de aspersie a apelor fenolice de la S.C. Solventul - sector Margina care deşi şi-a
încetat activitatea, în prezent continuă să influenţeze calitatea apelor subterane.
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Modificările de calitate a apei din stratul freatic sunt produse de:








lipsa sau insuficienţa reţelei de canalizare menajere a localităţilor aflate în spaţiul
bazinului hidrografic;
evacuările de ape uzate neepurate sau insuficient epurate provenite de la localităţile
arondate bazinului hidrografic
infiltraţiile din canalele de desecare, canale folosite în mod accidental sau temporar
pentru descărcarea apelor uzate de la vechiile bataluri ale unităţile zootehnice;
depozitarea şi împrăştierea pe terenurile agricole a îngrăşămintelor chimice şi a
pesticidelor fără a ţine cont de perioadele optime de administrare a acestora;
impurificării remanente datorată fostelor evacuări de dejecţii provenite de la complexele
de creştere a suinelor precum şi a celor de creştere a păsărilor;
depozitări de nămoluri şi gunoi menajer pe suprafeţe neamenajate;
infiltraţii din câmpurile vechi de aspersie pentru apele fenolice de la S.C. SOLVENTUL
sector Margina.

Pentru B.H.Aranca, din valorile obţinute se constată că deşi în anul 2006, în B.H. ARANCA
valorile concentraţilor sunt în uşoară scadere, nivelul poluării s-a menţinut în zona Sânnicolau
Mare, Sânpetru Mare şi Valcani.
Modificările de calitate a apei din freatic, cantonată la 40 m adâncime, sunt produse de:






depozitările gunoiului menajer pe suprafeţe neamenajate;
împrăştierea pe terenurile agricole a îngrăşămintelor chimice şi a pesticidelor fără a ţine
cont de perioadele optime de administrare a acestora;
lipsa canalizării şi a staţie de epurare, în situaţia în care există alimentare cu apă şi
impotriva condiţionărilor organelor de Gospodărire a apelor de a nu se introduce apa în
gospodării până la realizarea canalizării şi a staţiilor de epurare;
evacuările de ape uzate neepurate sau insuficient epurate din zona agroindustrială
Sânnicolau Mare.

Concluzii privind stadiul calităţii apelor subterane în judeţul Timiş
Bazinul Bega-Timiş
1. Calitatea apelor subterane din majoritatea forajelor executate în stratul acvifer freatic este în
uşoară scădere, înregistrându-se depăşiri ale limitei maxime admise (conform prevederilor
legii 311/2004) la cel puţin un indicator de caracterizare a calităţii apei.
2. Se menţine ridicat nivelul poluării în stratul acvifer freatic şi în zonele în care anumite unităţi
productive şi-au redus mult activitatea sau chiar au fost închise.
3. În stratul acvifer de adâncime, calitatea apei este necorespunzătoare în majoritatea forajele
investigate, înregistrându-se depăşiri ale limitei maxime admise la indicatorul amoniu de
până la 72,4 ori în zona Chevereşul Mare, iar la mangan de până la 48,8 ori în zona Voiteg.

Bazinul Aranca
1. în stratul acvifer freatic se înregistrează depăşiri ale limitei admise (conform prevederilor
legii 311/2004) la cel puţin 2 indicatori de caracterizare a calităţii apei (amoniu şi substanţe
organice).
2. În stratul acvifer de adâncime, calitatea apei este necorespunzătoare în cele 2 foraje
investigate, înregistrându-se depăşiri ale limitei admise la indicatorul amoniu până la 3,4 ori,
la substanţe organice până la 2,5 ori şi la mangan până la 8,4 ori.
3. Faţă de anul anterior se observă o uşoară tendinţă de scădere a impurificării apelor
subterane, datorită începerii realizării utilităţilor la canalizare, interesului pentru prelevarea
apelor subterane conform normativelor de prelevare, reducerii poluării din agricultură
precum şi reabilitării instalaţiilor (conducte, traversări, etc.), Petrom din zona extrem vestică
a bazinului.
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Situaţia apelor uzate
Sursele majore de ape uzate în funcţie de debitul deversat şi de impurificare, în judeţul Timiş, în
bazinul hidrografic BEGA – TIMIŞ, sunt următoarele:
Tabelul 6.4. Principalele surse de poluare cu ape uzate în judeţul Timiş, anul 2006
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Nr.
crt.
5.

Sursa de poluare

Volumul total
evacuat (mil. mc/an)

R.A.Apă
şi
Canal
„Aquatim” Timişoara
S.C. Meridian 22 Lugoj
Primăria Deta
SC Smithfield Ferme
SRL, Fermele Ciacova
şi Peciu Nou
Sursa de poluare

49.547

Cantităţi de nocivităţi
(tone/an)
Amoniu
Suspensii
CBO5
6275.953
6718.552
950.146

6.173
0.247
0.027

450.277
66.44
52.416

Volumul total
evacuat (mil. mc/an)

SC Simultan Făget –
punct
de
lucru
Orţişoara

0.014

430.435
43.934
41.535

Fenoli
1.76

69.517
10.762
31.461

0.05
0.01
0.022

Cantităţi de nocivităţi
(tone/an)
Amoniu
Suspensii
CBO5
7.525
6.264
0.087

Fenoli
-

Sursa datelor: Agenţia Regională de Protecţia Mediului Timişoara
Figura 6.6.
Noxe eliminate în 2006 de principalele ramuri economice cauzatoare de
poluare (% din cantitatea totala eliminata)
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Sursa datelor: Agenţia Regională de Protecţia Mediului Timişoara (date prelucrate)
Impactul produs de evacuarea apelor uzate neepurate sau insuficient epurate a condus la
menţinerea calităţii mai slabe a apei pe :
 canalul Bega aval deversare AQUATIM Timişoara;
 pârâul Birdanca aval evacuare Primăria Deta;
 pârâul Şurgani aval evacuare Primăria Buziaş.
După cum se poate observa, principala sursă de poluare prin evacurea apelor uzate o
constituie R.A. Apă şi Canal „Aquatim” Timişoara.
Impactul impurificator asupra calităţii canalului Bega, în aval de Timişoara, defineşte
canalizarea municipală a Timişoarei ca fiind cel mai mare poluator alcanalului Bega, pe
tronsonul aval Timişoara - frontieră.
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In bazinul hidrografic ARANCA sursele de poluare punctiforme sunt slab reprezentate.
Poluarea se datorează în mare parte surselor difuze şi apelorgeotermale. La subbazinul Aranca
sunt în evidenţă următoarele surse de poluare: S.C. Gosan Sannicolau mare ce evacuează
apele uzate în canalul Mureşan, afluent al canalului Aranca, S.C. Zoppas Industries cu
evacuare în canalul Mureşan şi Primăria Lovrin cu evacuare în Galaţca

Concluzii
Starea de calitate a apelor de suprafaţă din bazinul hidrografic Bega-Timiş s-a menţinut în
parametrii ultimilor ani, deşi cantitatea precipitaţiilor medii lunare a fost semnificativ crescută
faţă de perioada 1999-2005. Se constată o capacitate redusă de epurare la staţiile care
deservesc activităţile din domeniul zootehniei, mineritului, industriei lemnului, etc. Acest lucru
conduce la deversarea în emisari a unor cantităţi sporite de elemente potenţial poluatoare.
Se impune reevaluarea strategiei privind gospodărirea durabilă a Bazinului Hidrografic BegaTimiş în contextul noilor dezvoltări economice şi al noilor evoluţii privind schimbările climatice.
Calitatea solului
Soluri afectate de reziduuri zootehnice
Cea mai importantă sursă de poluare a solului în judeţul Timiş este datorată activităţilor trecute
şi actuale de creştere a porcinelor în system industrial, prin batalurile de stocare a dejecţiilor
lichide şi a depozitelor de dejecţii deshidratate situate în vecinătatea fermelor ce au aparţinut
S.C. COMTIM S.A.Timişoara
Poluarea solurilor în urma activităţii din sectorul industrial
Ca situri potenţial contaminate sunt considerate depozitele de deşeuri municipale de la
Timişoara – Şag, Lugoj, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Buziaş, Deta şi Făget
Poluarea solurilor cu emisii de la termocentrale pe cărbune
La nivelul judeţului timiş există Centrala Termică -Timişoara Sud, COLTERM S.A. Terenul pe
care se află amplasat DEPOZITUL UTVIN, depozit de zgură şi cenuşă, este proprietate a
Statului Roman. Depozitul de zgură şi cenuşă Utvin este un depozit de ses, care ocupă o
suprafaţă de 50 ha. Depozitul se încadrează în clasa b– depozit de deşeuri
nepericuloase,conform clasificării din HG nr. 349 / 2005 (art.4 ).
Repartiţia solurilor pe clase de calitate
Terenurile agricole sunt apreciate după gradul de fertilitate. Din acest punct de vedere ele sunt
împărţite în mai multe clase: clasa I, II, III, IV,V, de calitate. Din totalul agricol de 702262 ha
suprafaţă reală şi cartată, încadrarea solurilor pe clase şi tipuri în judeţul Timiş, anul 2006, este
prezentată în figura de mai jos:
Figura 6.7.
REPARTITIA PE CLASE DE CALITATE A SOLURILOR - JUDETUL
TIMIS, 2006
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Zone critice sub aspectul degradării
Calitatea solurilor este influenţată puternic de factorii antropici şi mai ales de modul cum se
practică agricultura şi sunt exploatate pădurile. Factorii de degradare a solurilor sunt: eroziunea,
înmlăştinarea, sărăturarea, alunecările de teren, compactarea-distrugerea structurii solului,
acidifierea, poluarea chimică (cu pesticide, petrol, metale grele etc.)
La nivelul judeţului Timiş, conform datelor transmise de către D.A.D.R Timiş şi O.S.P.A
Timişoara, s-a identificat o suprafaţă totală de 6615,0 ha terenuri grav deteriorate de procese
de eroziune naturală şi antropică, care au fost constituite în unităţi de inventariere pentru
reconstrucţia ecologică.
Poluarea solului în urma unor activităţi antropice, la nivelul judeţul Timiş, este cauzată în
principal de: depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor industriale, menajere şi dejecţii
animaliere. Cea mai importantă sursă de poluare a solului în judeţul Timiş este datorată
activităţilor trecute şi actuale de creştere a porcinelor în sistem industrial, prin batalurile de
stocare a dejecţiilor lichide şi a depozitelor de dejecţii deshidratate situate în vecinătatea
fermelor ce au aparţinut S.C. COMTIM S.A. Timişoara.
Alte activităţi care generează sau pot genera poluarea solului :


depozitarea deşeurilor urbane provenite din municipiile Timişoara şi Lugoj, precum şi cele 5
oraşe ale judeţului pe depozitele neorganizate, reprezintă o sursă de poluare a solului pe o
suprafaţă de cca. 60 ha;



practica depozitării deşeurilor menajere provenite din localităţile rurale pe depozite
neorganizate, constituie surse punctiforme de poluare a solului pe suprafeţe de cca. 158 ha;



presiunea asupra solului reprezentată de tratamentele de protecţie a culturilor: utilizarea
diferitelor produse fitosanitare cu grad de toxicitate ridicat, administrarea îngrăşămintelor
chimice fără un studiu în prealabil a rezervelor de elemente fertilizante deja existente în sol,
şa;



activităţile industriale desfăşurate în municipiile Timişoara şi Lugoj, dar şi în alte localităţi din
judeţ, pot constitui surse de poluare prin emisiile atmosferice sau prin depozitarea deşeurilor
şi a nămolurilor rezultate.
Biodiversitatea şi pădurile

Biodiversitatea
Cu toate că judeţul Timiş nu este unul dintre cele mai semnificative judeţe din România în
privinţa diversităţii biologice, se evidenţiază existenţa unui număr ridicat de specii caracteristice
arealelor mlăştinoase şi montane.
Vegetaţia naturală, puternic influenţată de activităţile umane, se caracterizează prin prezenţa pe
scară restrânsă a plantelor de silvostepă precum şi printr-o frecvenţă ridicată a speciilor hidro şi
higrofile în câmpiile joase şi în luncile cu exces de umiditate.
Pădurile de foioase alcătuite din Quercus robur, Quercus ceris şi Quercus fraineto, ocupă
insular sau pe suprafeţe compacte Podişul Lipovei, Dealurile Lugojului şi parţial Câmpia
Gătaiei.
Partea estică a judeţului, ocupată de masivul Poiana Ruscă, este acoperită, din punct de
vedere al vegetaţiei forestiere cu păduri de gorun (Quercus ceris), păduri de fag (Fagus
silvatica) în amestec cu carpen (Carpinus betulus), iar pe pantele superioare ale muntelui cu
păduri de molid (Picea abies) în amestec cu brad (Abies alba), sporadic întâlnindu-se şi
exemplare de pin (Pinus silvestris).
Existenţa în judeţ a ultimei mlaştini arhaice din vestul ţării – Rezervaţia Mlaştinile Satchinez, a
permis conservarea unui număr impresionant de specii, protejate de legislaţia Uniunii
Europene, precum şi de legislaţia naţională în vigoare.
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Tot pe teritoriul judeţului Timiş un rol important pentru conservarea faunei sălbatice îl are şi
Rezervaţia Mlaştinile Murani. În aria protejată au fost observate aproximativ 60 specii de
păsări care sunt strict protejate prin convenţiile internationale la care a aderat şi România
La nivelul Judeţului Timiş există un număr de 19 arii naturale protejate, care însumate
reprezintă 0,76% din suprafaţa judeţului. Conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 19/1995 şi a
Legii nr. 5/2000, se află sub regim special de protecţie următoarele arii naturale protejate:
Lunca Pogănişului (rezervaţie naturală botanică, declarată prin HCJ 19/1995 şi Legea
nr.5/2000, suprafaţă de 75,50 ha); Movila Şişitak (rezervaţie naturală botanică, declarată prin
HCJ 19/1995 şi Legea nr.5/2000, suprafaţă de 0,5ha); Mlaştinile Satchinez (rezervaţie
naturală ornitologică, declarată prin HCJ 19/1995 şi Legea nr.5/2000, suprafaţă de 236 ha);
Beba Veche (rezervaţie naturală ornitologică, declarată prin HCJ19/1995 şi Legea nr.5/2000,
suprafaţă de 2187 ha); • Mlaştinile Murani (rezervaţie naturală ornitologică, declarată prin HCJ
19/1995 şi Legea nr.5/2000, suprafaţă de 200ha); Pădurea Cenad (arie naturală protejată tip
forestier, declarată prin HCJ 19/1995 şi Legea nr.5/2000, suprafaţă de 279ha); Arboretumul
Bazoş (rezervaţie ştiinţifică tip forestier, declarată prin HCJ 19/1995 şi Legea nr.5/2000,
suprafaţă de 60ha); Pădurea Bistra (arie protejată tip forestier, declarată prin HCJ 19/1995 şi
Legea nr.5/2000, suprafaţă de 19,90ha); Pădurea Dumbrava (arie protejată tip forestier,
declarată prin HCJ 19/1995 suprafaţă de 310ha); Pădure-parc Buziaş (arie protejată tip mixt,
declarată prin HCJ 19/1995 suprafaţă de 25,16ha); Insula Mare Cenad (rezervaţie naturală tip
mixt, declarată prin HCJ 19/1995 şi Legea nr.5/2000, suprafaţă de 3ha); Insulele Igriş
(rezervaţie naturală tip mixt, declarată prin HCJ 19/1995 şi Legea nr.5/2000, suprafaţă de 3ha);
Sărăturile Diniaş (rezervaţie naturală pedologică, declarată prin HCJ 19/1995 şi Legea
nr.5/2000, suprafaţă de 4ha); Locul fosilifer Rădmăneşti (rezervaţie naturală paleontologică,
declarată prin HCJ 19/1995 şi Legea nr.5/2000, suprafaţă de 4ha); Pajiştea cu narcise
Băteşti (arie protejată tip botanic, declarată prin HCJ 19/1995 şi Legea nr.5/2000, suprafaţă de
20ha); Parcul Botanic Timişoara (rezervaţie ştiinţifică botanică, declarată prin HCJ 19/1995,
suprafaţă de 8ha); Parcul Banloc (rezervaţie ştiinţifică tip mixt, declarată prin HCJ 19/1995,
suprafaţă de 8ha); Lacul Surduc (arie protejată tip mixt, declarată prin HCJ 19/1995 şi Legea
nr.5/2000, suprafaţă de 362ha);

Parcul Natural Lunca Mureşului Inferior are o suprafaţă de 17.166 ha şi a fost declarat prin
HG2151/2004. Se întinde pe teritoriul judeţului Timiş cu o suprafaţă de 3157.59 ha. În cadrul
acestei suprafeţe , sunt incluse următoarele arii naturale protejate: Pădurea Cenad, Insulele
Igriş, Insula Mare Cenad.
La nivelul anului 2006, conform Ordinului Ministrului nr.494/30.05.2005, Anexa 2, în judeţul
Timiş au fost atribuite în custodie următoarle arii naturale protejate care nu au necesitat
constituirea de structuri administrative: Aria naturală protejată Arboretumul Bazoş a fost
atribuită în custodie Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice - Secţia Timişoara, începând cu
data de 31.01.2006; Aria naturală protejată Mlaştinile Murani a fost atribuită în custodie
Primăriei Comunei Pişchia, începând cu data de 31.01.2006; Aria naturală protejată Locul
Fosilifer Rădmăneşti a fost atribuită în custodie Direcţiei Silvice Timişoara, începând cu data
de 31.01.2006; Rezervaţia naturală Mlaştinile Satchinez a fost atribuită în custodie Muzeului
Banatului Timişoara, începând cu data de 31.01.2006; Aria naturală protejată Sărăturile
Diniaş a fost atribuită în custodie SC CONS ELECRTIFICAREA INSTAL SRL din Timişoara,
începând cu data de 30.06.2006. Aria naturală protejată Parcul Botanic Timişoara a fost
atribuită în custodie Primăriei Municipiului Timişoara, începând cu data de 30.06.2006; Aria
naturală protejată Lacul Surduc a fost atribuită în custodie Consiliului Judeţean Timiş,
începând cu data de 06.11.2006.

Presiuni asupra siturilor protejate:


rezervaţiile ornitologice ameninţate de activităţile antropice (pescuit, acces cu
bărci, construcţii de locuinţe de vacanţă, turism neorganizat amenajări hidrotehnice,
vânătoare, braconaj, colectări de material biologic, recoltări stuf, tăieri ilegale de
vegetaţie lemnoasă, cosit, incendieri);
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rezervaţiile forestiere ameninţate datorită lipsei amenajarilor necesare, pierderi
cauzate de boli şi dăunători, turism neorganizat, depozitare necontrolată de deşeuri;



rezervaţiile botanice ameninţate de păşuntul excesiv, recoltarea speciilor protejate
din flora şi fauna sălbatică, depozitare necontrolată de deşeuri;



rezervaţiile pedologice ameninţate de păşuntul excesiv, eroziunea solului,
depozitare necontrolată de deşeuri;



rezervaţie paleontologică ameninţată de eroziunea solului datorată intensificării
proceselor de levigare.

Starea pădurilor
Cu una dintre cele mai mici suprafeţe împădurite din Regiunea Vest, Judeţul Timiş dispune de o
variată gamă de specii de floră şi faună spontană (autohtonă şi alohtonă). Suprafaţa fondului
forestier proprietate publică de stat pe care o administrează Direcţia Silvică Timişoara, la data
de 31.12.2006 este de 83 744 ha. Suprafaţa împădurită a judeţului Timiş, proprietate publică de
stat, pe care o administrează Direcţia Silvică Timişoara se compune din:


27 455 ha păduri cu funcţii speciale de protecţie (a apelor, solului, climei, păduri
pentru recreere, păduri monumente ale naturii, rezervaţii, etc. );



54 213 ha păduri cu funcţie de producţie si protecţie din care se urmăreşte
recoltarea de masă lemnoasă de calitate superioară precum şi alte produse ale
pădurii.



În anul 2006 a fost pus în circuitul economic un volum total de 254.8 mii mc, din
care :



189 mii mc reprezintă produse principale, rezultate din arboretele ajunse la vârsta
exploatabilităţii;



47.6 mii mc reprezintă produse secundare, rezultate din aplicarea tăierilor de
îngrijire a arboretelor (operaţiuni culturale);



18.2 mii mc reprezintă produse de igienă;

Presiunile antropice exercitate asupra fondului forestier administrat de Direcţia Silvică Timişoara
sunt reprezentate în principal de sustragerile ilegale de arbori (în anul 2006 s-a sustras ilegal
din fondul forestier un volum de 1364 mc), păşunatul abuziv, propagarea în pădure a incendiilor
de păşune, depozitarea necontrolată de deşeuri, braconajul şi poluarea industrială. Acest din
urmă factor actionează cu precădere în zona limitrofă oraşului Timişoara, UP VII Pădurea
Verde. Aici poluarea industriala cauzează uscări masive la multe exemplare.
Gestionarea deşeurilor
Gestionarea deşeurilor cuprinde toate activităţile de colectare, transport, tratare, recuperare si
eliminare a deşeurilor.
Actuala practică de gestionare a deşeurilor urbane generează impact negativ asupra factorilor
de mediu atât prin prezenţa deşeurilor menajere cât şi a deşeurilor industriale.
Principalele forme de impact şi risc determinate de activităţile de gestionare, respectiv de
depozitele de deşeuri orăşenesti şi industriale sunt:







poluarea aerului
poluarea apelor subterane şi de suprafaţă
participarea la generarea efectului de seră
modificări de peisaj şi disconfort vizual
scoaterea din circuitul natural sau economic a unor terenuri
modificări ale fertilităţii solurilor şi ale compoziţiei biocenozelor pe terenurile
învecinate.
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În anul 2006 în toate localităţile urbane cât şi în câteva localităţi rurale funcţiona sistemul de
colectare, transport şi depozitare definitivă a deşeurilor, atât de la populaţie cât şi de la agenţii
economici ce îşi desfaşoară activitatea pe raza localităţilor respective. Depozitarea definitivă a
deşeurilor municipale se realizează în continuare pe vechile amplasamente, care nu
îndeplinesc condiţiile de protecţie a factorilor de mediu.
Gestionarea deşeurilor în mediul rural este în continuare deficitară, având în vedere că
activitatea de colectare nu este organizată în sistem centralizat, iar depozitarea deşeurilor se
realizează pe amplasamente dispersate, aflate în general la marginea localităţilor.
Monitorizarea cantităţilor de deşeuri produse şi depozitate în mediul rural nu se realizează
decât sporadic, în general informaţiile deţinute de APM Timiş fiind estimative.
Tratarea şi valorificarea deşeurilor municipale şi urbane
Deşeurile municipale sunt colectate selectiv în vederea valorificării materialelor reciclabile în
mai multe cartiere, acestea fiind ulterior utilizate ca materii prime secundare şi resurse
energetice.
În cursul anului 2004, s-a început implementarea colectării selective a deşeurilor de ambalaje,
prin elaborarea planurilor proprii de colectare selectivă la nivelul consiliilor locale orăşeneşti şi
amplasarea mai multor baterii de containere de colectare selectivă, colectarea realizându-se
prin aportul voluntar al cetăţenilor.
La nivelul anului 2006 :


Municipalitatea Timişoara a continuat acţiunea de colectare a deşeurilor – prin
intermediul operatorului de salubritate
 începând cu decembrie 2005, în cartierul Tipografilor, Primăria municipiului Timişoara,
împreună cu operatorul de salubritate, au iniţiat colectarea duală a deşeurilor, urmând
ca acest obiectiv să se externalizeze la nivelul întregului municipiu.
 în municipiul Lugoj şi localitatea Buziaş, a continuat colectarea deşeurilor de ambalaje,
prin amplasarea de ţarcuri din plasa de sârmă pentru colectarea deşeurilor de ambalaje
de tip polietilen tereftalat (PET)- Hotararea Consiliului Local Lugoj nr.145/24.04.2003;
 În perioada 2006 - 2008 se desfăşoară proiectul „Colectarea selectivă a deşeurilor în
comunele Satchinez, Variaş, Sandra Becicherecu Mic, Biled Dudeştii Noi, Orţişoara –
prin programul PHARE CES 2004 „ Schema de Investiţii pentru Proiecte Mici de
Gestionare a Deşeurilor”, în valoare de 562.200 EURO.
Pentru colectarea deşeurilor reciclabile de la populaţie şi agenţi economici, în judeţ operează
agenţi economici autorizaţi – la Timişoara (SC Muller Guttenbrunn Recycling SRL, SC Celuloza
şi Oţel SRL, Strava SRL), Lugoj (SC Erina Prest SRL, SC Midiamet SRL,), Sânnicolau Mare,
Buziaş.
De asemenea există doi agenţi economici ce prelucrează deşeuri de materiale plastice : SC
Alfaplast SA din localitatea Jebel şi SC ALCRICO SRL din localitatea Chişoda.
Cu excepţia compactării realizate în utilajele moderne de transport (gunoiere, autocompactoare)
deşeurile municipale nu au fost supuse nici unui proces de tratare.
Inventarul depozitelor de deşeuri urbane din judeţul Timiş cuprinde 7 depozite: Parţa – Şag
pentru Timişoara, Lugoj, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Deta, Buziaş şi Făget. Depozitele de
deşeuri orăşeneşti din judeţ sunt depozite mixte, acceptându-se pentru depozitare atât deşeuri
de tip municipale cât şi deşeuri de producţie, de obicei nepericuloase. Aceste depozite sunt
neamenajate şi nu intrunesc condiţiile impuse pentru protecţia factorilor de mediu conform HG
nr. 349/2005, privind depozitarea deşeurilor.
Studiul de evaluare a riscului efectuat pentru depozitul de deşeuri urbane al municipiului
Timişoara evidentiază o degajare masivă de metan, rezultat din descompunerea anaerobă a
deşeurilor oganice depozitate. Acest fenomen este favorabil incendiilor de rampă, dar este
posibilă şi formarea unor pungi de gaz în amestec exploziv. Emisiile de noxe rezultate din
procesele biochimice şi din arderea accidentală a deşeurilor depozitate au efecte majore asupra
calităţii aerului din zonă.
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Forajele de control pun în evidenţă poluarea apei freatice până la adâncimea de 2,5-3,5 m cu
substanţe organice, săruri de amoniu şi cloruri în direcţia curgerii freatice (vest-nord-vest), fără
a afecta calitatea apei râului Bega. Investigaţiile efectuate asupra calităţii solului din vecinătatea
rampei evidenţiează poluare cu produse petroliere şi metale grele pe o rază de 50 m.
Un alt factor de risc major îl constituie poluarea microbiologică, vectorii de transmitere a
agenţilor patogeni fiind atât personalul autorizat al rampei cât şi vizitatorii neautorizaţi, dar mai
ales rozătoarele. Studiul de risc a evidenţiat necesitatea închiderii depozitului şi a recomandat
măsurile necesare pentru exploatarea lui până la închidere
Închiderea depozitelor existente, necorespunzătoare din punct de vedere al amplasamentului şi
al protecţiei factorilor de mediu, realizarea depozitului zonal ecologic precum şi realizarea unui
sistem unitar de gestionare a deşeurilor municipale din judeţ prin intermediul staţiilor de transfer
sunt obiectivele prioritare ale Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor.
Pentru proiectul Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Timiş, Consiliul
Judeţean Timiş, se află în faza de realizare a studiului de fezabilitate. Finanţarea acestui proiect
este conform Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuare 2006, cu tema :
Acordul de principiu privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor
imprumuturi de până la 1.441.000.000 Euro, în perioada 2006-2009, pentru finanţarea
investiţiilor prioritare de mediu, în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România ţn
procesul de aderare la UE. Finanţarea va fi similar ISPA, respectiv un împrumut al MF pentru
70-75%, iar restul de cofinanţare din bugetul CJ Timiş.
De asemenea în proiectul ’’Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Timiş’’,
pe lângă realizarea depozitului de deşeuri nepericuloase de la Ghizela este prevăzută şi
închiderea vechilor depozite de deşeuri (Parţa-Sag, Jimbolia, Deta, Sânnicolau Mare, Lugoj,
Buziaş), cu excepţia depozitului de la Făget a cărui termen de închidere este 2015.
De asemenea închiderea şi ecologizarea depozitelor rurale, se va finaliza până la 16.07.2009.
Odată cu extinderea serviciilor de colectare a deşeurilor şi la nivel rural, realizarea sistemului
de transport, transfer şi deschiderea depozitului zonal, depozitele de deşeuri din zona rurală vor
fi închise gradual şi ecologizate. Consiliile locale vor stabili un calendar de închidere şi
ecologizare a depozitelor rurale, funcţie de deschiderea staţiilor de transfer şi a depozitului
zonal, fiind responsabile pentru îndeplinirea programului. Consiliul Judeţean va sprijini consiliile
locale în indeplinirea acestui program.
Cel mai important proiect cuprins în Planul Judeţean de gestionare a deşeurilor este „Depozitul
ecologic zonal Timişoara”, proiect ce prevede realizarea unui depozit care să deservească toată
populaţia judeţului prin intermediul a 5 staţii de transfer, situate în Lugoj, Sânnicolau Mare,
Deta, Jimbolia şi Buziaş.
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Gestionarea deşeurilor industriale
Cantităţile de deşeuri de producţie generate anual, sunt înregistrate de agenţii economici şi
raportate pe baza chestionarelor de anchetă statistică. Din ancheta statistică au rezultat pentru
anul 2005, principalele categorii de deşeuri de producţie generate în judeţul Timiş, prezentate
mai jos:
Figura 6.8.

Tipuri de deseuri industriale colectate in cursul anului
2005 in judetul Timis
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45,6 % din deşeurile de tip industrial au fost valorificate , fie prin reutilizare în aceeaşi unitate
sau în alte unităţi, fie prin prelucrare în judeţ sau alte judeţe. Au fost eliminate 6,23 % din
deşeurile industriale, principala opţiune de eliminare fiind depozitarea. Categoriile de deşeuri
industriale depozitate sunt zgura şi cenuşa de termocentrală şi deşeuri din industriile
prelucrătoare. Au fost eliminate prin incinerare majoritatea deşeuri periculoase.
Gestionarea deşeurilor periculoase
Conform raportului statistic privind gestiunea deşeurilor, cantitatea de deşeuri periculoase
generată la nivelul anului 2005 în judeţul Timiş a fost de aprox. 7681 t, reprezentând 2,18% din
cantitatea totală de deşeuri de producţie generată la nivelul judeţului. Din această cantitate
aproximativ 55,49 % au fost valorificate, 44,55% au fost eliminate.
Principalele tipuri de deşeuri periculoase generate au fost şlamurile rezultate de la depozitarea
produselor petroliere, uleiurile uzate, solvenţi uzaţi, diverse materiale cu conţinut de solvenţi,
zaţuri de la fabricarea vopselelor, amestecuri de grăsimi şi uleiuri din separatoarele de grăsimi,
deşeuri de adezivi şi cleiuri, baterii şi acumulatori cu plumb, deşeuri de la tratarea suprafeţelor
Procedeele de valorificare utilizate au fost regenerarea solvenţilor, recuperarea uleiurilor uzate
pentru rerafinarea şi reutilizarea lor, recuperarea bateriilor şi acumulatorilor cu plumb.
O parte din deşeurile periculoase au fost eliminate prin incinerare sau stocare temporară în
vederea incinerării (zaţuri de vopsele, filtre, deşeuri de la regenerarea solvenţilor).
În Timişoara funcţionează incineratorul de deşeuri medicale şi alte deşeuri periculoase al SC
Pro Air Clean SA Timişoara.
Cantitatea de deşeuri periculoase incinerate în anul 2006 a fost de 907,672 t. Principalele
categorii de deşeuri incinerate sunt: deşeurile medicale, zaţuri de vopsele, solvenţi uzaţi,
adezivi, ambalaje contaminate
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ANALIZA DIAGNOSTIC
Caracteristici generale.

Aşezarea geografică a judeţului avantajează dezvoltarea legăturilor comerciale cu Europa de
Vest. Pentru a permite exploatarea la maxim a poziţiei geografice din punct de vedere
economic este necesară existenţa şi menţinerea la nivele înalte a unei reţele de căi de
comunicaţie dense şi moderne.
Suprafaţa judeţului Timiş îl plasează pe primul loc între judeţele ţării, ocupând 3,65% din
teritoriul României. Peste 80% din această suprafaţă este alcătuită din teren agricol. Ţinând
cont şi de predominanţa formelor de câmpie în cadrul reliefului, judeţul Timiş constituie unul din
cele mai fertile regiuni agricole ale ţării. Pe de altă parte, monotonia formelor de relief nu
favorizează activităţile turistice bazate pe valorificarea atracţiilor turistice naturale.
Resursele naturale sunt predominant bazate pe buna calitate a solului pentru culturile agricole.
Judeţul nu are resurse naturale ale subsolului care să justifice exploatarea intensivă.
Situaţia socio-economică a judeţului Timiş.
Evoluţia mediului de afaceri.
Numărul de întreprinderi din judeţul Timiş a crescut continuu după Revoluţie. In ultimii 5 ani,
numărul de întreprinderi active a avut o tendinţă constant crescătoare: dacă la sfârşitul anului
2001 se înregistrau (conform bilanţurilor depuse la DGFP Timiş) un număr de 14.151
întreprinderi active, numărul acestora se ridica la 23.356 la sfârşitul anului 2006. Dintre
întreprinderile active la sfârşitul anului 2006, majoritatea sunt microîntreprinderi (21.079 –
90.2%), 1.791 întreprinderi mici, 433 întreprinderi mijlocii şi 53 întreprinderi mari.
In perioada 1990-2006 în judeţul Timiş au fost înmatriculate la Registrul Comerţului un număr
de 55.660 societăţi comerciale, Timişul situându-se pe locul 4 pe ţară (după municipiul
Bucureşti, judeţele Cluj şi Constanţa) din punctul de vedere al numărului de societăţi comerciale
înfiinţate. (cf. Buletinul Registrului Comerţului, martie 2007). Această creştere progresivă a
numărului de întreprinderi active în judeţul Timiş, în special creşterea numărului de
microîntreprinderi, este un semn al unui mediu de afaceri dinamic, caracterizat printr-o
concurenţă puternică mai ales la nivelul micilor întreprinzători.
Economia judeţului este puternică şi diversificată, susţinută de tradiţia industrială, poziţia geo economică favorabilă şi forţa de muncă înalt calificată, de cultură occidentală. In mod constant
PIB-ul realizat în judeţului Timiş a plasat judeţul nostru pe locul 2 în ţară, după municipiul
Bucureşti.
Economia în continuă dezvoltare a judeţului a atras prezenţa numeroasă a investitorilor,
autohtoni şi străini. Capitalul străin investit în judeţul Timiş, prin participare la capitalul
societăţilor înfiinţate în perioada 1991 - 2006 se ridică la valoarea de 805 milioane USD (622
mil.Euro), ceea ce reprezintă 60.7% din totalul capitalului străin investit la nivelul Regiunii 5 Vest
şi 4,1% din totalul investiţiilor străine la nivel naţional. Judeţul Timiş se plasează pe locul 4 în
ţară din punctul de vedere al capitalului străin investit şi pe locul 2 (după Bucureşti) din punctul
de vedere al numărului de societăţi cu capital străin active la sfârşitul anului 2006 (9.541)
Pe primele locuri atât ca număr de societăţi înfiinţate, cât şi ca valoare a capitalului investit se
situează investitorii din Italia şi Germania; se poate observa investiţia masivă realizată de un
număr mic de investitori din Olanda, ceea ce indică existenţa unor firme mari, cu potenţial de
investitori strategici, proveniţi din această ţară.
In anul 2006 se observă o uşoară schimbare de interes a investitorilor străini dinspre judeţul
Timiş spre judeţul vecin Arad.
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În ceea ce priveşte structura sectorială a economiei judeţului, deşi Timişul dispune de suprafeţe
agricole extinse (702.398 ha, adică 80,7% din suprafaţa totală a judeţului), acesta se află în
proporţie de 98% în proprietate privată. Din acest motiv, deşi Timişul realizează producţii
agricole ridicate, în special la cereale boabe, întreprinderile agricole din judeţ realizează doar în
jur de 3.5% (2.9% în 2000; 3.2% în 2006) din totalul cifrei de afaceri a judeţului. Mecanizarea în
sectorul agricol este foarte bună comparativ cu media pe ţără şi cu cea din judeţele Regiunii
Vest. O dezvoltare remarcabilă a luat în ultimii ani şi creşterea animalelor, în special a
porcinelor, prin re-deschiderea şi re-amenajarea unei părţi din fermele fostului COMTIM. Din
păcate, acest avantaj este însoţit şi de dezavantajul apariţiei unor probleme de mediu.
Ponderea cea mai mare în economia judeţului, în ceea ce priveşte cifra de afaceri, a fost
deţinută constant de către sectorul industrial (45.9% în 2000; 49.48% în 2004). Perioada 2005 –
2006 se caracterizează însă prin modificarea ponderii sectoarelor economice în realizarea cifrei
de afaceri, indicând schimbări în structura economică a judeţului. Astfel, scade ponderea
sectorului industrial în favoarea celui de servicii. Dacă în 2004 sectorul industrial realiza 49.5%
din cifra de afaceri totala pe judeţ, în 2005 această pondere a scăzut la 27.2% pentru ca în
2006 să mai crească, dar nesemnificativ, ajungând la 27.5%. Ponderea sectorului de servicii a
crescut însă de la 28.4% în 2004 la 41.9% în 2005 şi la 38.8% în 2006. In paralel, se observă o
creştere a activităţii (şi cifrei de afaceri) în special în domeniile construcţiilor, transporturilor şi
activităţilor conexe transporturilor, comerţului cu ridicata şi serviciilor de intermediere,
activităţilor imobiliare.
Industria prelucrătoare este cea mai importantă ramură industrială din judeţ, Întreprinderile din
acest sector au realizat în 2006 o cifră de afaceri ce reprezintă 97.3% din cifra de afaceri totală
a sectorului industrial. In cadrul industriei prelucrătoare, cel mai mare număr de întreprinderi
activează în domeniul industriei alimentare şi băuturilor, domeniu în care s-a şi realizat cea mai
mare parte din cifra de afaceri a sectorului industriei prelucrătoare în 2006 (13.8%). Acest
sector a încheiat anul 2006 cu un sold pozitiv (profit). Sectoarele industriei prelucrătoare care
au încheiat anul 2006 cu cele mai mari pierderi au fost cel al industriei mijloacelor de transport
rutier şi al transporturilor terestre.
Cel mai productiv sector în anul 2006 s-a dovedit a fi sectorul de servicii, în special cel al
comerţului cu ridicata (15% din totalul profitului realizat în economia judeţului), urmat de cel al
construcţiilor (13.5%), alte servicii şi servicii imobiliare (10%). Cele mai puţin profitabil sector în
2006 a fost cel al întreprinderilor agricole (10% din totalul pierderilor din economia judeţului).
Pe ansamblu, economia judeţului Timiş se dezvoltă continuu, beneficiind şi de un aport
constant de capital străin. Tendinţa ultimilor ani este cea de trecere spre o economie specifică
zonelor dezvoltate, orientarea fiind spre dezvoltarea predominentă a sectorului de servicii.
Apreciem de asemenea că va continua şi pe viitor dezvoltarea sectorului de construcţii, specific
unei economii puternice şi unor zone bogate.
Un impact negativ asupra dezvoltării industriei prelucrătoare l-a avut migraţia forţei de muncă
înalt calificată înspre ţările UE (altele decât România). Creşterea salariilor nu a mai constituit un
factor de motivare suficient de puternic, astfel încât judeţul Timiş riscă să confrunte pe viitor cu
o lipsă cronică de forţă de muncă, în special la nivelul muncitorilor calificaţi.
Constatăm un model de dezvoltare specific trecerii de la o economie industrială spre una a
sectorului III (servicii), caracteristică zonelor puternic dezvoltate. In cazul menţinerii acestei
tendinţe, se poate anticipa o dezvoltare puternică a zonelor rurale, prin investiţii în construcţii şi
în întreprinderi orientate spre servicii către populaţie, începând cu zonele periferice oraşelor.
Infrastructura judeţului Timiş
Reţeaua de căi ferate a judeţului are o densitate superioară mediei pe ţară, oraşul Timişoara
constituindu-se într-un important nod feroviar. Pe de altă parte, calitatea transportului pe calea
ferată este afectată de viteza redusă de circulaţie a trenurilor, lipsa unei întreţineri
corespunzătoare a materialului rulant şi căilor de rulare şi condiţiile de călătorie improprii în
cazul transportului de persoane. Deoarece căile ferate din judeţ trebuie să asigure legăturile cu
ţările Europei de Vest, se impune modernizarea acestora pentru asigurarea compatibilităţii şi
profitabilităţii transportului (în special de marfă) pe cale ferată.
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Reţeaua de căi rutiere este bine dezvoltată şi relativ echilibrat distribuită pe teritoriul judeţului.
Doar 23% din drumuri sunt însă modernizate. Sunt necesare investiţii importante în
modernizarea şi întreţinerea reţelei de drumuri, pentru a favoriza dezvoltarea rutelor comerciale
dinspre şi înspre interiorul ţării şi ţările Europei de Vest.
Transporturile aeriene sunt asigurate de Aeroportul Internaţional Timişoara, al doilea ca
mărime din România. Aeroportul facilitează transportul rapid de marfă şi pasageri pe rute
internaţionale. Dotarea tehnică a aeroportului este corespunzătoare standardelor moderne,
permiţând accesul avioanelor mari, dar există probleme vizând în special serviciile specifice
unui aeroport.
Căile navale sunt constituite din două cursuri de apă cu potenţial navigabil: Mureşul şi Canalul
Bega, care asigură şi trecerea spre Ungaria, respectiv Serbia. Amândouă sunt însă
necorespunzător amenajate pentru transportul de marfă şi/sau persoane.

Infrastructura de utilităţi:
Reţelele de alimentare cu apă asigură distribuirea centralizată a apei în toate localităţile
urbane. In mediul rural exista probleme în asigurarea alimentării cu apă potabilă a mai multor
localităţi, ceea ce afectează negativ condiţiile de viaţă şi sănătatea populaţiei. De asemenea, în
cazul apariţiei unor situaţii climatice deosebite (secetă) apare problema asigurării supravieţurii
oamenilor şi animalelor din mediul rural.
Reţelele de canalizare există în principal în oraşe. Multe din reţelele de canalizare existente
prezintă o stare avansată de uzură. In mediul rural reţelele de canalizare sunt rare.
Reţeaua de încălzire centrală este veche şi generează pierderi, ceea ce a dus la creşterea
numărului de locuinţe ce utilizează sisteme de încălzire proprii. Tendinţa de a trece la utilizarea
sistemelor de încălzire proprii va continua în condiţiile în care decuplarea de la sistemul
centralizat duce la creşterea tarifelor pentru locuinţele ce rămân cuplate.
Reţeaua de electricitate asigură alimentarea a 99.1% din locuinţele din judeţ.
Infrastructura de învăţământ este bine dezvoltată, dar prost întreţinută, existând multe şcoli
(mai ales în mediul rural) necorespunzătoare din punctul de vedere al standardelor de
funcţionare. Foarte bine dezvoltat este învăţământul superior, în Timişoara funcţionând 4
universităţi de stat şi mai multe universităţi private. Este de remarcat că, în ciuda creşterii
continue a populaţiei şcolare, în judeţ nu există nici un campus pre-universitar şi un singur
campus universitar, care nici el nu dispune de locuri de cazare suficiente.
Infrastructura sanitară este şi ea bine dezvoltată dar la standarde de calitate scăzute. Judeţul
Timiş este judeţul cu cele mai multe paturi de spital din ţară; de asemenea există şi un număr
suficient de cadre medicale.
Infrastructura în domeniul cercetării este centrată în special în jurul universităţilor. Institutele
de cercetare existente înainte de 1989 au fost în mare parte privatizate, fără a se lua măsuri
corespunzătoare de păstrate a patrimoniului acestora. Dotările unităţilor de cercetare
funcţionale sunt în mare măsură depăşite şi uzate fizic. De asemenea, aceste unităţi se
confruntă cu o lipsă cronică a fondurilor de investiţii.
Parcuri şi zone industriale în judeţul Timiş: Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara este
situat la 6 km de oraşul Timişoara. Parcul este dotat cu toate utilităţile. In prezent, peste 90%
din suprafaţa parcului este închiriată diverselor firme activând în domenii precum: IT şi
comunicaţii; electronică şi electrotehnică; automotive; logistică; prelucrare lohn.
Turismul în judeţul Timiş

Potenţialul turistic al judeţului Timiş este constituit în principal din obiective de turism cultural,
lipsind atracţiile naturale. Zona are o istorie bogată, existând posibilităţi multiple de valorificare a
obiectivelor istorice. De asemenea, în judeţ au fost create o serie de rezervaţii şi arii protejate,
dar doar o mică parte din acestea au fost amenajate pentru a permite accesul turiştilor. O altă
potenţială resursă turistică o constituie rezervaţiile de vânătoare. O resursă nevalorificată pe
deplin o constituie turismul alternativ, pentru care există câteva zone prielnice (de exemplu,
Lacul Surduc) dar ne-amenajate corespunzător.
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Pe ansamblu, capacităţile de cazare existente nu sunt valorificate decât în mică măsură.
Turismul practicat în judeţ este în prezent unul de afaceri, concentrat în special în centrele
comerciale (cum este Timişoara) şi care a dus la creşterea numărului de unităţi de cazare de
rang înalt. Pe de altă parte, turismul rural (şi în special agroturismul) este slab dezvoltat.
Mediul cultural, relaţiile cu societatea civilă şi relaţiile de cooperare transfrontalieră a judeţului
Timiş.
Mediul cultural.
Judeţul Timiş are o bogată istorie culturală, caracterizată prin toleranţă, păstrarea tradiţiilor şi a
valorilor spirituale specifice. In judeţ au existat şi există încă numeroase societăţi şi asociaţii
culturale a naţionalităţilor,
Problemele identificate se referă la fondul de carte insuficient mai ales în mediul rural, tirajele şi
circulaţia restrânsă a publicaţiilor culturale, în special a celor în limba minorităţilor. Interesul
populaţiei pentru artele spectacolului şi artele vizuale a scăzut, urmare şi a lipsei unui program
explicit de educaţie culturală şi a unei finanţări corespunzătoare a instituţiilor de profil.
Patrimoniul cultural mobil şi imobil al judeţului este bogat, dar spaţiile sunt în mare măsură
necorespunzătoare şi/sau insuficiente, iar multe monumente nu sunt suficient (sau deloc)
protejate şi/sau valorificate. La nivelul comunităţilor rurale se constată modificarea şi chiar
pierderea tradiţiilor culturale, urmare a unor mutaţii socio-etnice necontrolate, modificări în viaţa
comunitară, discordanţe între localnici şi noi veniţi, etc. Pe plan local, păstrarea culturii populare
este îngreunată şi de statutul incert al centrelor de cultură din mediul rural.
Relaţiile cu societatea civilă sunt caracterizate printr-o largă colaborare a autorităţilor locale
cu ONG-urile din domeniul cultural. Deoarece aceste ONG-uri activează însă în majoritate în
mediul urban, problema ofertei culturale din mediul rural rămâne doar parţial soluţionată.
Colaborarea se realizează în principal cu populaţia de vârstă tânără (16-25 ani).
Relaţiile de cooperare transfrontaliere
Judeţul Timiş face parte din Euroregiunea DKMT (Dunăre – Mureş – Criş – Tisa). Cooperarea
în cadrul regiunii vizează domeniile economice, construirea unor facilităţi de infrastructură
(transport şi telecomunicaţii), turism, mediu, protecţie civilă, ştiinţă, cultură, sport, relaţii civice.
Până în prezent, cooperarea în cadrul regiunii s-a axat pe domeniul cultural, fiind organizate
mai multe acţiuni şi proiecte. In anii 2006 şi 2007 s-au accesat finanţări europeane pentru
proiecte în domeniul protecţiei civile şi a tehnologiei informaţiei.
Prin programul PHARE CBC finanţat de UE, în judeţul Timiş au fost realizate trei mari proiecte
de infrastructură. De asemenea, există accesate fonduri pentru construcţia unui centru regional
transfrontalier de prevenire şi combatere a inundaţiilor. Programul PHARE CBC continuă şi
există posibilitatea accesării de noi fonduri.
Populaţia, resursele umane şi piaţa forţei de muncă.
Populaţia.
Judeţul Timiş se confruntă cu două probleme demografice importante, care sunt comune la
nivelul ţării; scăderea numărului de locuitori datorită sporului natural negativ şi îmbătrânirea
populaţiei. Procesul de îmbătrânire a populaţiei este mai accentuat în mediul rural. Procesul de
îmbătrânire demografică va atrage după sine scăderea populaţiei şcolare, a resurselor de
muncă şi a populaţiei de vârstă fertilă, ducând la reducerea şi mai accentuată a natalităţii.
In judeţul Timiş majoritatea populaţiei (64%) este concentrată în mediul urban. Incepând cu anul
2005 se constată o tendinţă de migrare a populaţiei dinspre oraşe spre zonele rurale, numărul
persoanelor sosite în rural fiind mai mare decât a celor plecate, concomitent cu scăderea
numărului de sosiri în mediul urban şi creşterea numărului de plecări.
Rata deceselor este cea mai scăzută dintre judeţele Regiunii Vest, o confirmare a calităţii
îngrijilor medicale disponibile pentru populaţie.
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Structura multietnică a populaţiei este un factor ce favorizează învăţământul în mai multe limbi
şi, în consecinţă, creşterea nivelului de cunoaştere a limbilor străine în rândul populaţiei
generale.
Resursele umane şi piaţa forţei de muncă.
Rata de ocupare a forţei de muncă la sfârşitul anului 2006 era de 73%. Pe sectoare economice,
se observă scăderea numărului de persoane ocupate în agricultură, deşi aceasta a rămas
destul de mare comparativ cu ţările dezvoltate. De asemenea, în ultimii ani (2005 – 2006) a
crescut rata de ocupare a populaţiei în sectorul serviciilor, şi a scăzut rata de ocupare în
sectorul industrial. O problemă deosebită o constitiue migraţia forţei de muncă în exterior,
înspre ţările dezvoltate ale UE (în special Spania şi Italia). Aceasta poate să constituie şi cauza
penuriei de forţă de muncă calificată în special din sectorul industriei prelucrătoare. In prezent,
forţa de muncă calificată nu mai constituie un atuu al judeţului, ci o problemă care riscă să
afecteze creşterea sectorului industrial pe termen lung.
Salariile în judeţul Timiş sunt superioare mediei pe ţară, dar nivelul acestora nu mai constituie
un factor de motivare eficient pentru forţa de muncă din judeţ. Corelat cu costul ridicat al vieţii
din zonă, cu problema locuinţelor, rezolvarea penuriei de forţă de muncă prin imigrarea din alte
judeţe constitiue o soluţie prea puţin probabilă.
Rata şomajului din judeţ este printre cele mai mici din ţară şi a scăzut continuu. Permanent,
există oferte de locuri de muncă disponibile pentru şomeri în cadrul AJOFM, neocuparea
acestora datorându-se lipsei de pregătire şcolară suficiente.
Protecţia socială.
In afara problemelor generale care sunt comune întregii ţări (numărul mare de pensionari
comparativ cu numărul persoanelor ocupate şi, în consecinţă, nivelul redus al pensiilor), judeţul
Timiş nu se confruntă cu probleme speciale. Numărul asistaţilor social este cel mai mare
comparativ cu celelalte judeţele ale Regiunii Vest, instituţiile ce asigură servicii de asistenţă
socială sunt relativ numeroase. Multe dintre aceastea sunt însă plasate în sedii ce necesită
reparaţii şi/sau modernizări. In ultimi ani s-au dezvoltat mai multe tipuri de servicii alternative în
special pentru protecţia copiilor.
Calitatea factorilor de mediu în judeţul Timiş
Calitatea aerului.
Oraşul Timişoara este zona cu cel mai înalt grad de poluare a aerului din întreg judeţul, pe
locurile următoare situându-se localitatea Sag (în vecinătatea centralei termice) şi zona
deponeului de deşeuri menajere a localităţii Timişoara. Principalele surse de poluare a aerului
sunt centrala termică (COLTERM CET), fabrica de produse ceramice (SC Lasselsberger SA) şi
fabrica de substanţe organice de bază (SC Azur SA), precum şi complexul de creştere intensivă
a porcilor.
Calitatea apelor.
Calitatea apelor de suprafaţă din judeţ a scăzut în perioada 2004, în ultimii doi ani
înregistrându-se o uşoară revenire la calitate a acestora. La sfârşitul anului 2006, numai 18%
din totalul apelor de suprafaţă din judeţ erau de calitatea I. La nivelul apelor subterane (utilizate
pentru apa potabilă), poluarea este ridicată în stratul acvifer freatic iar calitatea apei
necorespunzătoare în stratul acvifer de adâncime. Motivele poluării apei sunt: inexistenţa sau
insuficienţa reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare, depozitările gunoiului menajer pe
suprafeţe neamenajate, evacuării de ape uzate neepurate sau insuficient epurate.
Calitatea solului
Cea mai importantă sursă de poluare a solului în judeţul Timiş este datorată activităţilor (trecute
şi actuale) de creştere a porcinelor în sistem industrial. Deasemenea, Centrala Termică
Timişoara Sud este şi ea o sursă de poluare cu zgură şi cenuşa.
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Protecţia biodiversităţii este asigurată prin declararea unor zone importante ca arii protejate şi
rezervaţii. Pădurile sunt reduse ca suprafaţă şi ameninţate de sustragerile ilegale de material
lemnos.
Gestionarea deşeurilor.
La sfârşitul anului 2006, în toate localităţile urbane şi în câteva localităţi rurale funcţiona un
sistem de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor. In mediul rural însă, activitatea de
colectare nu este organizată în sistem centralizat, iar depozitarea deşeurilor se realizează pe
amplasamente dispersate, la marginea localităţilor.
Nici unul din depozitele de deşeuri ce funcţionează în prezent nu este corespunzător din
punctul de vedere al amplasamentului şi al protecţiei factorilor de mediu. Inchiderea depozitelor
existente, realizeaza depozitului zonal ecologic şi realizarea unui sistem unitar de gestionare a
deşeurilor prin staţii de transfer sunt priorităţi ale strategiei de protecţie a mediului.
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ANALIZA SWOT A JUDEŢULUI TIMIŞ
(ÎN CURS DE ACTUALIZARE PE ANUL 2009)

1. Industria şi IMM
PUNCTE TARI








Situarea judeţului la
extremitatea vestică a
României pe principalele
trasee rutiere şi ferate de
intrare dinspre UE
Tradiţia industrială a
judeţului
Diversitatea domeniilor de
activitate a firmelor
Existenţa în sectorul
industrial a unei forţe de
muncă bine calificate şi
instruite
Sector activ al industriei
prelucrătoare şi pentru
echipamente

PUNCTE SLABE
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Deficit de forţa de muncă în Timiş şi
în mod special în zona Timişoara
Deficit capacităţi energie electrica şi
gaz in zona Timisoara inclusiv in
periurbanul municipiului pentru care
există interes de investiţii
Zone mono-industriale confruntate
cu acute probleme sociale
Existenţa unor industrii poluante,
mari consumatoare de energie
Ponderea redusă a industriei cu
tehnologie de vârf
Puternice disparităţi în cadrul
judeţului

OPORTUNITĂŢI








Mediatizarea oportunităţilor
de afaceri
Transferul de tehnologie şi
know-how spre firmele care
lucrează în lohn, care, în
condiţiile creării de mărci
proprii şi a unei imagini către
exterior, se pot dezvolta
Operaţionalizarea de parcuri
industriale şi dezvoltarea
zonelor industriale
Adaptarea la cerinţele de
calitate ale UE
Construirea autostrăzii
Nădlac – Arad – Timişoara –
Deva - Sibiu

AMENINŢĂRI






Specializarea îngustă în
zonele monoindustriale şi
lipsa unor programe de
reorientare profesională
Invadarea pieţei cu
produse competitive din
import
Necorelarea programelor
de dezvoltare a
infrastructurii cu nevoile de
echipare a zonelor cu
potenţial de dezvoltare a
IMM

Preponderenţa structurilor
industriale caracterizate printr-o
utilizare cu eficienţă redusă a forţei
de muncă şi a materiilor prime
Număr redus de IMM-uri în estul
judeţului şi în mediul rural
Slaba cooperare între industrie şi
cercetare
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- continuare tabel -

PUNCTE TARI







Existenţa unei infrastructuri
de susţinere a activităţii
firmelor membre ale
Camerei de Comerţ,
Industrie şi Agricultură,
respectiv incubator de
afaceri, firme de consultanţă
Dezvoltarea puternică a
comerţului şi a serviciilor
Existenţa unităţilor de
învăţământ superior cu
tradiţie
Structuri industriale
diversificate care facilitează
cooperarea precum şi
achiziţionarea pe plan local
a unei game largi de
produse intermediare
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PUNCTE SLABE









Existenţa unor spaţii de producţie şi
capacităţi de producţie nefolosite
Inexistenţa unui sistem stimulativ
pentru înfiinţarea de IMM-uri
Gamă redusă a serviciilor bancare
raportată la cerinţele dezvoltării IMM
şi o slabă răspândire a unităţilor
bancare, în afara zonelor urbane
Regresul pieţei tradiţionale interne
Repartizarea neuniformă în judeţ a
infrastructurii de susţinere a
activităţii IMM-urilor şi lipsa acesteia
în special în zonele cu mari
probleme de reconversie
Investiţii scăzute în resursele umane
ale IMM-urilor

OPORTUNITĂŢI








Orientarea băncilor în
vederea sprijinirii înfiinţării şi
dezvoltării sectorului IMM
Întărirea/ specializarea
ofertei de servicii de
consultanţă
Creşterea plafonului
fondurilor Uniunii Europene
pentru România
Macrostabilizarea economică
şi scăderea inflaţiei în limite
acceptabile

AMENINŢĂRI





Poziţii de monopol
Instabilitatea legislaţiei
Piaţa neagră
Emigrarea cadrelor cu
pregătire superioară
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2. Infrastructura
PUNCTE TARI










Reţeaua de transport
dezvoltată
Majoritatea locuinţelor din
mediul urban sunt conectate
la reţeaua de telefonie fixă
Judeţul dispune de aeroport
internaţional
Judeţul înregistrează cea mai
mare densitate din ţară a
sistemului feroviar
Existenţa unei reţele
dezvoltate de distribuţie a
energiei electrice
Existenţa unităţilor şcolare
performante cu predare în
limba germană, engleză,
franceză, etc. şi în limbile
minorităţilor etnice din judeţ.

PUNCTE SLABE
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Densitatea drumurilor
modernizate este redusă în
anumite zone ale judeţului
Lipsa reţelelor de gaz metan
în zonele rurale şi urbane
defavorizate
Existenţa unor zone, în
special în mediul rural,
aproape izolate din punct de
vedere al reţelei telefonice de
comunicaţie.
Inexistenţa unei autostrăzi
Sisteme necorespunzătoare
de epurare a apelor, de
colectare şi reciclare a
deşeurilor menajere
Insuficientă implicare din
partea consiliilor locale în
dezvoltarea serviciilor
comunitare pentru copil şi
familie, la nivelul comunităţilor
respective
Servicii insuficient
diversificate pentru diferitele
categorii de persoane
defavorizate (inclusiv pentru
tinerii proveniţi din centrele de
plasament)

OPORTUNITATI









Dezvoltarea cooperării
transfrontaliere în scopul
dezvoltării infrastructurii şi a
creşterii economice
Dezvoltarea comerţului
electronic şi a posibilităţilor de
plată electronică a impozitelor
Prezenţa şi dezvoltarea în
incinta aeroportului
internaţional Timişoara a
terminalului CARGO pentru
transport marfă
Dezvoltarea învăţământului la
distanţă
Existenţa unor programe cu
finanţare internaţională

AMENINŢĂRI










Necorelarea politicilor
macroeconomice (bugetare,
monetare şi fiscale) cu
realităţile şi nevoile existente
Creşterile preţurilor la
serviciile de telecomunicaţii şi
transport
Infrastructuri de transport
insuficient exploatate
Costuri ridicate la carburanţi
si piese de schimb
Uzura fizică şi morală a
dotărilor din unităţile de
învăţământ cu profil tehnic
Finanţarea publică şi privată
scăzută în întreţinerea si
reabilitarea infrastructurii de
comunicaţie şi a infrastructurii
de mediu.
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3. Cercetare – Dezvoltare - Inovare
PUNCTE TARI








Tradiţie universitară de peste
80 de ani şi preocupări în
cercetare confirmate prin
lucrări publicate în ţară şi
străinătate încă din perioada
interbelică.
Personalul angajat în institute
şi universităţi are o experienţă
valoroasa în domenii foarte
variate ale ştiinţei.
Se formează noi centre de
cercetare acreditate de
CNCSIS, dar şi centre de
excelenţă fără personalitate
juridică.
Participarea autorităţilor
locale la finanţarea unor
activităţi de promovare a
rezultatelor cercetării ştiinţifice
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PUNCTE SLABE








Unele institute nu şi-au
adaptat activitatea de
cercetare la nevoile actuale
ale economiei.
Puţini tineri se implică în
cercetare, ei preferând alte
locuri de muncă mai bine
remunerate
Insuficienta cunoaştere a
programelor de finanţare ale
U.E..
Dotarea tehnică depăşită a
unităţilor de cercetare

OPORTUNITĂŢI












Oferta de burse pentru tineri
poate fi folosită la stimularea
acestora, astfel încât ei să
rămână în cadrul institutelor
de cercetare.
Legea cercetării şi statutul
cercetării ordonează mediul
academic din România.
Existenţa programelor de
finanţare a cooperării
transfrontaliere .
Acces liber pentru toţi
cercetătorii la Programul
Cadru 6 al Uniunii Europene.
Existenţa Asociaţiei pentru
Cercetare Multidisciplinară din
Zona de Vest a României
ACM-V.
Existenţa brevetelor de
invenţii premiate la expoziţiile
internaţionale de la Viena şi
Bruxelles

AMENINŢĂRI







Slaba valorificare a
produselor cercetării
Necunoaşterea limbilor
străine în rândul cercetătorilor
Lipsa dotării cu aparatură
nouă a institutelor de
cercetare
Numărul redus de utilizatori
Internet
Neechivalarea în UE a
studiilor universitare din
România
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4. Turism
PUNCTE TARI












Populaţie deosebit de
ospitalieră şi prietenoasă
Pondere ridicată o reprezintă
piaţa turismului de afaceri şi
de tranzit
Piaţă tradiţională de turism
local şi transfrontalier
Judeţul străbătut de drumuri
europene
Folclorul şi tradiţiile locale
culinare şi pentru degustarea
vinului
Bogatul patrimoniu cultural al
judeţului: biserici, mănăstiri,
castele şi monumente
Lacuri de acumulare şi cursuri
de ape care pot fi amenajate
Parcul natural Lunca
Mureşului şi alte zone
protejate cu suprafeţe întinse
(rezervaţii naturale, parcuri
dendrologice, etc.)
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PUNCTE SLABE









Lipsa unui sistem unitar de
administrare a zonelor
protejate care să permită
practicarea turismului în
aceste zone
Poluare punctuală
Lipsa punctelor de informare
şi a hărţilor turistice
Lipsa infrastructurii de acces
către obiectivele turistice
Lipsesc resursele umane
specializate în domeniu
Lipsa organizaţiilor de
promovare a turismului rural
Nu există reglementări pentru
posibilitatea folosirii bazelor
din silvicultură în cadrul
circuitului turistic

OPORTUNITĂŢI









Imediata vecinătate a UE
Potenţial de turism cultural
Meşteşuguri artizanale
Recâştigarea atractivităţii
centrelor turistice tradiţionale
pentru turiştii autohtoni şi din
ţările vecine
Posibilitatea implementării
relativ simple în circuitul
turistic a unor trasee de
drumeţii
Reducerea deteriorării
drumurilor agricole şi
forestiere create şi folosite de
manieră spontană prin
repararea şi întreţinerea
acestora ca urmare a
practicării turismului

AMENINŢĂRI











Măsuri de protecţia mediului
în detrimentul activităţii
turistice
Întârzierea privatizării
unităţilor din turism
Calitatea slabă a mediului în
unele zone
Lipsa de competitivitate a
ofertelor de produse turistice
Dezvoltarea competitivităţii
ofertelor turistice în zonele
transfrontaliere
Stagnarea dezvoltării
turismului rural în zonele
monoindustriale
Dezvoltarea industrială,
agricolă şi silvică
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- continuare tabel -

PUNCTE TARI




Existenţa renumitelor podgorii
permite includerea
degustărilor de vinuri în
programul turiştilor care vin
pentru afaceri sau sunt în
tranzit
Existenţa excedentului de
spaţii de locuit în gospodăriile
din zona rural

PUNCTE SLABE
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Lipsa infrastructurii de mediu
în localităţile pe raza cărora
există obiective turistice sau
care sunt potrivite pentru
practicarea unui turism de
recreere în zonele
premontane.
Lipsa sistemului de colectare
a gunoiului menajer şi
folosirea bazinelor râurilor ca
şi groapă de gunoi a satului
Oferta de servicii turistice este
de slabă calitate
Degradarea progresivă a
patrimoniului cultural-turistic

OPORTUNITĂŢI








Existenţa programului
SAPARD , pentru finanţarea
agriculturii şi a dezvoltării
rurale
Existenţa programelor
educaţionale pentru
calificarea şi perfecţionarea
forţei de muncă din domeniul
turismului
Regimul silvic, reglementat
legal, poate avea efecte
favorabile asupra mediului şi
turismului
Convergenţa de interese
pentru dezvoltarea turismului

AMENINŢĂRI




Insuficienta utilizare a
oportunităţilor acordate
turismului rural
Investiţii scăzute în
infrastructura turistică
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5. Resurse Umane şi Piaţa forţei de muncă
PUNCTE TARI








Existenţa unei tradiţii
de încurajare a
investiţiilor în capitalul
uman
Existenţa universităţilor
înfrăţite cu universităţi
din UE.
Calificarea profesională
de bază se realizează
prin sistemul de
învăţământ public,
acesta asigurând
calificări în domenii
.foarte variate.
Existenţa serviciilor de
consiliere şi orientare
profesională

PUNCTE SLABE








Coexistenţa fenomenelor
aparent contradictorii de
şomaj, excedent de forţă de
muncă şi cerere de forţă de
muncă calificată
Nivelul de calificare certificat al
forţei de munca, profilul de
competenţe certificate ale
persoanelor aflate în şomaj, nu
corespund cerinţelor specifice
ale angajatorilor
Oferta de calificare/
reconversie nu este suficient
de diversificată şi nu există o
concurenţă între ofertanţii de
formare, această situaţie fiind
un obstacol pentru o ofertă
flexibilă şi adaptată nevoilor de
dezvoltare personală şi
profesională a clienţilor
Ofertanţii de formare activează
izolat, neexistând o ofertă
globală, corelată a acestora şi
adaptată nevoilor clienţilor

OPORTUNITĂŢI
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Numărul companiilor care găsesc în
judeţ condiţii de stabilitate şi resurse
umane utilizabile pentru investiţii este
în creştere
Dezvoltarea agroturismului poate
stimula reconversia forţei de muncă
disponibilizate
Raportul cost/calitate pentru forţa de
muncă este avantajos pentru
angajatori
Ponderea nevoilor de calificare arată
o tendinţă de creştere pentru calificări
tehnice cu studii medii şi studii
Investiţiile de tip lohn constituie o
soluţie pe termen scurt pentru
absorbţia forţei de muncă disponibile
Cadru legislativ flexibil şi corelat cu cel
european în domeniul calificărilor
profesionale prin sistemul de
învăţământ (formare iniţială) care să
permită adaptarea procesului
educaţional la nevoile reale ale
cursanţilor, de a se califica pentru mai
multe meserii.
Existenţa programelor de finanţare din
partea UE şi finanţare naţională
pentru resurse umane

AMENINŢĂRI








Fluctuaţiile de pe piaţa
forţei de muncă
Extinderea practicării
muncii la negru
Migrarea forţei de muncă
calificate şi mai ales înalt
calificate către ţările
membre ale UE
Investiţiile de tip lohn vor
migra către zone mai
avantajoase pentru
investitori, cauzând astfel
apariţia şomajului
secundar
Nivelul scăzut al salariilor
din învăţământ şi cercetare
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6. Calitatea Factorilor de Mediu
PUNCTE TARI










Existenţa unor zone acoperite
de păduri, având un important
rol în asigurarea echilibrului
ecologic în zonele de deal şi
de munte
Capital natural de valoare
deosebita din punct de
vedere al biodiversităţii,
peisajului, resurselor de apă,
etc. .
Existenţa mai multor cursuri
de apă care formează bazinul
hidrografic Bega - Timiş şi o
parte redusă a bazinului
hidrografic Mureş
Existenta ariilor protejate, a
rezervaţiilor şi a unei
suprafeţe din Parcului Natural
Lunca Mureşului pe raza
judeţului
Prezenţa resursei umane
specializate în protecţia
mediului (cadre didactice,
experţi, specialişti de mediu).
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PUNCTE SLABE












Nivelul scăzut al managementului
informaţiei de mediu
Nivelul scăzut al conştiinţei
cunoştinţelor şi implicării
publicului faţă de problemele
privind mediul
Existenţa unor industrii poluante
şi mari consumatoare de energie
Cantităţile de substanţe chimice
cu durată de folosire expirată,
destinate activităţilor agriculturii,
existente în diverse zone ale
judeţului, în condiţii de gestiune şi
depozitare improprii
Probleme nesoluţionate legate de
depozitarea şi reciclarea
deşeurilor la nivel de judeţ
Indicatorii tehnico-economici
nefavorabili ai investiţiilor pentru
realizarea sistemelor de
canalizare şi epurare a apelor
uzate în localităţile şi staţiunile
turistice din zonele montane
Lipsa sistemelor de canalizare şi
a staţiilor de epurare conforme cu
cerinţele UE

OPORTUNITATI












Promovarea investiţiilor de
mediu în zone de risc
ecologic
Disponibilitatea resursei
umane pentru activităţi de
reconversie profesională
spre aşa numitele „meserii
verzi“.
Programe UE pentru
finanţarea extinderii şi
reabilitării sistemelor de
alimentare cu apă,
canalizare şi construirea/
reabilitarea staţiilor de
epurare a apelor uzate

AMENINŢĂRI






Lipsa de corelaţie între
legislaţia naţională de
mediu şi legislaţia
europeană
Zonele cu potenţial de
poluare transfrontalieră
Staţiile de epurare
neperformante
Calamităţile datorită
inundaţiilor

Elaborarea, unor programe
judeţene de gestiune a
deşeurilor urbane şi
industriale, cu accent pe
reciclarea şi refolosirea
produselor şi materialelor
Programele guvernamentale
bilaterale între România şi
diverse ţări UE care
finanţează proiecte de mediu
Programele LIFE Mediu şi
Natura ale UE
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- continuare tabel -

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE
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Inexistenta unui sistem de
monitorizare adecvat pentru a
utiliza informaţiile legate de
mediu
Insuficienţa lucrărilor pentru
combaterea eroziunii solului,
prevenirea inundaţiilor şi a
alunecărilor de teren

OPORTUNITATI




AMENINŢĂRI

Existenţa în Regiune a unei
Filiale a Academiei Române
(care cuprinde şi Comisia de
monumente ale naturii)
Existenţa unor organizaţii neguvernamentale cu profil
ecologic şi de protecţia
mediului
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7. Dezvoltare rurală, Agricultură şi Silvicultură
PUNCTE TARI













Forme variate de relief
Pondere mare a zonelor
predominant agricole şi
forestiere
Rezervaţii şi zone protejate
recunoscute
Balanţa pozitivă a migraţiei
nete în judeţ
Pondere mare a suprafeţei
agricole ce revine pe locuitor
în judeţ
Calitatea bună a terenului
agricol în zonele de câmpie
Tradiţie în practicarea
agriculturii
Zone cu tradiţie în cultivarea
pomilor fructiferi şi a viţei-de –
vie
Surse importante de venituri
prin exploatarea pădurilor şi a
fondului cinegetic

PUNCTE SLABE
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Sărăcia populaţiei din mediul
rural manifestată mai ales în
localităţile izolate, cu
densitatea populaţiei redusă
Lipsa culturilor alternative şi
monocultura vegetală
Lipsa filierelor de depozitarevalorificare a producţiei
agricole
Pierderea unor însemnate
suprafeţe de pajişti prin
invadarea acestora cu
vegetaţie lemnoasă fără
valoare
Productivitate scăzută în
agricultură cauzată de
fărâmiţarea terenurilor aflate
în proprietate privată, irigări
necorespunzătoare
Suprafeţe agricole necultivate
şi nevalorificate
Lipsa reglementărilor pentru
posibilitatea folosirii bazelor
din silvicultură pentru turism
Lipsa locurilor de muncă
pentru cei de vârstă mijlocie

OPORTUNITĂŢI













Finanţarea dezvoltării rurale şi
a agriculturi utilizând fonduri
SAPARD;
Existenţa, în judeţ, a unităţilor
de învăţământ la toate
nivelele, pentru îmbunătăţirea
cunoştinţelor personalului
angajat în agricultură
Existenta cercetării în
domeniu agricol
Promovare asociaţiilor de
producători, utilizând fonduri
SAPARD
Interesul crescut al turiştilor
pentru petrecerea vacanţelor
la ţară, în pensiuni
agroturistice
Existenţa unei cereri de
produse agricole ecologice,
pe piaţa internă şi externă
Valorificarea terenurilor
agricole degradate şi
nevaloroase prin
transformarea lor în pajişti
sau împăduriri, utilizând
fonduri nerambursabile

AMENINŢĂRI














Nivelul scăzut al ofertei
locurilor de muncă în mediul
rural
Migrarea către zonele urbane
Îmbătrânirea forţei de muncă
şi a populaţiei rurale
Lipsa de reţele informaţionale
în agricultură
Nivelul scăzut al vieţii în
zonele agricole rurale
Neglijarea lucrărilor de
combatere a eroziunii solului
şi a alunecărilor de teren
Sistemul învechit de
valorificare a producţiei
agricole
Pregătire profesională a
fermierilor
Metodele tradiţionale de
cultivare a terenurilor agricole
Neglijarea culturilor de plante
medicinale şi tehnice
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- continuare tabel -

PUNCTE TARI


Locuinţele, din punct de
vedere al spaţiului şi al
dotărilor, se situează peste
mărimea medie pe ţară

PUNCTE SLABE
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Monocalificare în zone întinse
unde au fost închise
întreprinderi de stat
Lipsa investiţiilor în vederea
diversificării economiei rurale
Numărul scăzut de IMM-uri în
mediul rural
Lipsa unui sistem eficient de
asigurări a locuinţelor
împotriva dezastrelor şi
calamităţilor
Număr redus de medici în
mediul rural
Slaba dotare a cabinetelor şi
lipsa medicilor specialişti în
mediul rural
Gradul redus de complexitate
a învăţământului rural
Inexistenţa sistemului de
colectare a deşeurilor
menajere în mediul rural

OPORTUNITĂŢI











Existenţa unor spaţii adecvate
unor activităţi industriale
Existenţa fondurilor
nerambursabile pentru
sprijinirea prelucrării produse
specific rurale
Perspectiva găzduirii turiştilor
conduce la îmbunătăţirea
dotărilor
Creşterea numărului de
posturi telefonice din mediul
rural
Promovarea investiţiilor de
mediu în zone de risc
ecologic
Posibilităţi de acces la fonduri
nerambursabile în scopul
soluţionării problemelor de
mediu

AMENINŢĂRI






Slaba corelare între planurile
dezvoltare din silvicultură şi
agricultură;
Zonele rurale izolate
Asistenţa sanitară precară în
zonele rurale
Nerespectarea legislaţiei de
mediu în zonele rurale
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Introducere
Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Timiş cuprinde o serie de obiective care
urmează a fi atinse pe parcursul implementării acesteia.
Definirea obiectivelor s-a făcut ţinând cont de principiul SMART, respectiv acestea trebuie să fie
precise, măsurabile, presupun o anumită acţiune, realiste şi încadrate în timp.
Se poate discuta de obiective dacă sunt recunoscute, formulate şi tratate ca atare, respectiv
dacă se caută sau se utilizează mijloace pentru realizarea acestora.

Simple
Measurable
Achievable
Realistic
Time

– formulare simplă şi precisă
– măsurabil (prin indicatori)
– tangibil, realizabil
– realist
– pot fi stabilite/ determinate în timp.

La definirea şi stabilirea obiectivelor SDES Timiş, au fost luate în considerare următoarele:
-

Strategia UE pentru Dezvoltare Durabilă 2.
Consiliul UE a adoptat, la 9 iunie 2006, Strategia reînnoită de Dezvoltare Durabilă, pentru o
Europă extinsă. Documentul este conceput într-o viziune strategică unitară şi coerentă,
având ca obiectiv general îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii pentru generaţiile prezente
şi viitoare prin crearea unor comunităţi sustenabile, capabile să gestioneze şi să folosească
resursele în mod eficient şi să valorifice potenţialul de inovare ecologică şi socială al
economiei în vederea asigurării prosperităţii, protecţiei mediului şi coeziunii sociale Strategia
UE pentru Dezvoltare Durabilă, ce reprezintă fundamentul Strategiei Naţionale a României
în domeniu, completează Strategia de la Lisabona şi se doreşte a fi un catalizator pentru cei
ce elaborează politici publice şi pentru opinia publică, în scopul schimbării comportamentului
în societatea europeană şi, respectiv, în societatea românească şi implicării active a
factorilor decizionali, publici şi privaţi, precum şi a cetăţenilor în elaborarea, implementarea
şi monitorizarea obiectivelor dezvoltării durabile.
În acest scop, sunt identificate patru obiective-cheie:
-

-

Protecţia mediului, prin măsuri care să permită disocierea creşterii economice de
impactul negativ asupra mediului;
Echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversităţii
culturale, egalităţii de şanse şi prin combaterea discriminării de orice fel;
Prosperitatea economică, prin promovarea cunoaşterii, inovării şi competitivităţii pentru
asigurarea unor standarde de viaţă ridicate şi unor locuri de muncă abundente şi bine
plătite;
Îndeplinirea responsabilităţilor internaţionale ale UE prin promovarea instituţiilor
democratice în slujba păcii, securităţii şi libertăţii, a principiilor şi practicilor dezvoltării
durabile pretutindeni în lume;

Strategia UE statuează următoarele principii directoare:

2

-

Promovarea şi protecţia drepturilor fundamentale ale omului;

-

Solidaritatea în interiorul generaţiilor şi între generaţii;

-

Cultivarea unei societăţi deschise şi democratice;

-

Informarea şi implicarea activă a cetăţenilor în procesul decizional;

-

Implicarea mediului de afaceri şi a partenerilor sociali;

-

Coerenţa politicilor şi calitatea guvernării la nivel local, regional, naţional şi global;

http://www.mmediu.ro/dezvoltare_durabila/sndd.htm
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-

-

Integrarea politicilor economice, sociale şi de mediu prin evaluări de impact şi
consultarea factorilor interesaţi;

-

Utilizarea cunoştinţelor moderne pentru asigurarea eficienţei economice şi investiţionale;

-

Aplicarea principiului precauţiunii în cazul informaţiilor ştiinţifice incerte;

-

Aplicarea principiului “poluatorul plăteşte”.

LEGEA Nr. 350 din 6 iulie 2001 - modificată 2007, privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul
Conform acestei legi, se definesc următoarele obiective principale ale amenajării teritoriului:
a) dezvoltarea economicã şi socialã echilibrată a regiunilor şi zonelor, cu respectarea
specificului acestora;
b) îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane;
c) gestionarea responsabilã a resurselor naturale, cu protecţia mediului şi a
peisajului cultural;
d) utilizarea raţionalã a teritoriului;
e) conservarea şi dezvoltarea diversităţii culturale.

-

Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială (CSDT) - România 2030 3

Este un document strategic privind dezvoltarea teritorialã durabilă şi integrată, pe termen mediu
si lung a României. Conceptul asigură un cadru de fundamentare a dezvoltării teritoriale a
României, în conexiune cu evoluţiile din spaţiul european şi internaţional şi se bazează pe
practicile curente în domeniul planificării teritoriale (Finlanda, Irlanda, Ungaria, Olanda si
Franţa). Nota specifică o reprezintă apelul la o viziune integratoare a acţiunilor de dezvoltare, în
care nu se propun soluţii generale pentru probleme, ci soluţii care izvorăsc din nevoile şi
caracteristicile diferitelor zone.
CSDT România 2030, stabileşte liniile directoare de dezvoltare teritorială a României la scarã
regională, interregională, naţională, prin integrarea relaţiilor relevante la nivel transfrontalier şi
transnaţional, corelând conceptele de coeziune şi competitivitate la nivelul teritoriului. Conceptul
strategic şi, ulterior, Strategia de dezvoltare teritorialã a României, se elaborează de către
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, sub coordonarea Primului-ministru, se
avizează de către Consiliul de planificare strategicã şi se aprobă prin lege. Documentul este
rezultatul activităţii unui colectiv de cercetători şi cadre didactice universitare de la INCD
Urbanproiect şi Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Bucureşti, cu colaborarea
multor altor specialişti din domeniu.
Scopul CSDT România 2030 este de a pune în evidenţă, din perspectivã teritorialã integrată,
modalităţile de valorificare a potenţialului naţional, în vederea recuperării decalajelor de
dezvoltare faţă de ţările europene, de a stimula dezvoltarea echilibratã a României şi de a
consolida rolul României ca Stat Membru al Uniunii Europene şi ca actor activ în zona Europei
Centrale şi de Est. Documentul urmăreşte maximizarea impactului investiţiilor străine si
naţionale, orientându-le către zone relevante, prin intermediul proiectelor strategice naţionale şi
a politicilor publice elaborate în conformitate cu obiectivele acestuia.
-

Coeziunea teritorială – o abordare mai complexă a coeziunii teritoriale la nivelul UE

Ultimii ani au adus o dinamică semnificativă la nivelul Uniunii Europene într-un domeniu încă în
curs de consolidare: coeziunea teritorială. Conform noului Tratat de la Lisabona, coeziunea
teritorialã a devenit cea de-a treia dimensiune a politicii de coeziune, pe lângă componenta
socială si economică.
Obiectivul atribuit coeziunii teritoriale adaugă dimensiunea de proces politic trans-sectorial si
trans-teritorial (trans-frontalier, trans-regional, etc.): acesta le permite factorilor de decizie sã
privească teritoriul european într-o nouă perspectivă – nu neapărat regională sau naţională, ci
la un nivel trans-frontalier integrat şi macroregional – care poate ajuta teritoriile să îşi
3

http://www.mie.ro/index.php?p=1408 şi http://www.mdlpl.ro/index.php?p=1028
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construiască viitorul pe baza capitalului teritorial prin asigurarea celor mai performante
oportunităţi la diverse niveluri geografice.
Comisia Europeană a sprijinit o parte din acţiunile propuse de miniştrii responsabili cu
amenajarea teritoriului la întâlnirea informală de la Tampere. De o importanţă vitală în acest
context a fost adâncirea sprijinului pentru noi activităţi transnaţionale în cadrul INTERREG,
precum si pentru testarea ideii unui Observator European privind Dezvoltarea teritorială, care a
condus la dezvoltarea primului program ESPON 2006, în 2002.
SISTEMUL DE OBIECTIVE al SDES Timiş, presupune o diferenţiere şi concretizare înaintată,
pornind de la obiective superioare până la criterii sau indicatori măsurabili la nivelurile ierarhice
inferioare.
Sistemul de obiective al SDES Timiş include o ordine ierarhică de obiective individuale, cu
stabilirea relaţiilor între acestea, pe verticală şi orizontală. Totodată, reprezintă un instrument
util de control al îndeplinirii obiectivelor, care este parte al sistemului de control al succesului
(monitorizare).
Astfel, sistemul va putea oferi indicaţii din timp asupra unor aşteptări nerealiste sau prognoze
false. Totodată, va permite verificarea gradului de atingere a obiectivelor (comparaţia prevederirealizări) şi a modificărilor (ex-ante).
Prin implementarea sistemului de obiective al Strategiei de dezvoltare a judeţului Timiş 2007 –
2013, se va contribui substanţial atât la realizarea obiectivului general al Planului de Dezvoltare
Regională a Regiunii VEST 2007 - 2013, dar şi la realizarea obiectivului global al Planului
Naţional de Dezvoltare (PND) şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă (CNSR), amintind,
în principal, politica de coeziune şi diminuarea disparităţilor de dezvoltare dintre România şi
Statele Membre ale UE. Totodată, din punct de vedere tactic, se consideră că această abordare
va permite accesarea şi valorificarea superioară a ofertei programelor UE de asistenţă
financiară.
Sistemul de obiective al SDES Timiş, este construit pe trei nivele, în corelaţie cu elementele de
structură a strategiei:
Astfel, categoria obiectivelor superioare, de nivel ierarhic 1, este formată din:
-

Viziunea strategică de dezvoltare a judeţului Timiş

-

Obiectivul global al strategiei

-

6 obiective specifice.

Acestora li se subordonează obiectivele superioare de nivel ierarhic 2, respectiv obiectivele
axelor strategice.
Termeni utilizaţi
Axe strategice de dezvoltare
Sunt într-un număr de 10, definesc sectoare mai extinse al vieţii economico-sociale, care includ
domenii şi subdomenii de dezvoltare strategică sectorială cu elemente comune. Realizarea
obiectivelor stabilite ale axelor strategice, vor asigura sau vor contribui la realizarea obiectivelor
superioare de nivel 1.
Cele 10 axe strategice ale SDES Timiş sunt:
1.
2.
3.
4.
5.

Transport;
Mediu;
Educaţie şi Resurse umane
Social şi Sănătate;
Turism;
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Caracteristica specifică a Axelor de dezvoltare adoptate este faptul că acestea sunt în
concordanţă atât cu nevoile locale cât şi cu politicile comunitare privind coeziunea economică şi
socială promovată de Uniunea Europeană.
Axele prioritare, ca direcţii strategice de dezvoltare, au fost identificate în cadru partenerial (site
web, grupuri de lucru tematice, forumuri, etc.), sub coordonarea Consiliului Judeţean Timiş şi a
Agenţiei de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Timiş ADETIM. Partenerii locali au fost
solicitaţi să se implice activ şi efectiv în procesul de elaborare pentru a identifica şi a integra mai
uşor nevoile existente la nivel local şi judeţean, pentru a asigura cooperarea cât mai extinsă a
entităţilor relevante pentru procesul de definire a politicii de dezvoltare economică şi socială.
Acest proces continuă şi în prezent împreună cu instituţii şi organizaţii partenere.
Obiectivelor axelor strategice li se subordonează obiectivele de nivel ierarhic 3, respectiv
obiectivele domeniilor de intervenţie cuprinse în axele strategice:
Domeniile de intervenţie – DI
Domeniile de intervenţie definesc, în cadrul fiecărei axe, domenii/ sfere mai restrânse ale vieţii
economico-sociale în care se intervine strategic prin implementarea de măsuri şi proiecte
specifice, în scopul eliminării punctelor slabe identificate prin analiza SWOT şi în scopul
valorificării pe termen mediu şi lung a potenţialelor locale de dezvoltare ale domeniului.
Realizarea obiectivelor stabilite pentru domeniile de intervenţie (nivel ierarhic 3) vor asigura sau
vor contribui la atingerea obiectivelor axelor de dezvoltare - de nivel ierarhic 2.
Obiectivelor stabilite pentru domeniile de intervenţie li se subordonează:
Măsurile de dezvoltare – M
Măsurile definesc, prin formulări corespunzătoare, un set/ pachet de activităţi, care în urma
implementării vor contribui sau vor asigura realizarea obiectivelor domeniilor de intervenţie
strategice în care se aplică. Măsurile de dezvoltare sunt formulări ale unor soluţii de diminuare a
unor situaţii deficitare care împietează dezvoltarea, respectiv de eliminare a punctelor slabe
identificate prin analiza SWOT.
Proiectele – P
Proiectele definesc, în detaliu, un set de activităţi punctuale, controlate, prin a căror
implementare se contribuie la realizarea, parţială sau totală, a uneia sau mai multor măsuri de
dezvoltare, în unul sau mai multe domenii de intervenţie. Orice proiect răspunde cerinţelor de
bază necesare implementării, respectiv are definite: obiectivul/ obiectivele, rezultatele, durata,
resursele materiale, financiare, umane şi estimarea impactului.
Elementele de măsură, cantitative şi calitative, ale sistemului de obiective a SDES Timiş le
reprezintă indicatorii.
Indicatorul statistic
Indicatorul statistic, în forma sa generală, este expresia numerică a manifestărilor unor
fenomene, procese, activităţi sau categorii economice şi sociale, delimitate în timp, spaţiu şi
structură organizatorică. Pentru cunoaşterea fenomenelor de masă, indicatorii statistici
îndeplinesc mai multe funcţii şi anume: de măsurare; de comparare; de analiză sau sinteză; de
estimare; de verificare a ipotezelor şi/ sau de testare a semnificaţiei parametrilor utilizaţi.
Indicatori de rezultat
Indicatorii de rezultat utilizaţi în SDES Timiş, definesc măsura cantitativă şi calitativă a
obiectivelor de atins, a unei resurse ce trebuie mobilizată, a unui efect obţinut, o evaluare a unei
calităţi sau a unei variabile de context, fiind constituit dintr-o definiţie, o valoare şi o unitate de
măsură şi este utilizat la monitorizarea şi evaluarea programului strategic. Indicatorii de
rezultate (fizici sau valorici) sunt legaţi de efectele directe şi imediate asupra beneficiarilor
programului.
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Indicatori de impact
Indicatorii de impact se referă la consecinţele programului, în afara efectelor imediate (Impact
specific – efecte după o anumită perioadă de timp, Impact global – efecte pe termen lung).
Menţionăm că indicatorii de impact ai programului strategic actual sunt în curs de definire.
Indicatorii obiectivelor SDES Timiş sunt prezentaţi în Anexa 7 „Catalogul indicatorilor aferenţi
sistemului de obiective al strategiei”.
Programul strategic aferent Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Timiş (PS
– SDES Timiş)
PS – SDES Timiş, se va constitui ca o „bază de date” care va include totalitatea proiectelor/
activităţilor, menite să asigure implementarea obiectivelor strategice de dezvoltare până în 2015
ale judeţului Timiş. Acesta ar trebui să cuprindă principalele informaţii cu privire la proiectele din
judeţul Timiş, repartizate pe structura strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului
Timiş (axe strategice - domenii de intervenţie - măsuri de dezvoltare).
Programul strategic al Consiliului Judeţean Timiş, inclusiv componenta dezvoltării şi
modernizării infrastructurii publice a localităţilor judeţului Timiş aferent Strategiei de
Dezvoltare Economico - Socială a judeţului Timiş (PS CJT IPL Timiş)
PS CJT IPL Timiş este o „bază de date”, care include, în principal, proiectele/ activităţile
gestionate de către Consiliul Judeţean Timiş şi administraţia publică locală, fiind menite să
asigure implementarea măsurilor, din cadrul domeniilor de intervenţie strategică în care are
competenţe Consiliul Judeţean Timiş şi administraţia publică locală din judeţul Timiş. PS CJT
IPL Timiş necesită periodic actualizări, în funcţie de evoluţia implementării proiectelor.
PS CJT IPL Timiş este construit în conformitate cu structura strategiei de dezvoltare
economico-socială a judeţului Timiş (axe strategice - domenii de intervenţie - măsuri de
dezvoltare) şi este prezentat detaliat în capitolul G şi Anexa 8 a prezentei lucrări.
Prezentarea obiectivelor strategiei
În continuare, sunt prezentate obiectivele de dezvoltare de nivel 1.
Viziunea strategică de dezvoltare a judeţului Timiş (nivel ierarhic 1) cu orizont 2020
Viziunea de dezvoltare se constituie ca obiectiv superior, de nivel ierarhic 1 a SDES Timiş, fiind
definită astfel:
"Dezvoltarea durabilă a judeţului Timiş - crearea unui mediu economico-social competitiv, stabil,
sănătos şi diversificat, capabil să asigure creşterea economică continuă, creşterea calităţii vieţii
cetăţenilor şi reducerea decalajelor de dezvoltare faţă de regiunile Uniunii Europene".
Concepte şi dimensiuni de realizare:
 Potenţarea polilor economici urbani existenţi şi valorificarea efectelor periferice ale
acestora în scopul dezvoltării mediului rural şi a susţinerii economice durabile;
 Promovarea principiului dezvoltării endogene, respectiv a valorificării potenţialelor
locale, în scopul diminuării disparităţilor de dezvoltare economică între diferitele zone ale
judeţului;
 Integrarea polilor regionali de dezvoltare economică Timişoara şi Arad într-un program
comun de dezvoltare a zonei de influenţă a acestora (Axa Timişoara - Arad), în scopul
valorificării potenţialului de cooperare regional.
 Relaţionarea cu obiectivele fundamentale ale UE privind coeziunea, competitivitatea si
durabilitatea in cadrul teritoriului (European Spatial Development Perspective, document
adoptat de UE în 1999):
- Amenajarea policentrică a teritoriului şi o nouă relaţie urban-rural;
- Accesul egal la infrastructură şi cunoaştere;
- Administrarea înţeleaptă a patrimoniului natural şi cultural.
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 Coeziunea teritorială – în sinergie cu coeziunea socială, coeziunea economică şi
competitivitatea regională, respectiv orientarea în spaţiu a investiţiilor şi pe domenii a
asistenţei, astfel încât să se facă posibilă implementarea sistemului spaţial economic
proiectat prin strategia de dezvoltare şi integrare a României. Axele: Cooperare
transfrontalieră, Cooperare trans-naţională şi inter-regională şi Guvernanţă, administrare
durabilă.
Obiectivul global (nivel ierarhic 1) cu orizont 2015
Obiectivul global al SDES Timiş, face parte din categoria obiectivelor superioare, de nivel
ierarhic 1 şi constă în:
Sprijinirea şi promovarea în judeţul Timiş a unei dezvoltări socio-economice durabile,
corespunzătoare nevoilor locale pentru a asigura judeţului Timiş cel mai ridicat nivel al
competitivităţii pe plan regional şi naţional.
Obiectivul global al SDES Timiş exprimă opţiunea strategică de dezvoltare viitoare a judeţului,
ca o aspiraţie majoră a comunităţii şi care vine să întregească şi să susţină, prin performanţe
proprii, obiectivul general de dezvoltare a Regiunii Vest: „Dezvoltarea armonioasă a regiunii
Vest, astfel încât aceasta să devină o regiune competitivă în cadrul Uniunii Europene, cu o
economie dinamică şi diversificată, cu resurse umane superior calificate, iar PIB-ul regional/
locuitor să ajungă până în anul 2013 la 45% din PIB-ul mediu pe locuitor al Uniunii Europene
(UE 27)”.
Pentru realizarea obiectivului global, SDES Timiş acordă prioritate zonelor rămase în urmă şi
zonelor care suferă cel mai mult de serioase deficite ale dezvoltării infrastructurii şi care au
nevoie de sprijin public special pentru a face faţă consecinţelor negative ale tendinţelor de
dezvoltare. Scopul este de a mobiliza resursele şi de a activa potenţialele locale, care vor
exercita influenţe hotărâtoare şi directe asupra dezvoltărilor locale şi regionale.
Obiective specifice (nivel ierarhic 1)
Obiectivele specifice ale SDES Timiş, propuse a fi implementate până în 2015, fac parte din
categoria obiectivelor superioare, de nivel ierarhic 1, care vor susţine realizarea obiectivului
global, sunt următoarele:
1. Accesibilitate - Îmbunătăţirea accesibilităţii judeţului pe plan regional, naţional şi
transfrontalier;
2. Atractivitate - Creşterea atractivităţii judeţului, ca urmare a îmbunătăţirii infrastructurii
publice urbane, rurale şi sociale;
3. Poli locali de creştere - Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane în
dezvoltarea regională/ locală.
4. Competitivitate - Creşterea competitivităţii judeţului, ca locaţie pentru afaceri;
5. Turism dezvoltat - Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea economico-socială a
judeţului Timiş.
6. Calitatea bună a vieţii - Creşterea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor
de mediu, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu.
Atingerea obiectivului global şi a obiectivelor specifice va fi posibilă prin completarea
intervenţiilor regionale şi locale cu cele naţional sectoriale, în vederea sprijinirii şi promovării
creşterii economice durabile. Printr-o bună coordonare, la nivel administrativ, se va putea
realiza complementaritatea intervenţiilor locale cu cele regionale şi cu cele sectoriale,
obţinându-se efecte sinergice corespunzătoare.
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Obiective ale axelor strategice (nivel ierarhic 2)
Obiectivele axelor strategice, care urmează a fi îndeplinite gradual până în anul 2015, sunt:
Nr.
crt.

Axa strategică

1.

TRANSPORT

2.

MEDIU

3.

EDUCAŢIE ŞI
RESURSE UMANE

4.

SOCIAL ŞI
SĂNĂTATE

5.

TURISM

6.
7.
8.

DEZVOLTARE
ECONOMICĂ
CAPACITATE
ADMINISTRATIVĂ
DEZVOLTARE
RURALĂ

9.

COOPERARE
TERITORIALĂ

10.

CULTURĂ

Obiectiv de dezvoltare
Promovarea la nivelul judeţului Timiş a unui sistem de transport care să asigure
deplasarea rapidă şi în condiţii de siguranţă a persoanelor şi a mărfurilor, în
contextul sistemului naţional şi european de transport
Asigurarea protecţiei mediului şi îmbunătăţirea calităţii acestuia şi a standardelor
de viaţă din judeţul Timiş, în conformitate cu acquis-ul comunitar de mediu
Crearea unor condiţii necesare dezvoltării capitalului uman din punct de vedere
al educaţiei iniţiale şi continue, în strânsă corelare cu cerinţele pieţei muncii şi cu
standardele europene
Îmbunătăţirea gradului de sănătate, de integrare socială şi de confort al locuirii
pentru populaţia judeţului Timiş, în conformitate cu cerinţele europene
Crearea unei oferte turistice atractive şi competitive care să pună în valoare
potenţialul zonei şi să contribuie la creşterea economică a judeţului Timiş
Creşterea competitivităţii sectorului economic
Consolidarea şi eficientizarea administraţiei publice în vederea creşterii calităţii
serviciilor publice furnizate
Dezvoltarea spaţiului rural românesc din punct de vedere al îmbunătăţirii calităţii
vieţii şi a condiţiilor economico-sociale şi de mediu
Extinderea cadrului de cooperare intraregională, interregională, transfrontalieră
şi transnaţională, care să contribuie la dezvoltarea economică, socială şi
teritorială echilibrată a judeţului Timiş
- Dezvoltarea unei vieţi culturale diversificate şi competitive la nivel european
ca element definitoriu pentru afirmarea identităţii naţionale şi coeziunii
sociale din spaţiul timişean.
- Menţinerea multiculturalităţii, ca element cheie al coeziunii sociale.
- Integrarea culturii timişene în circuitul naţional şi european de valori.

Obiective ale domeniilor de intervenţie (nivel ierarhic 3)
După cum s-a menţionat, domeniile de intervenţie strategică din cadrul fiecărei axe, definesc
domenii/ sfere mai restrânse ale vieţii economico-sociale în care se intervine strategic prin
implementarea de măsuri şi proiecte specifice. Ca urmare, fiecare axă strategică include, după
caz, un număr de domenii de intervenţie, fiecare domeniu având un obiectiv propriu de
dezvoltare. Obiectivele domeniilor de intervenţie, urmează a fi monitorizate anual, propunânduse a fi îndeplinite gradual până în anul 2015. Situaţia domeniilor de intervenţie strategică şi a
obiectivelor aferente este următoarea:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TRANSPORT
MEDIU
EDUCAŢIE ŞI RESURSE UMANE
SOCIAL ŞI SĂNĂTATE
TURISM
DEZVOLTARE ECONOMICĂ
CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ
DEZVOLTARE RURALĂ
COOPERARE TERITORIALĂ
CULTURĂ

Domenii de
intervenţie (nr.)
6
12
5
4
6
5
5
5
5
10

Obiective de
dezvoltare (nr.)
6
12
5
4
6
5
5
5
5
10

Total

63

63

Axa strategică
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Misiunea SDES Timiş
 Dezvoltarea şi permanentizarea, la nivelul administraţiei publice locale din judeţul Timiş, a
planificării strategice a dezvoltării economico-sociale a localităţilor şi a judeţului, pe
principiul participativ al comunităţilor;
 Stimularea formulării şi implementării unor politici de intervenţie coerente, în scopul
realizării dezideratelor obiectivelor majore ale SDES Timiş;
 Stimularea parteneriatelor inter-instituţionale în sprijinul promovării dezvoltării spaţiale pe
baza planificării integrate;
 Promovarea parteneriatelor strategice teritoriale în sprijinul abordării politicilor teritoriale:
zone metropolitane şi promovarea/ implementarea proiectelor strategice teritoriale.
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Schema sistemului de obiective al Strategiei de Dezvoltare a judeţului Timiş

ADETIM 2009
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Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Timiş şi Programul strategic

Introducere
În cele ce urmează, se prezintă detaliat construcţia şi structura Strategiei de dezvoltare
economico-socială a judeţului Timiş, care urmează a fi pusă de acord şi cu partenerii strategici,
economici şi sociali, din judeţul Timiş, pe domenii şi sectoare de dezvoltare, în baza unor
parteneriate instituţionale.
Sunt prezentate cele 10 axe strategice de dezvoltare, domeniile de intervenţie din cadrul
acestora şi măsurile de dezvoltare considerate ca necesare. Proiectele aferente acestora sunt
prezentate în capitolul următor „Programul strategic de proiecte al Consiliului Judeţean Timiş,
inclusiv componenta dezvoltării şi modernizării infrastructurii publice a localităţilor judeţului
Timiş” aferent Strategiei de Dezvoltare Economico - Socială a judeţului Timiş (PS CJT IPL
Timiş).
AXA 1: TRANSPORT

Obiectivul de dezvoltare al Axei: Promovarea la nivelul judeţului Timiş a unui sistem de
transport care să asigure deplasarea rapidă şi în condiţii de siguranţă a persoanelor şi a
mărfurilor, în contextul sistemului naţional şi european de transport
COD
DI 1.1

Domeniul de intervenţie (D)
TRANSPORT RUTIER ŞI STRĂZI URBANE

Obiectiv de dezvoltare:
Reabilitarea şi construcţia reţelei judeţene de infrastructură rutieră
– drumuri naţionale, drumuri judeţene, drumuri comunale şi străzi urbane – la nivelul
standardelor europene cât şi adaptarea serviciilor de transport în comun rutier la nevoile actuale
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 4
CNADNR SA – DRDPT
CJ Timiş
CL
DJDP Timiş

Cod
M 1.1.1
M 1.1.2

4

- Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA –
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara
- Consiliul Judeţean Timiş
- Consilii locale
- Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Timiş

Măsura
Construirea infrastructurii de autostrăzi care traversează judeţul Timiş, precum şi a
infrastructurii adiacente
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere de drumuri naţionale care
traversează judeţul Timiş

M 1.1.3

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere de drumuri judeţene

M 1.1.4

Construcţia şi modernizarea infrastructurii rutiere de drumuri comunale din judeţul
Timiş

M 1.1.5

Stimularea adaptării la nevoile existente a parcului auto pentru transportul în comun

M 1.1.6

Realizarea de centuri ocolitoare ale municipiilor şi oraşelor supuse traficului de tranzit
intens

M 1.1.7

Implementarea măsurilor de siguranţă rutieră la nivelul cerinţelor europene

M 1.1.8

Fluidizarea legăturilor rutiere de transport persoane şi marfă între reşedinţele de
judeţe ale Regiunii de dezvoltare Vest

M 1.1.9

Reabilitarea şi modernizarea străzilor urbane

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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COD
DI 1.2

Domeniul de intervenţie (D)
TRANSPORTUL FEROVIAR

Obiectiv de dezvoltare: Îmbunătăţirea infrastructurii feroviare şi a serviciilor de transport
feroviar în funcţie de nevoile locale şi regionale
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 5
-

CJ Timiş
CL
SNTFM
SNTFC

Consiliul Judeţean Timiş
Consilii locale
CFR Marfă SA Sucursala Marfă Timişoara
Regionala Transport Feroviar Călători Timişoara

Cod
M 1.2.1

M 1.2.2

M 1.2.3
M 1.2.4

COD
DI 1.3

Măsura
Reabilitarea şi modernizarea gărilor urbane şi rurale din judeţul Timiş
Dezvoltarea de circuite feroviare rapide şi directe pentru deplasarea populaţiei, pe
diferite relaţii:
- Municipii (Timişoara, Lugoj) – zone periurbane;
- Municipiul Timişoara – poli locali judeţeni de dezvoltare
- Municipiul Timişoara – municipii reşedinţă ale Regiunii Vest (Arad, Reşiţa,
Deva)
Modernizarea şi dezvoltarea parcului de material rulant, destinat transportului de
persoane pe plan local
Fluidizarea legăturilor feroviare directe şi rapide de transport marfă între reşedinţele
de judeţe ale Regiunii de dezvoltare Vest (Timişoara, Arad, Reşiţa, Deva)

Domeniul de intervenţie (D)
TRANSPORTUL NAVAL

Obiectiv de dezvoltare: Îmbunătăţirea infrastructurii specifice de transport naval pe canalul
Bega şi a serviciilor aferente
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 6
- Ministerul Transporturilor
- Direcţia Apele Române Banat

MT
DARB

Cod

5
6

Măsura

M 1.3.1

Decolmatarea canalului Bega

M 1.3.2

Lărgirea şi amenajarea pentru navigaţie a canalului Bega

M 1.3.3

Amenajarea infrastructurii porturilor pe canalul Bega

M 1.3.4

Introducerea unor servicii de transport în comun şi de mărfuri pe canalul Bega

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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COD
DI 1.4

Domeniul de intervenţie (D)
TRANSPORTUL AERIAN

Obiectiv de dezvoltare: Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor aeroportuare în vederea
realizării de conexiuni performante internaţionale, naţionale şi locale în scop turistic, economic
şi utilitar
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 7
-

CJ Timiş
CL
MT
AIT

SN “Aeroportul Internaţional Timişoara” S.A
Consiliul Judeţean Timiş
Consilii locale
Ministerul Transporturilor
SN “Aeroportul Internaţional Timişoara” S.A.

Cod
M 1.4.1
M 1.4.2

COD
DI 1.5

Măsura
Sprijinirea dezvoltării infrastructurii aeroportuare de la SN “Aeroportul Internaţional
Timişoara” S.A. (AIT)
Dezvoltarea transportului aerian local în scopul asigurării de servicii utilitare,
comerciale sau de agrement turistic

Domeniul de intervenţie (D)
TRANSPORTUL INTERMODAL

Obiectiv de dezvoltare: Eficientizarea transportului de
implementarea în judeţul Timiş a unor sisteme intermodale

mărfuri

şi

persoane

prin

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 8
-

CJ Timiş
CL
MT

Cod
M 1.5.1
M 1.5.2

7
8

SN “Aeroportul Internaţional Timişoara” S.A
Consiliul Judeţean Timiş
Consilii locale
Ministerul Transporturilor

Măsura
Realizarea în Timiş a infrastructurii specifice transportului intermodal de mărfuri
(terminale şi centre de logistică)
Realizarea în judeţul Timiş a unui sistem integrat de transport pentru călători şi
navetişti pentru zonele metropolitane şi periurbane

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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COD
DI 1.6

Domeniul de intervenţie (D)
PLANIFICARE STRATEGICĂ URBANĂ

Obiectiv de dezvoltare:
Timiş

Crearea unei baze coerente de dezvoltarea a transportului în judeţul

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 9
CNADNR SA – DRDPT
CJ Timiş
CL
SNTFM
SNTFC
DJDP Timiş
DARB

Cod
M 1.6.1
M 1.6.2

9

- Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA –
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara
- Consiliul Judeţean Timiş
- Consilii locale
- CFR Marfă SA Sucursala Marfă Timişoara
- Regionala Transport Feroviar Călători Timişoara
- Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Timiş
- Direcţia Apele Române Banat

Măsura
Elaborarea de concepte de transport integrat pentru persoane şi marfă la nivelul
zonelor metropolitane şi periurbane din judeţul Timiş (Zona metropolitană Timişoara şi
zona periurbană Lugoj), în conformitate cu cerinţele dezvoltării durabile
Strategii de dezvoltare a transportului în judeţul Timiş (rutier, feroviar, naval, aerian),
în conformitate cu cerinţele dezvoltării durabile

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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AXA 2: MEDIU

Obiectiv de dezvoltare: Asigurarea protecţiei mediului şi îmbunătăţirea calităţii acestuia şi a
standardelor de viaţă din judeţul Timiş, în conformitate cu acquis-ul comunitar de mediu
COD
DI 2.1

Domeniul de intervenţie (D)
RESURSE DE APĂ

Obiectiv de dezvoltare Gestionarea durabilă a resurselor de apă în concordanţă cu cerinţele
de consum şi protecţie a comunităţilor locale
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 10







CJT
CL
„Aquatim”
DAB
APM
ARPM

Cod

Consiliul Judeţean Timiş
Consilii locale
Regia Autonomă de Apă şi Canal „Aquatim” Timişoara
Direcţia Apelor Banat
Agenţia de Protecţia Mediului
Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului

Măsura

M 2.1.1

Asigurarea surselor de alimentare cu apă

M 2.1.2

Construcţia /Reabilitarea / Extinderea reţelelor de alimentare cu apă

M 2.1.3

Construcţia / Reabilitarea / Extinderea sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare
a apelor uzate

M 2.1.4

Diminuarea poluării apelor de suprafaţă

M 2.1.5

Reconstrucţia ecologică a râurilor din judeţul Timiş

M 2.1.6

Măsuri de protecţia împotriva inundaţiilor şi de diminuare a riscurilor producerii
inundaţiilor

M 2.1.7

Elaborarea unor hărţi de pericol şi risc al inundaţiilor

M 2.1.8

Echiparea bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

10

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.

CJT – ADETIM 2009

140

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Timiş şi Programul strategic

COD
DI 2.2

Domeniul de intervenţie (D)
GESTIUNEA DEŞEURILOR

Obiectiv de dezvoltare:

Gestionarea durabilă a deşeurilor

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 11
CJT
CL
APMT
ARPM
S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.
Timişoara







Consiliul Judeţean Timiş
Consilii locale
Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş
Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului
Societate mixtă româno-germană cu capital integral privat

 Sector privat

Cod

Măsura

M 2.2.1

Închiderea etapizată a depozitelor de deşeuri din judeţul Timiş neconforme cu normele
legislative în vigoare

M 2.2.2

Construcţia deponeurilor de deşeuri şi a staţiilor de transfer aferente

M 2.2.3

Sisteme de colectare depozitare şi transport deşeuri

M 2.2.4

Tratarea deşeurilor biodegradabile

M 2.2.5

Gestiunea deşeurilor periculoase şi a celor medicale

M 2.2.6

Gestiunea deşeurilor reciclabile

M 2.2.7

Gestiunea deşeurilor radioactive şi a substanţelor toxice

M 2.2.8

Gestiunea deşeurilor industriale

COD
DI 2.3

Domeniul de intervenţie (D)
CAPACITATEA
MEDIULUI

Obiectiv de dezvoltare:
problemelor de mediu

ADMINISTRATIVĂ

ÎN

DOMENIUL

Creşterea capacităţii administrative şi instituţionale în gestionarea

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 12
CJT
CL
APMT
ARPM

11
12






Consiliul Judeţean Timiş
Consilii locale
Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş
Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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Cod

Măsura

M 2.3.1

Perfecţionarea profesională a personalului din instituţiile de mediu

M 2.3.2

Implementarea sistemelor de monitorizare a calităţii mediului

M 2.3.3

Elaborarea hărţilor de risc la cutremure şi alunecări de teren

M 2.3.4

Dotarea corespunzătoare a serviciilor specializate de protecţie a comunităţilor în caz
de dezastre naturale şi cele provocate de activităţi umane (cutremure, diferite
fenomene determinate de schimbările climatice, alunecări de teren, coliziuni, incendii,
accidente, explozii, etc.)

COD
DI 2.4

Domeniul de intervenţie (D)
SITURI CONTAMINATE

Obiectiv de dezvoltare:

Reducerea suprafeţelor contaminate în urma activităţilor poluante

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 13
 Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş
 Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului
 Sector privat

APMT
ARPM

Cod
M 2.4.1

COD
DI 2.5

Măsura
Reabilitarea ecologică a siturilor poluate istoric

Domeniul de intervenţie (D)
CALITATEA AERULUI

Obiectiv de dezvoltare: Creşterea condiţiilor de sănătate a comunităţilor prin reducerea
gradului de poluare a aerului
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 14







CJT
CL
APMT
ARPM
ARR
„Colterm”

Consiliul Judeţean Timiş
Consilii locale
Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş
Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului
Autoritatea Rutieră Română
Compania Locală de Termoficare şi Distribuţie „Colterm” Timişoara

Cod

Măsura

M 2.5.1

Implementarea normelor legislative specifice în domeniul emisiilor

M 2.5.2

Reabilitarea sistemelor de încălzire

13
14

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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COD
DI 2.6

Domeniul de intervenţie (D)
CALITATEA SOLULUI

Obiectiv de dezvoltare: Protecţia solului faţă de efectele negative ale fenomenelor naturale
şi ale activităţilor umane şi ameliorarea stării de calitate a acestuia
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 15
DAB
APM
ARPM
DADR Timiş
SN „Îmbunătăţiri funciare” SA







Direcţia Apelor Banat
Agenţia de Protecţia Mediului
Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului
Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Timiş
Societatea Naţională „Îmbunătăţiri funciare” SA – Sucursala Timiş

Cod

Măsura

M 2.6.1

Reducerea şi îndepărtarea depozitelor necorespunzătoare de nămoluri, dejecţii şi
deşeuri

COD
DI 2.7

Domeniul de intervenţie (D)
ARII NATURALE PROTEJATE ŞI BIODIVERSITATE

Obiectiv de dezvoltare:

Protecţia valorilor de patrimoniu natural

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 16
APMT
ARPM
APIA
Administraţiile ariilor naturale protejate

Cod
M 2.7.1
M 2.7.2
M 2.7.3

15
16

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş
 Agenţia
Regională
pentru
Protecţia
Mediului
 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură

Măsura
Promovarea conservării diversităţii biologice şi a habitatelor speciilor protejate în
siturile Natura 2000, în ariile protejate, precum şi în alte zone naturale neprotejate
Înfiinţarea structurilor administrative ale ariilor naturale protejate şi întărirea capacităţii
lor
Acordarea plăţilor compensatorii pentru cultivatorii şi proprietarii de terenuri din zonele
protejate

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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COD
DI 2.8

Domeniul de intervenţie (D)
FONDUL FORESTIER

Obiectiv de dezvoltare:

Conservarea şi îmbunătăţirea fondului forestier

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 17
APL
RNP „Romsilva”
Timişoara

 Administraţie publică locală
 Regia Naţională a Pădurilor „Romsilva” – Direcţia Silvică Timişoara

Cod

Măsura

M 2.8.1

Servicii de consultanţă forestieră privind gestionarea durabilă a pădurilor

M 2.8.2

Extinderea suprafeţelor pădurilor şi sprijinirea realizării de plantaţii forestiere pe
terenuri scoase din circuitul agricol

M 2.8.3

Reconstrucţia ecologică a pădurilor şi refacerea habitatelor forestiere deteriorate

M 2.8.4

Dezvoltarea sistemului de monitorizare a pădurilor şi a bazelor de date
corespunzătoare

COD
DI 2.9

Domeniul de intervenţie (D)
FLORA ŞI FAUNA SĂLBATICĂ

Obiectiv de dezvoltare: Realizarea echilibrului ecologic al speciilor de floră şi fauna sălbatică
autohtonă şi protejarea habitatelor lor
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 18
APL
RNP „Romsilva” Timişoara

 Administraţie publică locală
 Regia Naţională a Pădurilor „Romsilva” – Direcţia Silvică Timişoara

Cod

Măsura

M 2.9.1

Monitorizarea suprafeţei şi calităţii habitatelor pentru speciile de floră şi faună pe cale
de dispariţie

M 2.9.2

Gestionarea durabilă a fondului cinegetic

M 2.9.3
M 2.9.4

17
18

Identificarea / crearea de coridoare / trasee ecologice ce asigură satisfacerea
cerinţelor de deplasare, reproducere şi refugiu pentru speciile sălbatice terestre şi
acvatice
Eficientizarea sistemului de verificare a încadrării în legile privind vânătoarea şi
comerţul cu specii din fauna şi flora sălbatică

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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COD
DI 2.10

Domeniul de intervenţie (D)
CULTURA VALORILOR DE MEDIU

Obiectiv de dezvoltare:
valorilor de mediu

Sensibilizarea conştiinţei populaţiei privind importanţa protecţiei

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 19





APL
APMT
ARPM

Administraţie publică locală
Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş
Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului
Instituţii de învăţământ şi cercetare

Cod

Măsura

M 2.10.1

Campanii de conştientizare şi educare a populaţiei privind valorile de mediu

M 2.10.2

Susţinerea activităţilor de consultanţă, sprijin tehnic, consiliere în domeniul protecţiei
valorilor de mediu

M 2.10.3

Stimularea cercetării - inovării în domeniul protecţiei mediului şi a valorilor de mediu

COD
DI 2.11

Domeniul de intervenţie (D)
PROTECŢIA LA RISCURI DE MEDIU

Obiectiv de dezvoltare
Creşterea siguranţei populaţiei faţă de ameninţări naturale şi faţă
de rezultate nocive ale activităţilor umane
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 20





CJT
CL
APMT
ARPM

Cod
M 2.11.1
M 2.11.2
M 2.11.3

19
20

Consiliul Judeţean Timiş
Consilii locale
Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş
Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului

Măsura
Campanii de conştientizare – educare a populaţiei pentru protecţia faţă de riscurile de
mediu
Promovarea cooperării administraţiilor publice judeţene / locale şi a populaţiei cu
instituţiile specializate în domeniul apărării civile faţă de riscurile de mediu
Stimularea cercetării - inovării în domeniul protecţiei populaţiei faţă de riscurile de
mediu

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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COD

Domeniul de intervenţie (D)

DI 2.12 PLANIFICARE STRATEGICĂ ÎN DOMENIUL MEDIULUI
Obiectiv de dezvoltare: Creşterea
implementarea măsurilor de mediu

rolului

planificării

strategice

în

programarea

şi

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 21






APMT
ARPM
CJT
APL
DAB

Cod

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş
Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului
Consiliul Judeţean Timiş
Administraţie publică locală
Direcţia Apelor Banat

Măsura

M 2.12.1

Elaborarea / actualizarea strategiilor şi planurilor regionale şi locale de mediu

M 2.12.2

Demersuri pentru perfecţionarea cadrului legislativ de mediu (local, judeţean şi
naţional)

21

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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AXA 3: EDUCAŢIE ŞI RESURSE UMANE

Obiectivul de dezvoltare al Axei: Crearea unor condiţii necesare dezvoltării capitalului uman
din punct de vedere al educaţiei iniţiale şi continue, în strânsă corelare cu cerinţele pieţei muncii
şi cu standardele europene
COD
D 3.1

Domeniul de intervenţie (D)
INFRASTRUCTURA
DE
ÎNVĂŢĂMÂNT
ŞI
PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

DE

Obiectiv de dezvoltare: Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de învăţământ şi de
perfecţionare profesională continuă în vederea asigurării unui proces educaţional la standarde
de performanţă înaltă şi comparabile cu cele europene
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 22






CJT
APL
ISJ Timiş

Cod

Consiliul Judeţean Timiş
Administraţia publică locală
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş
Unităţi de învăţământ
Unităţi de formare profesională

Măsura

M 3.1.1

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii şcolilor

M 3.1.2

Reabilitarea spatiilor de cazare şi masă care deservesc unităţile şcolare

M 3.1.3

Conectarea şcolilor şi liceelor la internet

M 3.1.4

Asigurarea mijloacelor de transport pentru elevi

M 3.1.5

Facilitarea accesului la educaţie pentru elevi cu dizabilităţi

M 3.1.6

Sprijinirea construcţiei de noi şcoli în conformitate cu planurile de extindere a unităţilor
de învăţământ elaborate de organizaţiile din domeniu

M 3.1.7

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii grădiniţelor

M 3.1.8

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii liceelor

M 3.1.9

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea campusurilor preuniversitare

22

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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COD
D 3.2

Domeniul de intervenţie (D)
ÎNVĂŢĂMÂNTUL
OBLIGATORIU

Obiectiv de dezvoltare:
obligatoriu

OBLIGATORIU

ŞI

POST

-

Modernizarea procesului de învăţământ obligatoriu şi post -

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 23
 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş
 Unităţi de învăţământ

ISJ Timiş

Cod
M 3.2.1
M 3.2.2
M 3.2.3

Măsura
Adaptarea curriculei şi metodologiei la cerinţele angajatorilor
Promovarea parteneriatelor în educaţie (şcoală – autorităţi locale, şcoală – părinţi,
şcoală – agenţi economici, şcoală – societate civilă)
Corelarea ofertei educaţionale cu aspiraţiile beneficiarilor (individ, grupuri mici,
comunitate), precum şi cu cerinţele dezvoltării economice judeţene

M 3.2.4

Perfecţionarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul obligatoriu

M 3.2.5

Dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii
timpurii a şcolii

COD
D 3.3

Domeniul de intervenţie (D)
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC (TVET)

Obiectiv de dezvoltare:

Modernizarea procesului de învăţământ profesional şi tehnic

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 24







CJT
AJOFM
ISJ Timiş

Cod
M 3.3.1
M 3.3.2

23
24

Consiliul Judeţean Timiş
Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Timiş
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş
Unităţi de învăţământ
Unităţi de formare profesională
Mediul de afaceri

Măsura
Formarea continuă a resurselor umane din sistemul TVET pentru învăţarea centrată
pe elev
Corelarea ofertei de formare profesională prin TVET cu cererea pieţei pentru a acoperi
domeniile prioritare de dezvoltare economică judeţeană

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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COD
D 3.4

Domeniul de intervenţie (D)
FORŢA DE MUNCĂ

Obiectiv de dezvoltare: Dezvoltarea calitativă şi cantitativă a forţei de muncă în corelare cu
cerinţele de dezvoltare economico-socială din judeţul Timiş
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 25





AJOFM
MMFPS

Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Timiş
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Unităţi de învăţământ şi de formare profesională
Mediul de afaceri

Cod
M 3.4.1
M 3.4.2
M 3.4.3
M 3.4.4
M 3.4.5
M 3.4.6

COD
D 3.5

Măsura
Promovarea formării profesionale pe tot parcursul vieţii
Implementarea programelor de educaţie, formare şi învăţare pe parcursul vieţii în
concordanţă cu Cadrul European al Calificării
Implementarea de servicii de informare, orientare şi consiliere privind dezvoltarea
personală
Atragerea forţei de muncă calificate în judeţul Timiş, în conformitate cu nevoile pieţei
locale a forţei de muncă
Dezvoltarea de programe de lucrări comunitare, având ca scop ocuparea temporară a
persoanelor disponibilizate în vederea menţinerii acestora într-o formă de activitate
care să le faciliteze accesul pe piaţa forţei de muncă
Implementarea sistemelor de asigurare a calităţii şi de management în formarea
profesională continuă la nivelul sistemului şi al furnizorilor, în conformitate cu cadrul
european pentru asigurarea calităţii

Domeniul de intervenţie (D)
STRATEGII ŞI PLANURI DE FORMARE ŞI OCUPARE

Obiectiv de dezvoltare: Dezvoltarea planificată a resurselor umane, în concordanţă cu
cerinţele pieţei locale de muncă şi cu standardele europene
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 26
AJOFM
MMFPS
ISJ Timiş

25
26








Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Timiş
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş
Unităţi de învăţământ şi de formare profesională
Mediul de afaceri
Agenţii de dezvoltare judeţeană/ regională

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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Cod

Măsura

M 3.5.1

Elaborarea/ actualizarea Planurilor locale şi regionale de acţiune în învăţământul
tehnic şi profesional

M 3.5.2

Elaborarea strategiilor şi politicilor de formare iniţială şi continuă

M 3.5.3
M 3.5.4
M 3.5.5

Evaluarea continuă a tendinţelor de dezvoltare economică a judeţului Timiş, ca bază
pentru adaptarea ofertei educaţionale la nevoile reale ale pieţei de muncă
Dezvoltarea unor servicii şi baze de date specializate la nivel judeţean pentru studiul
pieţei muncii
Dezvoltarea unor mecanisme de înregistrare a datelor relevante pentru piaţa muncii
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AXA 4: SOCIAL ŞI SĂNĂTATE

Obiectivul de dezvoltare al Axei: Îmbunătăţirea gradului de sănătate, de integrare socială şi
de confort al locuirii pentru populaţia judeţului Timiş, în conformitate cu cerinţele europene
COD
DI 4.1

Domeniul de intervenţie (D)
ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Obiectiv de dezvoltare:

Creşterea performanţelor şi a disponibilităţii serviciilor sociale

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 27














CJT
APL
DGASPC
ASP Timiş
MMFPS
MS
ASEF
ADRA
ISPT
ANA
OB
ONGS
FS

Consiliul Judeţean Timiş
Administraţia publică locală
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Timiş
Autoritatea de Sănătate Publică a judeţului Timiş
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Ministerul Sănătăţii
Asociaţia pentru Sănătate, Educaţie şi Familie
Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor
Institutul de Sănătate Publică Timişoara
Agenţia Naţională Antidrog
Organizaţii bisericeşti
Organizaţii non-guvernamentale sociale/ sănătate
Fundaţii cu profil social/ de sănătate

Cod

Măsura

M 4.1.1

Reabilitarea şi dotarea unor centre sociale

M 4.1.2

Înfiinţarea unor noi centre sociale

M 4.1.3

Pregătirea personalului care să lucreze în cadrul serviciilor de asistenţă socială

M 4.1.4

Înfiinţarea/ reabilitarea unor cantine sociale

M 4.1.5

Crearea de echipe de intervenţie de proximitate pentru administrarea serviciilor
sociale primare

M 4.1.6

Evaluarea nevoilor de reconversie profesională în asistenţa socială

M 4.1.7

Asigurarea informării permanente asupra iniţiativelor locale privind proiectele de
servicii sociale

27

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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COD
DI 4.2

Domeniul de intervenţie (D)
FOND LOCATIV

Obiectiv de dezvoltare: Creşterea ofertei de fond locativ de bună calitate pentru toate
categoriile sociale din judeţul Timiş
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 28







CJT
APL
MMFPS
MDRL
ADRA

Consiliul Judeţean Timiş
Administraţia publică locală
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei
Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor
Sector privat

Cod

Măsura

M 4.2.1

Reabilitarea/ modernizarea şi dotarea clădirilor centrelor rezidenţiale, inclusiv a
utilităţilor şi dotarea cu echipamente

M 4.2.2

Creşterea siguranţei structurale şi a fiabilităţii fondului locativ

M 4.2.3

Renovarea fondului locativ vechi valoros din centrele localităţilor, cu integrarea
acestora în noile acţiuni de reconstrucţie

M 4.2.4

Stimularea modernizării/ reparării fondului locativ vechi

M 4.2.5

Dezvoltarea fondului locativ în vederea acoperirii cererii de noi locuinţe, cu prioritate
pentru grupuri sociale vulnerabile şi pentru tineret

M 4.2.6

Stimularea implementării măsurilor tehnice de izolare termică în imobilele de locuit

M 4.2.7
M 4.2.8

28

Stimularea implementării sistemelor alternative de eficientizare a consumurilor
energetice în imobilele de locuit
Elaborarea planurilor, la nivel judeţean şi local, privind dezvoltarea construcţiilor de
locuinţe cu respectarea documentaţiilor de urbanism

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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COD
DI 4.3

Domeniul de intervenţie (D)
SĂNĂTATE

Obiectiv de dezvoltare: Îmbunătăţirea dotării cu echipamente şi îmbunătăţirea infrastructurii
specifice care să asigure calitatea corespunzătoarea serviciilor şi informaţiilor medicale şi
creşterea accesului populaţiei la acestea, inclusiv din zonele dezavantajate geografic
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 29












CJT
APL
ASP Timiş
SCJT
MMFPS
MS
ASEF
ISPT
ANA
ONGS
FS

Consiliul Judeţean Timiş
Administraţia publică locală
Autoritatea de Sănătate Publică a judeţului Timiş
Spitalul Clinic Judeţean Timiş
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Ministerul Sănătăţii
Asociaţia pentru Sănătate, Educaţie şi Familie
Institutul de Sănătate Publică Timişoara
Agenţia Naţională Antidrog
Organizaţii non-guvernamentale sociale/ sănătate
Fundaţii cu profil social/ de sănătate

Cod

Măsura

M 4.3.1

Reabilitarea/ modernizarea infrastructurii, dotarea cu echipamente şi, după caz,
mărirea capacităţii spitalelor

M 4.3.2

Construcţia de noi spitale, în funcţie de necesităţile zonale

M 4.3.3

Reabilitarea / modernizarea infrastructurii şi echiparea ambulatoriilor

M 4.3.4
M 4.3.5

Crearea de noi unităţi sanitare în centrele de influenţă intercomunală ale judeţului
Timiş, care să poată răspunde situaţiilor obişnuite şi a celor de urgenţă, accesibile şi
din zone dezavantajate geografic
Înfiinţarea şi/ sau reabilitarea unor unităţi de promovare a sănătăţii (planificare
familiala, educaţie sanitara)

M 4.3.6

Dezvoltarea sistemului de e-sănătate

M 4.3.7

Educarea populaţiei cu privire la principiile vieţii sănătoase

29

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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COD
DI 4.4

Domeniul de intervenţie (D)
ECONOMIE SOCIALĂ ŞI EDUCAŢIE PENTRU GRUPURI
VULNERABILE

Obiectiv de dezvoltare: Creşterea gradului de integrare socială şi de independenţă
economică a grupurilor vulnerabile
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 30












CJT
APL
DGASPC
MMFPS
AJOFM
ASEF
ADRA
ANA
OB
ONGS
FS

Consiliul Judeţean Timiş
Administraţia publică locală
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Timiş
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Timiş
Asociaţia pentru Sănătate, Educaţie şi Familie
Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor
Agenţia Naţională Antidrog
Organizaţii bisericeşti
Organizaţii non-guvernamentale sociale/ sănătate
Fundaţii cu profil social/ de sănătate

Cod

Măsura

M 4.4.1

Implementarea programelor pentru dezvoltarea calificărilor şi formării profesionale a
persoanelor din grupurile vulnerabile

M 4.4.2

Implementarea programelor educaţionale pentru copii cu cerinţe educaţionale speciale

M 4.4.3

Dezvoltarea programelor specifice pentru reintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor
din grupuri vulnerabile

M 4.4.4

Sprijinirea dezvoltării de noi locuri de muncă protejate în întreprinderi

M 4.4.5

Crearea formelor specifice economiei sociale (cooperative sociale, întreprinderi
sociale, fundaţii, asociaţii, organizaţii de voluntariat şi alte organizaţii non-profit)

30

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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AXA 5: TURISM

Obiectivul de dezvoltare al Axei: Crearea unei oferte turistice atractive şi competitive care
să pună în valoare potenţialul zonei şi să contribuie la creşterea economică a judeţului Timiş
COD
DI 5.1

Domeniul de intervenţie (D)
TURISMUL BALNEAR

Obiectiv de dezvoltare:

Valorificarea potenţialului balnear al judeţului

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 31





CCIAT
M Turism
APL

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara
Sector privat
Ministerul Turismului
Administraţia publică locală

Cod

Măsura

M 5.1.1

Reabilitarea, extinderea şi modernizarea staţiunilor balneare

M 5.1.2

Stimularea investiţiilor, care valorifică resursele naturale cu valoare terapeutică

M 5.1.3

Dezvoltarea facilităţilor specifice pentru tratamentul de prevenţie wellness

M 5.1.4

Dezvoltarea facilităţilor de entertainment

M 5.1.5

Promovare şi informare turistică cu privire la potenţialul balnear al judeţului Timiş

COD
DI 5.2

Domeniul de intervenţie (D)
TURISMUL CULTURAL ISTORIC

Obiectiv de dezvoltare:

Promovarea turismului cultural istoric

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 32






CJT
APL
ONG profil
CCIAT

Consiliul Judeţean Timiş
Administraţia publică locală
Organizaţii neguvernamentale de profil
Sector privat
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara

Cod

Măsura

M 5.2.1

Promovarea turismului religios

M 5.2.2

Promovarea programelor turistice tematice pentru valorificarea artei populare

M 5.2.3

Promovarea turismului etnic

M 5.2.4

Promovarea circuitelor cultural - turistice

M 5.2.5

Identificarea de noi trasee turistice

31
32

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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COD
DI 5.3

Domeniul de intervenţie (D)
TURISMUL DE AFACERI

Obiectiv de dezvoltare:

Promovarea judeţului Timiş ca destinaţie de afaceri şi turistică

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 33







M Turism
CCIAT
ONG profil
CJT
APL

Sector privat
Ministerul Turismului
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara
Organizaţii neguvernamentale de profil
Consiliul Judeţean Timiş
Administraţia publică locală

Cod

Măsura

M 5.3.1

Încurajarea investiţiilor în centre hoteliere de categorie Business

M 5.3.2

Stimularea dezvoltării infrastructurii pentru manifestări expoziţionale de anvergură
zonală, naţională şi internaţională

COD
DI 5.4

Domeniul de intervenţie (D)
ECOTURISM ŞI AGROTURISM

Obiectiv de dezvoltare:

Valorificarea resurselor naturale şi a celor specifice satelor
româneşti prin turism durabil

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 34







CCIAT
M Turism
CJT
APL
ONG profil

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara
Sector privat
Ministerul Turismului
Consiliul Judeţean Timiş
Administraţia publică locală
Organizaţii neguvernamentale de profil

Cod
M 5.4.1
M 5.4.2

Măsura
Amenajarea de infrastructuri destinate unor activităţi turistice speciale (ex. Puncte de
observare faună, poteci, alei, puncte de popas, etc.)
Stimularea elaborării planurilor de amenajare şi de management a zonelor cu potenţial
turistic

M 5.4.3

Dezvoltarea structurilor de cazare şi de agrement specifice turismului eco şi agro

M 5.4.4

Promovarea brandurilor specifice “eco”

M 5.4.5

Promovarea produselor specifice satului: folclorice, gastronomice, stil rural de viaţă

33
34

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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COD
DI 5.5

Domeniul de intervenţie (D)
DIVERSE TIPURI DE TURISM

Obiectiv de dezvoltare:

Dezvoltarea turismului de nişă şi a altor tipuri

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 35







CCIAT
M Turism
CJT
APL
ONG profil

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara
Sector privat
Ministerul Turismului
Consiliul Judeţean Timiş
Administraţia publică locală
Organizaţii neguvernamentale de profil

Cod

Măsura

M 5.5.1

Valorificarea zonelor cu potenţial turistic din judeţul Timiş:
- Zona Munţii Poiana Rusca – judeţ Timiş;
- Zona Lac Surduc;
- Zona Făget;
- Zona Timişoara;
- Zona Buziaş, ş.a

M 5.5.2

Promovarea turismului de sporturi extreme şi de aventură

M 5.5.3

Promovarea turismului de echitaţie

M 5.5.4

Promovarea turismului de vânătoare şi pescuit

M 5.5.5

Amenajarea de structuri turistice de primire şi echipare tehnică în puncte cheie de-a
lungul traseelor turistice şi a arterelor rutiere de tranzit

COD

Domeniul de intervenţie (D)

DI 5.6

PLANIFICARE STRATEGICĂ ÎN DOMENIUL TURISMULUI

Obiectiv de dezvoltare: Creşterea rolului planificării
implementarea măsurilor de dezvoltare a turismului

strategice

în

programarea

şi

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 36







ONG profil
M Turism
CJT
APL
CCIAT

Cod
M 5.6.1

35
36

Organizaţii neguvernamentale de profil
Ministerul Turismului
Consiliul Judeţean Timiş
Administraţia publică locală
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara
Sector privat

Măsura
Elaborarea / actualizarea strategiilor şi planurilor regionale şi locale de turism

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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AXA 6: DEZVOLTARE ECONOMICĂ

Obiectiv de dezvoltare al axei:
COD
DI 6.1

Creşterea competitivităţii sectorului economic

Domeniul de intervenţie (D)
MEDIUL DE AFACERI

Obiectiv de dezvoltare:
din mediul de afaceri

Creşterea performanţei economiei locale prin stimularea investiţiilor

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 37
CCIAT
M.I.M.M.C.M.A
ME

ADETIM
CJT
APL

 Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură
 Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de
Afaceri
 Ministerul Economiei
 Sector privat
 Bănci
 Agenţia de Dezvoltare Economico Socială Timiş
 Consiliul Judeţean Timiş
 Administraţie publică locală

Cod
M 6.1.1
M 6.1.2
M 6.1.3

Măsura
Crearea şi dezvoltarea incubatoarelor de afaceri, în special pentru firme inovative
Stimularea dezvoltării infrastructurii specifice mediului de afaceri (parcuri industriale şi
tehnologice, zone economice, platforme logistice, etc.)
Stimularea reconversiei funcţionale a spaţiilor şi clădirilor utilizate necorespunzător
prin introducerea acestora în circuitul economic

M 6.1.4

Stimularea accesului IMM-urilor la servicii de consultanţă

M 6.1.5

Încurajarea formării de clustere

M 6.1.6
M 6.1.7

37

Sprijinirea introducerii tehnologiilor şi echipamentelor performante şi nepoluante în
sectorul productiv
Stimularea activităţilor economice orientate spre producţia de bunuri şi prestarea de
servicii destinate protecţiei mediului

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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COD
DI 6.2

Domeniul de intervenţie (D)
CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE

Obiectiv de dezvoltare:
Creşterea ponderii produselor realizate cu tehnologii de vârf în
economia judeţului Timiş, rezultate în urma activităţilor de cercetare - dezvoltare – inovare
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 38
CCIAT
MECI
M.I.M.M.C.M.A
ME

ADETIM

 Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură
 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
 Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de
Afaceri
 Ministerul Economiei
 Sector privat
 Bănci
 Agenţia de Dezvoltare Economico Socială Timiş

Cod

Măsura

M 6.2.1

Crearea de centre de excelenţă, centre tehnologice, de cercetare, laboratoare sau alte
structuri specifice cercetării, dezvoltării şi inovării

M 6.2.2

Dezvoltarea şi echiparea infrastructurilor de cercetare, dezvoltare şi inovare existente

M 6.2.3

Dezvoltarea polilor de excelenţă în diferite domenii de interes regional şi naţional

M 6.2.4
M 6.2.5

COD
DI 6.3

Încurajarea cercetării industriale aplicative şi a activităţii de dezvoltare experimentală
(precompetitivă)
Sprijinirea activităţilor inovatoare a start-up-urilor, spin-off-urilor de high-tech şi a
întreprinderilor

Domeniul de intervenţie (D)
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICĂRII

Obiectiv de dezvoltare:
comunicării

Dezvoltarea

paletei de utilizare a tehnologiei informaţiei şi

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 39
CCIAT
MCSI
MAI
ME

ADETIM

38
39









Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Ministerul Economiei
Sector privat
Bănci
Agenţia de Dezvoltare Economico Socială Timiş

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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Cod

Măsura

M 6.3.1

Realizarea reţelelor broadband şi telefonice

M 6.3.2

Realizarea de Telecentre (info-chioşcuri)

M 6.3.3
M 6.3.4
M 6.3.5

COD
DI 6.4

Crearea unui sistem de informatizare coerent şi interoperabil în cadrul sistemului
administraţiei publice
Introducerea şi promovarea serviciilor publice electronice: e-guvernare, e-sănătate, eeducaţie şi a altor tipuri de servicii electronice destinate cetăţenilor
Introducerea sistemului de e-economie: portaluri pentru promovarea comerţului
electronic şi reţele de afaceri

Domeniul de intervenţie (D)
SECTORUL ENERGETIC

Obiectiv de dezvoltare: Eficientizarea producerii şi consumului energetic în concordanţă cu
principiul utilizării durabile a resurselor
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 40
CCIAT
M.I.M.M.C.M.A
ME
MTI

ADETIM

 Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură
 Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de
Afaceri
 Ministerul Economiei
 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
 Sector privat
 Bănci
 Agenţia de Dezvoltare Economico Socială Timiş

Cod

Măsura

M 6.4.1

Reabilitarea şi modernizarea tehnologică a echipamentelor şi instalaţiilor din sectorul
industrial

M 6.4.2

Crearea noilor capacităţi de producere a energiei electrice şi termice

M 6.4.3

Îmbunătăţirea managementului energetic în cadrul societăţilor industriale

M 6.4.4
M 6.4.5
M 6.4.6
M 6.4.7
M 6.4.8

M 6.4.9

40

Extinderea şi modernizarea reţelelor de transport şi distribuţie/ furnizare a energiei
electrice, gazelor naturale şi petrolului
Modernizarea sistemelor urbane de alimentare şi distribuţie a energiei termice în
vederea creşterii eficienţei energetice şi a reducerii emisiilor poluante
Reabilitarea termică a clădirilor de locuit
Măsuri de creştere a eficienţei energetice în sectorul transporturilor rutiere prin
utilizarea autovehiculelor cu motoare performante
Măsuri de creştere a eficienţei energetice în sectorul transporturilor feroviare prin
modernizarea parcului de locomotive, extinderea electrificării liniilor de cale ferată şi
alte măsuri menite să reducă intensitatea energetică
Modernizarea şi producerea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi
termice prin valorificarea resurselor regenerabile de energie: eoliene, hidroenergetice,
solare, a biomasei, a resurselor energetice geotermale, a produselor din cadrul
fermelor agricole

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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COD

Domeniul de intervenţie (D)

DI 6.5 PLANIFICARE
STRATEGICĂ
DEZVOLTĂRII ECONOMICE
Obiectiv de dezvoltare:
economice

ÎN

DOMENIUL

Creşterea rolului planificării strategice în domeniul dezvoltării

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 41
CCIAT
M.I.M.M.C.M.A
ME

ADETIM
CJT
APL

Cod
M 6.5.1
M 6.5.2
M 6.5.3

41

 Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură
 Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de
Afaceri
 Ministerul Economiei
 Sector privat
 Bănci
 Agenţia de Dezvoltare Economico Socială Timiş
 Consiliul Judeţean Timiş
 Administraţie publică locală

Măsura
Elaborarea/ actualizarea strategiilor şi planurilor regionale şi locale de dezvoltare
economică
Dezvoltarea cadrului instituţional necesar managementului eficient al resurselor
energetice şi al utilizării energiei pe teritoriul judeţului Timiş
Elaborarea de studii, cercetări şi alte documentaţii în vederea creşterii eficienţei
economice în sectoarele de activitate economică

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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AXA 7: CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ

Obiectivul de dezvoltare al Axei: Consolidarea şi eficientizarea administraţiei publice în
vederea creşterii calităţii serviciilor publice furnizate
COD
DI 7.1

Domeniul de intervenţie (D)
INFRASTRUCTURĂ INSTITUŢIONALĂ

Obiectiv de dezvoltare: Asigurarea unui cadru administrativ şi logistic adecvat pentru
mărirea performanţei activităţilor prestate
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 42
 Consiliul Judeţean Timiş
 Consilii locale
 Ministerul Administraţiei şi Internelor

CJT
CL
M.A.I.

Cod

Măsura

M 7.1.1

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii instituţionale

M 7.1.2

Dotarea şi echiparea structurilor administrative

COD
DI 7.2

Domeniul de intervenţie (D)
MANAGEMENTUL REFORMEI DE DESCENTRALIZARE/
DECONCENTRARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Obiectiv de dezvoltare: Realizarea în bune
deconcentrare a administraţiei publice locale

condiţii

a

reformei

de

descentralizare/

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 43
 Consiliul Judeţean Timiş
 Consilii locale
 Ministerul Administraţiei şi Internelor

CJT
CL
M.A.I.

Cod
M 7.2.1
M 7.2.2
M 7.2.3
M 7.2.4
M 7.2.5

42
43

Măsura
Studii şi cercetări privind experienţele de reformă ale administraţiei locale din alte
state membre
Identificarea instrumentelor de sprijin a guvernării la nivel local precum:
managementul
riscului,
managementul
raportării
interne,
managementul
responsabilităţii, managementul cunoaşterii şi folosirea tehnologiilor inovative în
administraţie
Identificarea modalităţilor de implementare a reformei la nivel local
Optimizarea structurilor pentru serviciile descentralizate/ deconcentrate din sectoarele:
sănătate, învăţământ preuniversitar şi asistenţă socială
Elaborarea procedurilor de cooperare între administraţia centrală şi locală precum şi
între autorităţile administraţiei publice locale/ regionale şi structurile implicate în
procesul de descentralizare

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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M 7.2.6
M 7.2.7
M 7.2.8

COD
DI 7.3

Training pentru funcţionarii publici din administraţia publică locală/ regională precum şi
pentru personalul de management din instituţiile şi structurile descentralizate în
vederea organizării şi eficientizării serviciilor descentralizate
Dezvoltarea mecanismelor de feedback asupra activităţii administraţiei publice luând
în considerare opinia cetăţenilor
Elaborarea unor metodologii şi a unui cadru instituţional pentru extinderea evaluării de
politici şi programe la nivelul administraţiei centrale şi locale

Domeniul de intervenţie (D)
MANAGEMENT STRATEGIC ŞI DE PLANIFICARE A
ACŢIUNILOR ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

Obiectiv de dezvoltare: Creşterea calitativă a actului administrativ în procesele de
management strategic şi de planificare
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 44
 Consiliul Judeţean Timiş
 Consilii locale
 Ministerul Administraţiei şi Internelor

CJT
CL
M.A.I.

Cod

Măsura

M 7.3.1

Realizarea documentelor strategice de planificare a activităţilor specifice administraţiei
publice locale

M 7.3.2

Elaborarea şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism

M 7.3.3
M 7.3.4
M 7.3.5
M 7.3.6
M 7.3.7
M 7.3.8
M 7.3.9
M 7.3.10
M 7.3.11

44

Formarea profesională a personalului administraţiei publice locale în domeniul
proiectelor, gestiunii fondurilor comunitare, afacerilor europene
Dezvoltarea funcţiei de management în instruirea personalului din administraţia
publică
Îmbunătăţirea capacităţii de analiză financiară şi bugetară a administraţiei publice
locale
Training pentru funcţionarii publici în bugetare multianuală, analiză de politici, evaluare
de programe şi planificare strategică
Instruirea specialiştilor implicaţi în procesul de formulare a politicilor publice în
administraţia publică locală/regională
Elaborarea instrumentelor şi metodelor specifice unei abordări orientate spre politici
publice
Implementarea unor programe, pe termen scurt şi lung, de dezvoltare a capacităţii
manageriale pentru poziţii superioare în administraţia locală
Dezvoltarea de baze de date teritoriale în format GIS, care să fundamenteze deciziile
de dezvoltare la nivel judeţean şi local
Stimularea cooperării parteneriale a administraţiei publice locale cu învăţământul
superior în scopul informatizării activităţilor de planificare

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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COD
DI 7.4

Domeniul de intervenţie (D)
SERVICII OFERITE
PUBLICĂ LOCALĂ

DE

Obiectiv de dezvoltare: Creşterea
administraţiile publice locale

CĂTRE
calităţii

şi

ADMINISTRAŢIA
eficienţei

serviciilor

oferite

de

către

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 45
 Consiliul Judeţean Timiş
 Consilii locale
 Ministerul Administraţiei şi Internelor

CJT
CL
M.A.I.

Cod

Măsura

M 7.4.1

Dezvoltarea serviciilor de e-guvernare

M 7.4.2

Asigurarea bazelor de date şi a interfeţelor electronice

M 7.4.3

Elaborarea mecanismelor şi instrumentelor pentru îmbunătăţirea sistemului de
colectare a taxelor

M 7.4.4

Introducerea sistemelor adecvate de management a documentelor

M 7.4.5

Planificarea serviciilor destinate cetăţenilor

M 7.4.6

Introducerea sistemelor de management, inclusiv Sistemul European de Management
de Mediu şi de Audit - EMAS

M 7.4.7

Training în domeniul evaluării performanţelor serviciilor publice

M 7.4.8

Introducerea reformelor privind managementul calităţii

M 7.4.9

Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate

M 7.4.10

Simplificarea şi reducerea barierelor administrative pentru cetăţeni

M 7.4.11

Elaborarea de documentaţii specifice serviciilor prestate de funcţionarii publici
(formulare tipizate, manuale, ghiduri, materiale de referinţă, fluturaşi, broşuri, reviste,
postere, etc.) în scopul eficientizării activităţii acestora

COD
DI 7.5

Domeniul de intervenţie (D)
MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA ÎN ADMINISTRAŢIA
PUBLICĂ LOCALĂ

Obiectiv de dezvoltare: Îmbunătăţirea sistemului de monitorizare şi evaluare a furnizării
serviciilor publice în scopul asigurării unei performanţe sporite a acestor servicii
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 46
CJT
CL
M.A.I.

45
46

 Consiliul Judeţean Timiş
 Consilii locale
 Ministerul Administraţiei şi Internelor

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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Cod
M 7.5.1
M 7.5.2
M 7.5.3
M 7.5.4
M 7.5.5

Măsura
Elaborarea şi implementarea unui sistem eficient de indicatori de rezultate pentru
serviciile locale
Elaborarea şi implementarea unor proceduri de monitorizare şi evaluare a activităţilor
administraţiilor publice
Implementarea unor metode de analiză şi măsurare a barierelor administrative pentru
serviciile oferite cetăţenilor
Training privind tehnicile de măsurare a performanţelor şi tehnici de raportare în
elaborarea indicatorilor de performanţă, monitorizare şi evaluare
Colaborarea şi schimbul de bune practici privind performanţa serviciilor între judeţele
din România şi din statele membre ale UE
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AXA 8: DEZVOLTARE RURALĂ

Obiectivul de dezvoltare al Axei: Dezvoltarea spaţiului rural românesc din punct de vedere
al îmbunătăţirii calităţii vieţii şi a condiţiilor economico-sociale şi de mediu
COD
DI 8.1

Domeniul de intervenţie (D)
AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ

Obiectiv de dezvoltare: Consolidarea rolului activităţilor de agricultură şi silvicultură în
contextul dezvoltării spaţiului rural
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 47





CL
DADR Timiş
CCIAT
MAPDR

Consilii locale
Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Timiş
Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Timişoara
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

Cod

Măsura

M 8.1.1

Modernizarea şi restructurarea exploataţiilor agricole în conformitate cu normele
europene

M 8.1.2

Modernizarea şi restructurarea exploataţiilor forestiere

M 8.1.3

Asigurarea infrastructurii de bază şi a utilităţilor aferente exploataţiilor agricole şi
forestiere

M 8.1.4

Îmbunătăţirea procesării şi marketingului produselor agricole şi forestiere
Organizarea cursurilor/ trainingurilor de formare profesională pentru persoanele
implicate în sectoarele agro-alimentar şi forestier
Oferirea consultanţei specifice pentru îmbunătăţirea competenţelor manageriale în
domeniile agricol şi forestier
Diminuarea şi eliminarea dependenţei agriculturii de factorii climatici (ex.: îmbunătăţiri
funciare)
Crearea şi dezvoltarea unui sector de servicii orientate spre agricultură/silvicultură în
centrele de influenţă intercomunitară

M 8.1.5
M 8.1.6
M 8.1.7
M 8.1.8

COD
DI 8.2

Domeniul de intervenţie (D)
ECONOMIE RURALĂ NON-AGRICOLĂ

Obiectiv de dezvoltare:

Dezvoltarea şi consolidarea economiilor locale non-agricole

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 48
CL
CCIAT
DADR Timiş

47
48

 Consilii locale
 Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Timişoara
 Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Timiş

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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Cod

Măsura

M 8.2.1

Stimularea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi tradiţionale

M 8.2.2

Stimularea altor activităţi non-agricole

M 8.2.3

Stimularea producerii, procesării şi marketingului produselor non-agricole

M 8.2.4

Consultanţă specifică de afaceri oferită întreprinzătorilor din mediul rural

COD
DI 8.3

Domeniul de intervenţie (D)
SPAŢIUL PUBLIC

Obiectiv de dezvoltare: Crearea condiţiilor ambientale, sociale şi utilitare menite să
stimuleze stabilirea şi stabilizarea populaţiei active în spaţiul rural
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 49
 Consiliul Judeţean Timiş
 Consilii locale

CJT
CL

Cod

Măsura

M 8.3.1

Înfiinţarea, renovarea, amenajarea centrelor civice şi a altor spaţii de utilitate publică

M 8.3.2

Renovarea şi modernizarea instituţiilor de educaţie

M 8.3.3

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice prin echipare şi utilare specifică

M 8.3.4

Amenajarea staţiilor de autobuz şi echiparea serviciilor publice de transport

M 8.3.5

Construcţia şi modernizarea drumurilor/ străzilor şi a trotuarelor din interiorul
comunelor

M 8.3.6

Extinderea reţelei electrice în spaţiul rural

M 8.3.7

Construcţia şi modernizarea reţelei publice locale de alimentare cu gaz

49

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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COD
DI 8.4

Domeniul de intervenţie (D)
CENTRE CU ROL DE SERVIRE INTERCOMUNALĂ

50

Obiectiv de dezvoltare:
Întărirea rolului de servire intercomunală a centrelor de influenţă
locală care stau la baza dezvoltării zonelor rurale în judeţul Timiş
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 51
 Consiliul Judeţean Timiş
 Consilii locale
 Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Timişoara

CJT
CL
CCIAT

Cod

Măsura
Elaborarea de strategii şi studii privind identificarea şi dezvoltarea polilor locali de
creştere cu rol de servire intercomunală din judeţul Timiş”
Implementarea strategiilor vizând întărirea rolului de servire intercomunală a centrelor
de influenţă locală
Construcţia, reabilitarea şi amenajarea spaţiului public în centrele urbane cu rol de
servire intercomunală

M 8.4.1
M 8.4.2
M 8.4.3

COD
DI 8.5

Domeniul de intervenţie (D)
STRATEGII LOCALE DE DEZVOLTARE

Obiectiv de dezvoltare:

Creşterea rolului planificării strategice în dezvoltarea rurală

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 52
CJT
CL
CCIAT
MAPDR
DADR Timiş
MM








Consiliul Judeţean Timiş
Consilii locale
Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Timişoara
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Timiş
Ministerul Mediului

M 8.5.1

Constituirea grupurilor de acţiune locală (GAL)

M 8.5.2

Elaborarea şi implementarea Strategiilor de dezvoltare locală

M 8.5.3

Cooperare inter-teritorială şi transnaţională între grupurile de acţiune locală

50
Prin Centre cu rol de servire intercomunală se înţelege acele localităţi urbane sau rurale, care exercită o influenţă
predominantă asupra mai multor unităţi administrativ teritoriale din apropierea acestora prin intermediul unui cumul
de funcţii pe care le îndeplinesc (de administrare, juridice, de aprovizionare, locuri de muncă, financiar - bancar, etc.).
51
Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
52
Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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AXA 9: COOPERARE TERITORIALĂ

Obiectivul de dezvoltare al Axei: Extinderea cadrului de cooperare intraregională,
interregională, transfrontalieră şi transnaţională, care să contribuie la dezvoltarea economică,
socială şi teritorială echilibrată a judeţului Timiş
COD
DI 9.1

Domeniul de intervenţie (D)
COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

Obiectiv de dezvoltare: Dezvoltarea unei cooperări transfrontaliere a judeţului Timiş,
specifice relaţiilor RO – HU şi RO-SE
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 53







CJT
CL
ADETIM
CCIAT

Consiliul Judeţean Timiş
Consilii locale
Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială Timiş
Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Timişoara
Sector privat
Instituţii publice de profil

Cod

Măsura

M 9.1.1

Dezvoltarea infrastructurii de transport în zonele transfrontaliere

M 9.1.2

Îmbunătăţirea serviciilor de transport public transfrontalier

M 9.1.3

Îmbunătăţirea sistemelor de comunicaţie transfrontaliere: reţele broadband Internet,
sisteme IT, reţele radio şi TV

M 9.1.4

Realizarea sistemelor de canalizare integrate în zonele transfrontaliere

M 9.1.5

Îmbunătăţirea managementului apelor în zonele transfrontaliere

M 9.1.6

Implementarea sistemelor integrate de gestiune a deşeurilor

M 9.1.7

Implementarea sistemelor integrate de management al ariilor protejate

M 9.1.8
M 9.1.9

Implementarea sistemelor integrate de furnizare a serviciilor de prim ajutor şi de
sănătate
Dezvoltarea în comun a unor planuri şi sisteme integrate de intervenţie în cazul
situaţiilor de urgenţă

M 9.1.10

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri cu caracter transfrontalier

M 9.1.11

Dezvoltarea clusterelor şi a parteneriatelor transfrontaliere între firme

M 9.1.12

Dezvoltarea turismului transfrontalier

M 9.1.13

Dezvoltarea infrastructurii turistice transfrontaliere de mici dimensiuni

M 9.1.14
M 9.1.15
M 9.1.16

53

Dezvoltarea infrastructurii de cercetare, dezvoltare & inovare cu caracter
transfrontalier
Stimularea colaborării transfrontaliere şi a parteneriatelor între institute de cercetare,
instituţii de educaţie şi formare şi întreprinderi în vederea stimulării activităţilor
inovative şi a dezvoltării economice
Dezvoltarea institutelor de educaţie şi formare cu impact transfrontalier

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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M 9.1.17
M 9.1.18
M 9.1.19

Cooperarea transfrontalieră în domeniul forţei de muncă şi educaţiei
Organizarea de acţiuni tematice, conferinţe, întâlniri cu caracter transfrontalier pe
diferite domenii de interes comun
Parteneriate şi evenimente tematice de cooperare transfrontalieră în domeniul turistic
şi cultural

M 9.1.20

Cooperarea instituţională transfrontalieră pe teme diverse

M 9.1.21

Cooperarea transfrontalieră în domeniul culturii, sportului, educaţiei

M 9.1.22
M 9.1.23

COD
DI 9.2

Elaborarea planurilor şi strategiilor comune de dezvoltare economică, socială,
culturală
Elaborarea bazelor transfrontaliere comune de date în domeniul economic şi social
menite să favorizeze dezvoltarea socio-economică echilibrată în regiunile
transfrontalier

Domeniul de intervenţie (D)
COOPERARE INTERREGIONALĂ

Obiectiv de dezvoltare: Întărirea eficacităţii politicilor regionale prin promovarea reţelelor şi a
schimbului de experienţă dintre autorităţile locale şi regionale
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 54







CJT
CL
ADETIM
CCIAT

Consiliul Judeţean Timiş
Consilii locale
Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială Timiş
Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Timişoara
Sector privat
Instituţii publice de profil

Cod

Măsura

M 9.2.1

Cooperare interregională în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice prin transfer
şi schimb de experienţă, precum şi prin implementarea unor metodologii şi sisteme
conceptuale comune

M 9.2.2

Promovarea iniţiativelor antreprenoriale şi susţinerea noilor afaceri

M 9.2.3

Dezvoltarea întreprinderilor, în special a IMM-urilor prin transfer tehnologic şi de
servicii specifice

M 9.2.4

Susţinerea clusterelor prin schimburile interregionale de experienţă

M 9.2.5

Cooperarea în scopul restructurării zonelor industriale abandonate şi reintegrării lor în
circuitul economic sau social

M 9.2.6

Activităţi de cooperare destinate diversificării economice în zonele rurale

M 9.2.7

Dezvoltarea şi implementarea sistemelor de informaţie şi comunicare

M 9.2.8
M 9.2.9
M 9.2.10

54

Cooperare strategică în vederea introducerii şi utilizării tehnologiilor prietenoase faţă
de mediu
Identificarea şi dezvoltarea metodelor de a stimula interacţiunea între sectorul de
cercetare – firme – sectorul privat
Schimbul de experienţe şi de bune practici în cadrul politicilor de angajare

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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M 9.2.11

Elaborarea şi implementarea strategiilor regionale vizând capitalul uman

M 9.2.12

Perfecţionarea capacităţilor manageriale şi antreprenoriale

M 9.2.13

Îmbunătăţirea politicilor de dezvoltare de abilităţi, training şi educaţie

M 9.2.14

Elaborarea strategiilor de prevenţie împotriva riscurilor naturale şi tehnologice, precum
şi îmbunătăţirea capacităţii de răspuns la situaţii de risc

M 9.2.15

Cooperare în domeniul managementului apei

M 9.2.16

Dezvoltarea politicilor şi metodelor de management al deşeurilor

M 9.2.17
M 9.2.18
M 9.2.19
M 9.2.20
M 9.2.21
M 9.2.22
M 9.2.23

COD
DI 9.3

Implementarea planurilor de management al ariilor Natura 2000 şi al zonelor protejate
şi asigurarea măsurilor eficiente de protecţie a mediului şi speciilor
Dezvoltarea şi schimbul de strategii comune vizând protecţia şi valorificarea raţională
a moştenirii culturale şi naturale
Cooperarea în domeniul asigurării eficienţei energetice
Organizarea campaniilor de informare şi conştientizare privind reducerea consumului
energetic adresate consumatorilor industriali, furnizorilor de servicii şi populaţiei
Transfer de cunoştinţe şi bune practici legate de vehicule cu consum redus şi de noi
tehnologii cu emisie redusă
Cooperarea la nivel instituţional între agenţii regionale din domeniul energetic sau alte
domenii conexe privind politica energetică
Elaborarea şi îmbunătăţirea politicilor regionale precum şi a strategiilor sectoriale în
domeniile economic şi social

Domeniul de intervenţie (D)
COOPERARE TRANSNAŢIONALĂ

Obiectiv de dezvoltare: Dezvoltarea reţelelor de cooperare transnaţională în domenii de
interes comun: mediu, managementul riscului, cooperare ştiinţifică, comunicaţii, zone
metropolitane
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 55







CJT
CL
ADETIM
CCIAT

Cod

Consiliul Judeţean Timiş
Consilii locale
Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială Timiş
Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Timişoara
Sector privat
Instituţii publice de profil

Măsura

M 9.3.1

Dezvoltarea reţelelor şi tehnologiilor inovative în diferite domenii

M 9.3.2

Stimularea unui mediu favorabil pentru iniţiative antreprenoriale inovative

M 9.3.3

Stimularea interesului public pentru inovare

M 9.3.4

Coordonarea planificării şi operaţionalizării reţelelor de transport

M 9.3.5

Implementarea unor strategii menite să înlăture bariere din domeniul utilizării
tehnologiilor digitale

55

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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M 9.3.6

Asigurarea cadrului legal pentru constituirea platformelor de transport multimodal

M 9.3.7

Dezvoltarea sustenabilă a zonelor metropolitane

M 9.3.8

Cooperare şi schimb de experienţă în domeniul protecţiei mediului

COD

Domeniul de intervenţie (D)

DI 9.4 COOPERARE INTRAREGIONALĂ
Obiectiv de dezvoltare: Dezvoltarea de cooperări între unităţi administrativ teritoriale (judeţe,
municipii, oraşe, comune) în vederea rezolvării în comun a unor probleme din domenii de
interes, ca: mediu, managementul riscului, cooperare ştiinţifică, comunicaţii, zone metropolitane,
ş.a.
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 56







CJT
CL
ADETIM
CCIAT

Consiliul Judeţean Timiş
Consilii locale
Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială Timiş
Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Timişoara
Sector privat
Instituţii publice de profil

Cod

Măsura

M 9.4.1

Cooperare partenerială în dezvoltarea reţelelor de transport

M 9.4.2

Cooperări parteneriale pentru constituirea şi operarea platformelor de transport
multimodal

M 9.4.3

Cooperări în dezvoltarea sustenabilă a zonelor metropolitane

M 9.4.4

Cooperări şi schimb de experienţă în domeniul protecţiei mediului

M 9.4.5

Cooperări pentru stimularea iniţiativelor antreprenoriale inovative

M 9.4.6

Cooperări în scopul atragerii şi utilizării eficiente a forţei de muncă

COD

Domeniul de intervenţie (D)

DI 9.5 PLANIFICARE STRATEGICĂ ÎN DOMENIUL COOPERĂRII
Obiectiv de dezvoltare:
cooperare

Creşterea rolului planificării strategice în dezvoltarea relaţiilor de

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 57
CJT
CL
ADETIM
CCIAT

56
57








Consiliul Judeţean Timiş
Consilii locale
Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială Timiş
Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Timişoara
Sector privat
Instituţii publice de profil

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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Cod

Măsura

M 9.5.1

Elaborarea/ actualizarea strategiilor şi planurilor regionale şi locale de cooperare

M 9.5.2

Demersuri pentru perfecţionarea cadrului legislativ în domeniul cooperării (locale,
judeţene, naţionale şi internaţionale)
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AXA 10:

CULTURA

Obiectivele de dezvoltare ale Axei:
- Dezvoltarea unei vieţi culturale diversificate şi competitive la nivel european ca element
definitoriu pentru afirmarea identităţii naţionale şi coeziunii sociale din spaţiul timişean.
- Menţinerea multiculturalităţii, ca element cheie al coeziunii sociale.
- Integrarea culturii timişene în circuitul naţional şi european de valori.
COD
DI 10.1

Domeniul de intervenţie (D)
INSTITUŢII IMPLICATE ÎN EDUCAŢIA CULTURALĂ A
CETĂŢENILOR

Obiectiv de dezvoltare:
Stimularea activităţilor specifice şi a instituţiilor implicate în
educaţia culturală a cetăţenilor
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 58







CJT
CL

Cod
M 10.1.1
M 10.1.2
M 10.1.3
M 10.1.4

Consiliul Judeţean Timiş
Consilii locale
ONG-uri de profil
Sector privat
Unităţi de învăţământ şi educaţie
Instituţii publice de profil

Măsura
Iniţierea unor proiecte educaţionale pentru tineret şi copii în domeniul artelor,
spectacolului, educaţiei plastice şi pedagogiei muzeale.
Implementarea unor proiecte pentru sensibilizarea cetăţenilor privind importanţa
păstrării patrimoniului cultural.
Organizarea de dezbateri publice, conferinţe, mese rotunde şi cursuri vizând
educaţia culturală.
Organizarea unor circuite turistice pentru vizitarea muzeelor şi punctelor muzeale din
judeţ de către copii şi tineret.

M 10.1.5

Extinderea structurii curriculare din oferta educaţională a Şcolii de Artă

M 10.1.6

Corelarea programelor curriculare cu cerinţele dezvoltării sferei culturale.

M 10.1.7

Colaborarea interinstituţională în pregătirea profesională a elevilor şi studenţilor

M 10.1.8

Realizarea unor programe culturale comune cu instituţiile culturale

M 10.1.9
M 10.1.10
M 10.1.11
M 10.1.12
M 10.1.13

58

Iniţierea copiilor în artele meşteşugăreşti tradiţionale în centrele de meşteşuguri
tradiţionale şi la Muzeul Satului ca Centru de Educaţie Culturală Tradiţională
Iniţierea de către instituţii a unor programe de promovare a tinerilor creatori şi
interpreţi
Organizarea de concursuri pentru afirmarea tinerelor talente
Cofinanţarea de proiecte şi programe culturale pentru sprijinirea participării tinerilor
artişti la evenimentele culturale sau la concursuri naţionale şi internaţionale
Sprijinirea promovării tinerilor olimpici la concursuri pe plan local, naţional şi
internaţional.

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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COD
DI 10.2

Domeniul de intervenţie (D)
VIAŢA ŞI ACTIVITĂŢILE CULTURALE PE ÎNTREG
TERITORIUL JUDEŢULUI TIMIŞ

Obiectiv de dezvoltare:
judeţului Timiş

Creşterea accesului cetăţenilor la cultură pe întreg teritoriul

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 59








CJT
CL
MCCPN

Consiliul Judeţean Timiş
Consilii locale
Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional
ONG-uri de profil
Sector privat
Unităţi de învăţământ şi educaţie
Instituţii publice de profil

Cod

Măsura

M 10.2.1

Diversificarea ofertanţilor culturali din mediul rural

M 10.2.2

Diseminarea ofertei culturale prin deplasări în judeţ

M 10.2.3

Realizarea unor proiecte culturale ale amatorilor din judeţ cu instituţiile profesionale

M 10.2.4

Schimburi culturale intercomunale în judeţ

M 10.2.5

Identificarea şi organizarea de muzee şi puncte muzeale în localităţile din judeţ

M 10.2.6

Activităţi pentru păstrarea memoriei colective în comunele din judeţ

M 10.2.7

Revitalizarea mişcării corale tradiţionale, a fanfarelor şi a formaţiilor artistice de
amatori

M 10.2.8

Promovarea folclorului autentic prin concursuri şi spectacole etalon

M 10.2.9

Realizarea unor stagiuni estivale în mediul rural

M 10.2.10

Reînfiinţarea şi modernizarea filialelor Bibliotecii Judeţene Timiş din cartiere

M 10.2.11

Dispersia evenimentelor culturale de masă în cartierele marilor oraşe din Timiş

M 10.2.12

Organizarea stagiunilor estivale (în spaţiul Muzeului Satului Bănăţean, în curtea
interioară a Mănăstirii Franciscanilor)

M 10.2.13

Programe-terapie pentru persoanele instituţionalizate sau cu handicap

M 10.2.14

Evenimente culturale realizate în mediul instituţionalizat pentru copii, bătrâni, bolnavi,
militari, deţinuţi

M 10.2.15

Facilitarea accesului la cultură şi artă a categoriilor sociale defavorizate.

M 10.2.16

Realizarea unei biblioteci virtuale.

M 10.2.17

Crearea unei baze de date din periodicele apărute de la 1831 până în prezent

M 10.2.18

Introducerea sistemului computerizat de selecţie a cărţilor solicitate

M 10.2.19

Asistenţă metodică pentru bibliotecile comunale şi orăşeneşti

M 10.2.20

Realizarea unui program de împrumut interbibliotecar

59

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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M 10.2.21
M 10.2.22

Realizarea de schimburi de carte românească cu comunitatea românilor de peste
graniţă.
Finanţarea materialelor promoţionale ale expoziţiilor de grup şi a Salonului anual de
artă

M 10.2.23

Achiziţionarea de lucrări de artă plastică

M 10.2.24

Realizarea unor tabere de creaţie

M 10.2.25

Realizarea parcului de sculptură

M 10.2.26

Realizarea unui Centru de artă şi tehnologie.

M 10.2.27

Revitalizarea instituţiilor care desfăşoară activităţi tradiţionale vizând formarea şi
promovarea artei neprofesionale

M 10.2.28

Revitalizarea unor evenimente culturale pentru valorificarea creaţiei neprofesioniste

M 10.2.29

Asistenţă metodologică pentru înfiinţarea şi dezvoltarea formaţiilor de amatori

COD
DI 10.3

Domeniul de intervenţie (D)
RESURSE UMANE

Obiectiv de dezvoltare:

Dezvoltarea profesională a resurselor umane specifice

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 60







CJT
CL
MCCPN

Consiliul Judeţean Timiş
Consilii locale
Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional
ONG-uri de profil
Unităţi de învăţământ şi educaţie
Instituţii publice de profil

Cod

Măsura

M 10.3.1

Realizarea unui cadru-instituţional de perfecţionare continuă, prin înfiinţarea unui
Centru zonal pentru dezvoltarea resurselor culturale

M 10.3.2

Realizarea unor cursuri de management cultural şi cursuri aplicate pe specialităţi

M 10.3.3

Participarea la programe de formare profesională la nivel naţional şi internaţional.

M 10.3.4
M 10.3.5

Angajarea de personal specializat cu calificare profesională prin motivarea
profesională şi personală
Menţinerea personalului cu înaltă calificare profesională prin motivare profesională şi
personală

M 10.3.6

Acordarea anuală a unor premii şi diplome de excelenţă pentru realizări deosebite

M 10.3.7

Acordarea anuală a titlului de „Cetăţean de onoare” personalităţilor marcante ale
culturii timişorene

60

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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COD
DI 10.4

Domeniul de intervenţie (D)
INFRASTRUCTURA CULTURALĂ

Obiectiv de dezvoltare:

Asigurarea unei infrastructuri culturale adecvate

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 61





CJT
CL
MCCPN

Consiliul Judeţean Timiş
Consilii locale
Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional
Instituţii publice de profil

Cod

Măsura

M 10.4.1

Construirea, reabilitarea, modernizarea, reamenajarea şi dotarea clădirilor cu
destinaţie culturală

M 10.4.2

Diversificarea serviciilor adiacente aşezămintelor culturale

M 10.4.3

Introducerea facilităţilor de vizitare a instituţiilor culturale

COD
DI 10.5

Domeniul de intervenţie (D)
PROMOVAREA PRODUSULUI CULTURAL

Obiectiv de dezvoltare:
Dezvoltarea unei politici unitare de marketing şi atragerea,
respectiv valorificarea resurselor pentru dezvoltarea sferei culturale
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 62








CJT
CL
MCCPN

Cod
M 10.5.1
M 10.5.2

61
62

Consiliul Judeţean Timiş
Consilii locale
Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional
ONG-uri de profil
Sector privat
Unităţi de învăţământ şi educaţie
Instituţii publice de profil

Măsura
Elaborarea şi implementarea unei strategii de marketing cultural la nivelul judeţului
Timiş
Înfiinţarea unei Agenţii zonale pentru promovarea naţională şi internaţională a ofertei
şi patrimoniului cultural

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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M 10.5.3

Utilizarea noilor tehnologii în promovarea ofertei culturale

M 10.5.4

Organizarea de turnee interne şi internaţionale

M 10.5.5

Elaborarea de materiale promoţionale privind patrimoniul cultural timişean

M 10.5.6

Iniţierea de programe de colaborare cu mediul de afaceri

M 10.5.7

Încurajarea înfiinţării unei structuri asociative pentru sprijinirea instituţiilor culturale

M 10.5.8

Lobby pentru îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul cultural şi creşterea resurselor
financiare acordate culturii

M 10.5.9

Creşterea unui fond cultural judeţean gestionat printr-o fundaţie comună

M 10.5.10

Iniţierea unui program de dialog între actorii culturali şi mass-media

M 10.5.11

Iniţierea şi realizarea de programe culturale comune cu mass-media

M 10.5.12

Atragerea de finanţări naţionale pentru realizarea proiectelor culturale prioritare

M 10.5.13

Înfiinţarea unei Agenţii zonale pentru promovarea internaţională a ofertei culturale

M 10.5.14

Utilizarea noilor tehnologii în promovarea ofertei culturale

COD
DI 10.6

Domeniul de intervenţie (D)
COOPERARE EUROPEANĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ

Obiectiv de dezvoltare:

Dezvoltarea capacităţii de cooperare culturală internaţională

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 63









CJT
CL
MCCPN
MAE

Cod

Consiliul Judeţean Timiş
Consilii locale
Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional
Ministerul Afacerilor Externe
ONG-uri de profil
Sector privat
Unităţi de învăţământ şi educaţie
Instituţii publice de profil

Măsura

M 10.6.1

Organizarea de turnee interne şi internaţionale

M 10.6.2

Iniţierea şi realizarea de programe culturale pe teme comune de interes european

M 10.6.3

Atragerea de finanţări internaţionale pentru realizarea proiectelor culturale prioritare

M 10.6.4
M 10.6.5
M 10.6.6

63

Identificarea programelor cu finanţare europeană şi realizarea de proiecte culturale
cu parteneri europeni interesaţi
Realizarea de programe culturale în colaborare cu mediul de afaceri internaţional cu
reprezentanţă în judeţ
Realizarea unor centre de pregătire permanentă a referenţilor culturali în vederea
instruirii lor în modalităţi de scriere a proiectelor în vederea accesării de fonduri
europene

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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M 10.6.7
M 10.6.8
M 10.6.9

Introducerea în cadrul unor acorduri de cooperare, cu parteneri din oraşele şi
regiunile înfrăţite, a programelor de colaborare culturală
Promovarea ofertei culturale timişene prin programele de schimburi economice şi
comerciale internaţionale ale judeţului
Integrarea ofertei culturale în programele de schimburi economice şi comerciale
internaţionale ale judeţului

M 10.6.10

Informare cu privire la reţelele culturale europene existente

M 10.6.11

Contactarea şi înscrierea instituţiilor cu profil cultural în reţelele specifice domeniului

M 10.6.12
M 10.6.13

Realizarea de proiecte culturale comune cu diferiţi membri ai reţelelor culturale
europene
Iniţierea unui program special în vederea cofinanţării participării la evenimentele
culturale naţionale şi internaţionale

M 10.6.14

Realizarea de colaborări naţionale şi internaţionale

M 10.6.15

Selectarea unor evenimente culturale majore pentru dezvoltarea lor internaţională

M 10.6.16

Organizarea unor evenimente culturale cu impact naţional şi internaţional

M 10.6.17

Accesarea de programe europene specifice pentru introducerea patrimoniului
monumental în circuitul barocului european

M 10.6.18

Introducerea patrimoniului monumental în oferta turistică naţională şi internaţională

M 10.6.19

Realizarea unor publicaţii periodice privind oferta – program

COD
DI 10.7

Domeniul de intervenţie (D)
MULTICULTURALITATE

Obiectiv de dezvoltare:
Sprijinirea dezvoltării vieţii culturale asociative şi încurajarea
dezvoltării proiectelor interculturale
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 64








CJT
CL
MCCPN

Consiliul Judeţean Timiş
Consilii locale
Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional
ONG-uri de profil
Sector privat
Unităţi de învăţământ şi educaţie
Instituţii publice de profil

Cod

Măsura

M 10.7.1

Organizarea de evenimente culturale, în colaborare cu instituţii culturale care să
reflecte multiculturalitatea spaţiului bănăţean

M 10.7.2

Realizarea de evenimente culturale comune cu formaţiile de copii şi tineret.

M 10.7.3

Păstrarea şi valorificarea memoriei colective a diferitelor comunităţi prin aniversări,
comemorări, filme documentare

M 10.7.4

Realizarea unor culegeri de folclor, basme, povestiri specifice minorităţi naţionale

M 10.7.5
M 10.7.6
64

Realizarea unor proiecte de educaţie interculturală, inclusiv prin atragerea de fonduri
externe
Achiziţionarea de patrimoniu specific minorităţilor naţionale, (gospodării şi costume
tradiţionale), şi punerea lui în valoare prin expoziţii permanente şi temporare

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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COD
DI 10.8

Domeniul de intervenţie (D)
COOPERARE ÎN EUROREGIUNEA DKMT

Obiectiv de dezvoltare:
Dezvoltarea cadrului cooperării culturale
promovarea schimburilor culturale şi turistice în euroregiunea DKMT

euroregionale

şi

Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 65






CJT
CL

Consiliul Judeţean Timiş
Consilii locale
ONG-uri de profil
Sector privat
Instituţii publice de profil

Cod

Măsura

M 10.8.1

Crearea unui Centru Euroregional de Cooperare Culturală

M 10.8.2

Iniţierea unui Consiliu Cultural Consultativ Euroregional format din personalităţi
culturale, manageri şi experţi pentru consilierea factorilor de decizie

M 10.8.3

Includerea în programele mass-media euroregională a programelor culturale

M 10.8.4

Dezvoltarea unor programe culturale comune

M 10.8.5

Finanţarea programelor în cadrul unor agende culturale comune

M 10.8.6

Realizarea de parteneriate şi a coproducţiilor

M 10.8.7

Realizarea de evenimente culturale de succes, cu impact internaţional major

M 10.8.8

Continuarea şi dezvoltarea colaborărilor tradiţionale în domeniul muzeal

M 10.8.9

Continuarea cercetărilor interetnice în arealul timişean

M 10.8.10

Editarea unei reviste de cultură

M 10.8.11

Realizarea unor circuite turistice culturale de vizitare a monumentelor istorice din
oraşele importante sau de participare la evenimentele culturale majore din
euroregiunea DKMT

COD
DI 10.9

Domeniul de intervenţie (D)
MANAGEMENT STRATEGIC ŞI PLANIFICAREA
ACŢIUNILOR CULTURALE ALE JUDEŢULUI TIMIŞ

Obiectiv de dezvoltare:
Consolidarea cadrului instituţional şi partenerial de management
şi planificare strategică a dezvoltării culturii în judeţul Timiş
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 66
CJT
CL

65
66







Consiliul Judeţean Timiş
Consilii locale
ONG-uri de profil
Sector privat
Instituţii publice de profil

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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Cod

Măsura

M 10.9.1

Planificarea strategică a activităţii culturale în judeţul Timiş pentru perioada 20092013

M 10.9.2

Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei culturale a judeţului Timiş

COD
DI 10.10

Domeniul de intervenţie (D)
VALORI DE PATRIMONIU CONSTRUIT

Obiectiv de dezvoltare: Protecţia, conservarea şi valorificarea optimă a fondului construit cu
valoare arhitecturală, istorică sau arheologică, cu accent pe studierea, evaluarea, reabilitarea şi
reconversia funcţională.
Competenţe instituţionale privind implementarea măsurilor şi proiectelor din cadrul
domeniului de intervenţie 67





CJT
CL
APMT
ARPM

Cod
M 10.10.1
M 10.10.2
M 10.10.3
M 10.10.4

Consiliul Judeţean Timiş
Consilii locale
Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş
Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului

Măsura
Prevederea în documentaţiile PUG de reglementări specifice pentru protecţia şi
valorificarea patrimoniului construit din localităţile cu zone istorice şi ansambluri de
valoare urbanistică sau arhitecturală
Cercetarea zonelor valoroase din cadrul fondului construit al localităţilor în vederea
identificării unor noi obiective ale patrimoniului de interes local.
Realizarea de proiecte şi planuri de urbanism pentru zone şi obiective cu valoare de
patrimoniu local
Dezvoltarea de reţele de obiective culturale, conţinând monumente şi ansambluri de
arhitectură, în scopul gestionării şi valorificării lor în comun

M 10.10.5

Formarea personalului de administrare a reţelelor de obiective culturale din judeţ

M 10.10.6

Reabilitarea patrimoniului construit cu valoare arhitecturală, istorică sau arheologică

M 10.10.7

Reconversia funcţională a unor monumente pentru introducerea acestora în circuitul
economic

67

Instituţiile sunt menţionate ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
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Introducere
Programul strategic al Consiliului Judeţean Timiş, inclusiv componenta dezvoltării şi
modernizării infrastructurii publice a localităţilor judeţului Timiş aferent Strategiei de Dezvoltare
Economico - Socială a judeţului Timiş - PS CJT IPL Timiş, este structurat pe 10 axe strategice
de dezvoltare ale strategiei judeţene, fiecare axă incluzând domeniile de intervenţie strategică,
măsurile de dezvoltare aferente şi proiectele corespunzătoare prin care intervine Consiliul
Judeţean Timiş sau administraţia publică locală din judeţul Timiş.
Proiectele prin care se intervine strategic în dezvoltarea judeţului şi care contribuie la
implementarea măsurilor de dezvoltare, sunt prezentate tabelar cu informaţii sintetice
actualizate, privind: titlul proiectului, beneficiarul şi parteneri, buget total, programul de finanţare
şi stadiul acestuia. În cazurile în care intervenţiile sunt concretizate prin activităţi care nu sunt
definite drept proiecte în accepţiunea cunoscută, acestea sunt descrise pe scurt.
În acest mod, PS CJT IPL Timiş include totalitatea proiectelor sau acţiunilor de dezvoltare
economică şi socială în care este implicat Consiliul Judeţean Timiş, în calitate de beneficiar
direct sau ca partener al altor beneficiari.
Totodată, sunt incluse/ prezentate şi proiecte sau acţiuni de dezvoltare ale unora din partenerii
strategici de dezvoltare ai Consiliului Judeţean Timiş, în special ale administraţiilor publice
locale din judeţul Timiş, în măsura în care aceste informaţii au fost puse la dispoziţie.
PS CJT IPL este un instrument util pentru evidenţierea permanentă a portofoliului de proiecte
care concură la implementarea strategiei de dezvoltare. Ca urmare, activităţile de actualizare
periodică a PS CJT IPL este o necesitate impusă de apariţia în timp unor noi proiecte sau
finalizarea altora.
În lucrarea de faţă s-a considerat utilă şi prezentarea unei Sinteze de date financiare privitoare
la proiectele cuprinse în actuala variantă a Programului strategic de proiecte şi a unei situaţii cu
privire la inventarul măsurilor şi proiectelor pe domeniile de intervenţie ale celor 10 axe de
dezvoltare.
A fost inclusă şi o situaţie a proiectelor Consiliului Judeţean Timiş, finalizate până în anul 2008.
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PROGRAMUL STRATEGIC AL CONSILIULUI JUDEŢEAN TIMIŞ
AXA 1: TRANSPORT

Obiectivul de dezvoltare al Axei: Promovarea la nivelul judeţului Timiş a unui sistem de
transport care să asigure deplasarea rapidă şi în condiţii de siguranţă a persoanelor şi a
mărfurilor, în contextul sistemului naţional şi european de transport
COD

Domeniul de intervenţie (D)

DI 1.1

TRANSPORT RUTIER ŞI STRĂZI URBANE

M 1.1.1

Măsura

Nr.
crt.
1.

Construirea infrastructurii de autostrăzi care traversează judeţul Timiş, precum
şi a infrastructurii adiacente

Autostrada Arad - Timişoara începerea lucrărilor

Beneficiar şi
parteneri
DRDP
Timişoara

2.

Autostrada Timişoara - Lugoj începerea lucrărilor

DRDP
Timişoara

359.320.000

3.

Autostrada Lugoj - Deva începerea lucrărilor

DRDP
Timişoara

1.219.000.000

Titlul proiectului

M 1.1.2
Nr.
crt.
1.

2.

Măsura

Buget total
(EURO)
151.230.000

Program
finanţare
B.E.I. +
Guvernul
României

Fondul de
Coeziune +
Guvernul
României
Fondul de
Coeziune +
Guvernul
României

Contract de
execuţie semnat,
se aşteaptă
ordinul de
începere a
lucrărilor
Desfăşurarea
licitaţiei de
revizuire şi
reactualizare SF
Studiu de
Fezabilitate
finalizat

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere de drumuri naţionale care
traversează judeţul Timiş

Titlul proiectului
Reabilitarea şi modernizarea
reţelei de drumuri naţionale:
reabilitare DN 6 km 500+400km 552+600 Lugoj - Timişoara
Variantă ocolitoare a municipiului
Timişoara DN 6 km 549+076 –DN
69 km 6+430

Beneficiar şi
parteneri
DRDP
Timişoara

Buget total
(EURO)
30.224.611

Program
finanţare
JBIC 68 +
Guvernul
României

DRDP
Timişoara

17.971.074

JBIC +
Guvernul
României
ISPA +
Guvernul
României
BDCE +
Guvernul
României
BIRD +
Guvernul
României
BIRD +
Guvernul
României

3.

Variantă de ocolire Lugoj DN 6 km
494+100-DN 6 km 503+000

DRDP
Timişoara

20.815.389,37

4.

Înlăturarea efectelor calamităţilor
naturale la pod DN 59B km 21+720

DRDP
Timişoara

767.110,5

5.

Pod pe DN 57 km 188+363 la
Jamu Mare

DRDP
Timişoara

209.972,25

6.

Consolidare pod pe DN 57 km
198+649 peste râul Moraviţa, la
Moraviţa

DRDP
Timişoara

452.605

68

Stadiu

Stadiu
Lucrare
executată în
proporţie de
51,35%
Lucrare
executată în
proporţie de
43,47%
Lucrare
executată în
proporţie de 15%
Lucrare
executată în
proporţie de 50%
Lucrare
executată în
proporţie de 7%
Lucrare
executată în
proporţie de 7%

JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION
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Nr.
crt.
7.

Pod pe DN 58B km 46+711 la
Gătaia

Beneficiar şi
parteneri
DRDP
Timişoara

8.

Pod pe DN 58B km 47+656 la
Gătaia

DRDP
Timişoara

740.392,75

9.

Consolidare pod pe DN 59B km
8+501 peste Bega Veche, la Cenei

DRDP
Timişoara

127.715,25

10.

Consolidare pod pe DN 59B km
44+177 peste râul Timiş, la
Cruceni
Consolidare pod pe DN 6 km
620+265, la Sânnicolau Mare

DRDP
Timişoara

773.422,5

DRDP
Timişoara

252.580,443

Consolidare DN 58A km 1+500 24+000, km 29+000 - 41+382
Lugoj - Soceni
Înlăturarea efectelor calamităţilor
naturale pe DN 59B km 22+000 km 44+000
Înlăturarea efectelor calamităţilor
naturale din lunile aprilie - mai iunie 2005 la pod pe DN 59 km
46+872 - Denta

DRDP
Timişoara

10.389.162,5

DRDP
Timişoara

3.855.836

DRDP
Timişoara

328.858,28

11.

12.
13.
14.

Titlul proiectului

M 1.1.3
Nr.
crt.
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Măsura

Program
finanţare
BIRD +
Guvernul
României
BIRD +
Guvernul
României
BIRD +
Guvernul
României
BIRD +
Guvernul
României
BEI +
Guvernul
României
BEI +
Guvernul
României
BIRD +
Guvernul
României
BERD +
Guvernul
României

Stadiu
Lucrare
executată în
proporţie de 30%
Lucrare
executată în
proporţie de 32%
Lucrare
executată în
proporţie de 21%
Lucrare
executată în
proporţie de 20%
Urmează a se da
ordinul de
începere a
lucrărilor
Lucrare
executată în
proporţie de 41%
Lucrare
executată în
proporţie de 33%
Lucrare
executată în
proporţie de 47%

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere de drumuri judeţene

Titlul proiectului
Reabilitare drum judeţean DJ 691, între
localităţile Timişoara – Pişchia – Maşloc
– limita judeţ Arad, Ltot- 40 km
Studiu de Fezabilitate – Căi de circulaţie
majoră rutieră în perspectiva descărcării
circulaţiei de pe viitoarea autostradă
spre Timişoara, din nodul Remetea Mare
Studiu de Fezabilitate – Căi de circulaţie
majoră rutieră în perspectiva descărcării
circulaţiei de pe viitoarea autostradă
spre Timişoara, din nodul Giarmata şi
realizarea intersecţiei drumului expres
cu inelul de centură al municipiului
Modernizare drum judeţean DJ 609
Cladova – Ohaba Lungă Ltot – 6,0 km
SPF , SF - Cale majoră rutieră în
perspectiva descărcării circulaţiei de pe
autostradă din nodul rutier km 40-41
spre municipiul Timişoara prin DN 69
Reabilitare DJ 592 Buziaş-Lugoj, Ltot29,9 km
Reabilitare drum judeţean DJ 682-limită
judeţ Arad – Periam – Saravale –
Sânnicolau Mare

CJT – ADETIM 2009

Buget total
(EURO)
341.558

Beneficiar şi
parteneri
CJ Timiş

Buget total
(EURO)
27.615.235

Program
finanţare
Buget CJ
Timiş

În
implementare

Stadiu

CJ Timiş

36.100

Buget CJ
Timiş

În
implementare

CJ Timiş

38.900

Buget CJ
Timiş

În
implementare

CJ Timiş

207.700

CJ Timiş

62.000

Buget CJ
Timiş
Buget CJ
Timiş

În
implementare
În
implementare

CJ Timiş

16.822.425

POR

CJ Timiş

12.359.916

POR

În
implementare
În
implementare
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Nr.
crt.
8.

Titlul proiectului
Reabilitare drum judeţean DJ 572 , între
localităţile Berzovia (jud. Caraş-Severin)
– Buziaş (jud. Timiş) – Lipova (jud. Arad)

Beneficiar şi
parteneri
CJ Timiş/ CJ
Arad, CJ
CaraşSeverin
CJ Timiş

Buget total
(EURO)
40.000.000

Program
finanţare
POR

7.977.848

Necesită
identificare
sursă de
finanţare
Necesită
identificare
sursă de
finanţare
Necesită
identificare
sursă de
finanţare
Necesită
identificare
sursă de
finanţare
Necesită
identificare
sursă de
finanţare
Necesită
identificare
sursă de
finanţare
Buget CJ
Timiş
Buget CJ
Timiş

9.

Modernizare drum judeţean DJ 592D,
între localităţile Lugoj - Racoviţa

10.

Reabilitare DJ 692 pe traseul DN 69 –
Carani – Periam – Lovrin, Ltot – 49,9 km

CJ Timiş

10.749.910

11.

Reabilitare DJ 681A pe traseul Fârdea –
Surduc – Traian – Vuia – Mănăştiur, Ltot14,7 km

CJ Timiş

4.330.404

12.

Reabilitarea infrastructurii rutiere a
drumului judeţean DJ 593 pe traseul DN
59 Giulvăz, Ltot- 21,5 km

CJ Timiş

4.510.874

13.

Reabilitare DJ 591 pe traseul Timişoara
– Cenei , Ltot – 28 km

CJ Timiş

6.068.891

14.

Reabilitare DJ 684 pe traseul DN 69
(Coşava) – Tomeşti – limită judeţ CaraşSeverin, Ltot- 36 km

CJ Timiş

8.245.200

15.

Reabilitare pod pe DJ 592 – km 14+392,
peste râul Timiş la Albina, L=150 m - SF
Sporire capacitate de circulaţie pe DJ
595 Giroc – Timişoara km 6+200 –
11+700, L=5,5 km
Lărgire la 4 benzi de circulaţie pe DJ
592 Timişoara – Moşniţa Nouă, km 4+
700 – 7 – 100, L= 2,4 km
Reabilitarea drumului judeţean DJ 682
Beba Veche – Sânnicolau Mare pentru
îmbunătăţirea accesului şi mobilităţii
forţei de muncă în zona transfrontalieră
vestică a judeţului Timiş. Ltot- 37 km
Reabilitare şi modernizare reţea de
drumuri judeţene în sudul judeţului
Timiş, DJ 693B – DJ 595A – DJ 588A –
DJ 588, Ltot- 111,6 km
Reabilitarea şi modernizarea reţelei de
drumuri judeţene DJ 594 – DJ 594A –
DJ 594B – DJ 693 în vestul judeţului
Timiş pentru interconectarea la
infrastructura rutieră naţională din zona
de referinţă şi la traseul autostrăzii, Ltot –
76 km
Reabilitare şi modernizare infrastructură
rutieră DJ 681 – DJ 684 – DJ 681A în
zona turistică din estul judeţului Timiş,
Ltot- 95,2 km

CJ Timiş

24.000

CJ Timiş

105.000

CJ Timiş

75.000

Buget CJ
Timiş

CJ Timiş/
Primăria
Kubekhaza

11.100.000

POC ROHU 20072013

CJ Timiş

33.480.000

CJ Timiş

22.800.000

Necesită
identificare
sursă de
finanţare
Necesită
identificare
sursă de
finanţare

CJ Timiş

28.560.000

16.
17.
18.

19.

20.

21.

CJT – ADETIM 2009

Necesită
identificare
sursă de
finanţare

Stadiu
Actualizare
SF+PT+DDE
Documentaţie
finalizată – SF
+ PT – anul
2006
SF finalizat –
anul 2006
SF finalizat –
anul 2006
SF finalizat –
anul 2006
SF finalizat –
anul 2006
SF finalizat –
anul 2006
În pregătire.
Elaborarea SF
În pregătire.
Elaborare
SF+PT+DDE
În pregătire.
Elaborare
SF+PT+DDE
Fişă proiect
finalizată. CF
se va depune
pe POC ROHU
Fişă proiect
finalizată,
Fişă proiect
finalizată

Fişă proiect
finalizată
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Nr.
crt.
22.

Titlul proiectului
Reabilitarea şi modernizarea reţelei de
drumuri judeţene DJ 609A – DJ 609B –
DJ 609 în estul judeţului Timiş pentru
interconectarea la infrastructura rutieră
naţională din zona de referinţă şi traseul
autostrăzii, Ltot-96 km

M 1.1.4
Nr.
crt.
1.

Măsura

Titlul proiectului

5.
6.
7.

3.
4.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Beneficiar şi
parteneri
Balinţ

1.000.000

Banloc

282.000

Bârna

994.483

Bethausen

150.000

Pietruire DC 127 Nevrincea - Halta

Bethausen

200.000

Reabilitare şi modernizare DC 173 Birda
- Mănăştiur
Reparaţii pe DP 11 DJ 693B Mănăstirea Cebza
Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe
DC 196 DJ 693 B - Macedonia (km
1+400-3+369)
Reabilitare prin pietruire DC Coşava Homojdia
Reabilitare drum comunal DG 45
Becicherecu Mic - Dudeştii Noi Sânandrei
Construcţie DC Dumbrăviţa - Covaci

Birda

340.000

Ciacova

66.426

Ciacova

140.754

Curtea

1.022.000

Dumbrăviţa

365.714

Făget

622.000

Făget

345.000

Ghiroda

16.

Construire pod localitatea Cerneteaz

Giarmata

17.

Refacerea podului peste râul Timiş în
localitatea Crai Nou
Reabilitare DC 14, Lenauheim - Iecea
Mare
Reabilitare drumuri comunale DC Tapia
şi Măguri
Modernizare DC 99

Giulvăz

19.
20.

CJT – ADETIM 2009

60.000

Dudeştii Noi

15.

18.

Buget total
(EURO)
762.644

Banloc

Modernizare drum comunal DC98
Tronson 3 L=5km
Modernizare drum comunal DC 98
Tronson 2 L=3,58km
Pod peste râul Bega

14.

Buget total
(EURO)
28.800.000

Program
finanţare
Necesită
identificare
sursă de
finanţare

Stadiu
Propunere

Construcţia şi modernizarea infrastructurii rutiere de drumuri comunale din
judeţul Timiş

Modernizare drum comunal DC 89 în
comuna Balinţ
Reparaţii şi modernizare DC 184
Ofseniţa - Partoş L=9,8km
Reparaţii şi modernizare DC 185 Banloc
- Soca L=2,4km
Modernizare drumuri comunale DC 123
Sarazani-Bârna (DJ 681 C), DC 125 din
DJ 681 –Pogăneşti-Bârna şi strada
Bârna L= 700 m, în comuna Bârna
Pietruire DC 127 Cliciova - Susani

2.

Beneficiar şi
parteneri
CJ Timiş

Iecea Mare
Lugoj
Mănăştiur

1.994.337

Program
finanţare
SAPARD
Fonduri
locale
Fonduri
locale
SAPARD

În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare

Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale

În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare

Fonduri
locale
Fonduri
locale

În
implementare
În
implementare

Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
OG 7

În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare

600.000

Fonduri
locale

514.285

Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale

97.230

Stadiu
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Nr.
crt.
21.

Reabilitare si modernizare DC 100

Beneficiar şi
parteneri
Margina

22.

Reabilitare si modernizare DC 103

Margina

160.000

23.

Mănăştiur

996.586

24.

Modernizare drumuri comunale DC 95
din DJ 609 B Mănăştiur - Remetea
Lunca - Topla şi DC 99 din DC 95Pădureni, L=3,5 Km, comuna Mănăştiur
Reabilitare DC 30

Periam

915.000

25.

Modernizare DC 62

Pişchia

1.150.000

26.

Pietruirea drumului de acces DC 144
dinspre Topolovăţu Mic
Modernizare DC

Racoviţa

27.
28.

Titlul proiectului

Buget total
(EURO)
475.000

222.000

Tormac

1.000.000

Săcălaz

180.000

VV
Delamarina
Sânandrei

500.000

31.

Construcţie pod localitatea Beregsăul
Mic
Reparaţii DC 134 VV Delamarina Honorici
Consultanţă pentru accesarea fonduri
structurale (depunere cerere)
"Modernizare drum comunal DC 826"
Modernizare DC 154 si DC 156

32.

Drum comunal zona Râtu Babi - Şag

Şag

600.000

33.

Construcţia podului peste pârâul Potoc
Remetea Mare str. I-a
Construcţia podului peste pârâul Potoc
Remetea Mare, str. III-a
Modernizare drumuri comunale DC143
şi DC 144
Modernizare DC97 şi DC 98

Remetea
Mare
Remetea
Mare
Racoviţa

130.000

29.
30.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Modernizare drum comunal DC 140 şi
modernizare străzi comunale -7km
Modernizare DC 96 si DC 97 com.
Ohaba Lunga
PT+SF - Pietruire drum comunal Gottlob
- Bulgăruş
Modernizare DC Giera-Gad, strazi
Giera, Toager, Grăniceri
Modernizare DC 192 Giera - Ghilad
L=8km
Modernizare drumuri comunale DC 85
Bara, DC 88 Bara - Rădmăneşti şi DC
93 Bara - Dobreşti L=10km
Execuţie pod peste râul Bîrzava în
localitatea Denta
Execuţie pod peste râul Bîrzava în
localitatea Roviniţa Mare
Pod peste râul Timiş între localităţile
Găvojdia şi Criciova

CJT – ADETIM 2009

Sacoşu
Turcesc

900.000
3.110.000

25.000
1.215.000

Moşniţa
Nouă
Nădrag

Neestimat

Ohaba Lunga

1.200.000

Gottlob

900.000

45.000

Giera

2.500.000

Giera

Neestimat

Program
finanţare
Fonduri
locale
Fonduri
locale
SAPARD

Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
Guv /
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
PNDR/
Fond Guv
RO
PNDR/
Fond Guv
RO
Fonduri
Guv RO/
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
FS/Fond
locale
Fonduri
locale

Stadiu
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
Elaborare CF
accesare fond
Pregătire
SF+PT
Pregătire - PT
Pregătire - PT
Pregătire - PT
Pregătire
SF+PT
Pregătire - PT
Pregătire - PT

PNDR

Pregătire - SF

Fonduri
locale
PNDR

Pregătire
SF+PT
Pregătire - SF
Pregătire - SF

Bara

27.000

Fonduri
locale

Pregătire - SF

Denta

300.000

Pregătire - SF

Denta

300.000

Găvojdia

500.000

FS/Fond
locale
FS/Fond
locale
PNDR

Pregătire - SF
Pregătire - SF
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Nr.
crt.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Titlul proiectului
Reabilitare DC 131, centrul comunei cu
localitatea Sălbăgel
Modernizare drum Ghilad - Gad şi
asfaltare drumuri interioare
Modernizare drum comunal localitatea
Denta
Modernizare drum comunal DC 111 şi
străzi în Pietroasa
Modernizare drum comunal Liebling Cerna, L=5km, modernizare străzi
comunale L=6km
Pietruit drum comunal DC 127 Bodo Nevrincea, 1,5km şi DC 90 Târgovişte- L
- 1km
Reabilitare si asfaltare DC BM - Dudeştii
Noi - Sânandrei
Drum comunal Şag - Mănăstirea
Timişeni
Modernizare drum DC 118 şi DC 122 şi
străzi
Reabilitare DC Uivar - Rauti

M 1.1.6
Nr.
crt.
1

Centură Nord-Vest de ocolirea a
oraşului Buziaş

1.
2.

Măsura

Ghilad

1.250.000

Denta

400.000

Pietroasa

996.870

Liebling
Balinţ

3.000.000
50.000

Becicherecu
Mic
Şag

1.700.000

Traian Vuia

1.800.000

Uivar

900.000

159.890

Program
finanţare
PNDR

Pregătire - PT

PNDR

Pregătire - SF

FS/Fond
locale
PNDR

Pregătire - PT

PNDR/
Fond Guv
RO
Fonduri
locale
FS
Fonduri
Guv RO/
locale
PNDR
Fonduri
locale

Stadiu

Pregătire
SF+PT
Pregătire - PT
Pregătire
Pregătire
SF+PT
Pregătire - PT
Pregătire
SF+PT
Pregătire - PT

Beneficiar şi
parteneri
CJ Timiş/ CL
Buziaş

Buget total
(EURO)
5.754.288

Program
finanţare
POR

Stadiu
În evaluare

Reabilitarea şi modernizarea străzilor urbane

Titlul proiectului
Studiu de circulaţie rutieră pentru zona
Metropolitană Timişoara
Sistem de eficientizare trafic urban, prin
realizarea de pasaje subterane în
Timişoara

CJT – ADETIM 2009

Buget total
(EURO)
800.000

Realizarea de centuri ocolitoare ale municipiilor şi oraşelor supuse traficului de
tranzit intens

Titlul proiectului

M 1.1.9
Nr.
crt.

Măsura

Beneficiar şi
parteneri
Găvojdia

CJ Timiş

Buget
total
(EURO)
25.757

CLT/ CJT

Neestimat

Beneficiar şi
parteneri

Program
finanţare
Buget CJ
Timiş
POR

Stadiu
În
implementare
Propunere
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COD
DI 1.2

TRANSPORTUL FEROVIAR

M 1.2.2

Nr.
crt.
1.

Domeniul de intervenţie (D)

Măsura

Dezvoltarea de circuite feroviare rapide şi directe pentru deplasarea populaţiei, pe
diferite relaţii:
- Municipii (Timişoara, Lugoj) – zone periurbane;
- Municipiul Timişoara – poli locali judeţeni de dezvoltare
- Municipiul Timişoara – municipii reşedinţă ale Regiunii Vest (Arad, Reşiţa,
Deva)

Titlul proiectului
Studiu de Prefezabilitate centură
feroviară a municipiului Timişoara

COD
DI 1.5

Nr.
crt.

Program de
finanţare
Buget CJ
Timiş

Stadiu
Derulare

Domeniul de intervenţie (D)

Măsura

Realizarea în Timiş a infrastructurii specifice transportului intermodal de
mărfuri (terminale şi centre de logistică)

Titlul proiectului

1.

STUDIU DE FEZABILITATE - „Centru
Intermodal Regional de Transport în
Timişoara

2.

Abordare strategică a transportului
intermodal de mărfuri în Europa de Sud
- Est

M 1.5.2

1.

Buget total
(EURO)
48.500

TRANSPORTUL INTERMODAL

M 1.5.1

Nr.
crt.

Beneficiar şi
parteneri
CJ Timiş

Măsura

ADETIM, CJ
Timiş/ Aeroport
Tr. Vuia, PMT,
CCI Zrenjanin
Marche
Region/ADETIM,
ITLF Bolognia,
ICCU

Buget
total
(EURO)
66.250

2.400.000

Program
finanţare

Stadiu

PHARE
CBC RoSe 2006

În
implementare

Progrm de
Cooperare
Transnaţion
ală Sud Estul
Europei

În
implementare
(Etapa I)

Realizarea în judeţul Timiş a unui sistem integrat de transport pentru călători
şi navetişti pentru zonele metropolitane şi periurbane

Titlul proiectului
Sistem de transport intermodal persoane
pentru zona Metropolitană Timişoara

CJT – ADETIM 2009

Beneficiar şi
parteneri

Beneficiar şi
parteneri
MTCT,
Timişoara,
CJT

Buget
total
(EURO)
250.000

Program
finanţare
POR/ POS
Transport

Stadiu
În pregătire.
Elaborare SF
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COD
DI 1.6

PLANIFICARE STRATEGICĂ URBANĂ

M 1.6.1

Nr.
crt.
1

Domeniul de intervenţie (D)

Măsura

Elaborarea de concepte de transport integrat pentru persoane şi marfă la
nivelul zonelor metropolitane şi periurbane din judeţul Timiş (Zona
metropolitană Timişoara şi zona periurbană Lugoj), în conformitate cu
cerinţele dezvoltării durabile

Titlul proiectului
Concept durabil de transport urban TRANSPOWER

CJT – ADETIM 2009

Beneficiar şi
parteneri
Consiliul Local
al Municipiului
Timişoara

Buget total
(EURO)
800.000

Program
finanţare
Programul
European
FP6

Stadiu
În
implementare
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AXA 2: MEDIU

Obiectiv de dezvoltare: Asigurarea protecţiei mediului şi îmbunătăţirea calităţii acestuia şi a
standardelor de viaţă din judeţul Timiş, în conformitate cu acquis-ul comunitar de mediu
COD

Domeniul de intervenţie (D)

DI 2.1

RESURSE DE APĂ

M 2.1.2

Măsura

Nr.
crt.
1.

Titlul proiectului
Portofoliu de proiecte APL Timiş
- vezi ANEXA 1 69 la Programul strategic

M 2.1.3
Nr.
crt.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

69

Măsura

Portofoliu de proiecte APL Timiş
– vezi ANEXA 2 70 la Programul strategic

Măsura

Beneficiar şi
parteneri
APL Timiş

Buget total
(EURO)
v. Anexa 1

Program
finanţare
v. Anexa 1

Stadiu
v. Anexa 1

Construcţia / Reabilitarea / Extinderea sistemelor de canalizare şi staţiilor de
epurare a apelor uzate

Titlul proiectului

M 2.1.6
Nr.
crt.
1.

Construcţia /Reabilitarea / Extinderea reţelelor de alimentare cu apă

Beneficiar şi
parteneri
APL Timiş

Buget total
(EURO)
v. Anexa 2

Program
finanţare
v. Anexa 2

Stadiu
v. Anexa 2

Măsuri de protecţia împotriva inundaţiilor şi de diminuare a riscurilor producerii
inundaţiilor

Titlul proiectului
Canalizarea apelor pluviale în oraşul
Deta
Realizarea unui sistem de evacuare a
excesului de ape pluviale
Protecţie împotriva inundaţiilor prin
crearea unui Polder colector pe cursul
râului Timiş, amenajarea de fonduri
piscicole şi amenajarea unei zone de
protecţie
Regularizare albie moartă Pârâul Aranka
Studiul judeţean al factorilor de risc
natural
Continuarea lucrărilor de investiţii la
Acumularea Surduc etapa a II-a pentru
municipiul Timişoara
Amenajare râu Bega şi afluenţi pe
sectorul Leucuşeşti - Curtea

Beneficiar şi
parteneri
Deta
Checea
Giera

Valcani
CJ Timiş
A N „Apele
Române” Direcţia
Apelor Banat
A N „Apele
Române” Direcţia
Apelor Banat

Buget total
(EURO)
100.000
325.000
1.000.000

50.001
Neestimat

Program
finanţare
Fonduri
locale
Fonduri
locale
PNDR/
Fonduri
Guv. RO
Fonduri
locale/
Guv. RO
Buget CJT

Stadiu
În derulare
Pregătire
În pregătire SF

Pregătire - SF
Propunere

17.305.952

Alocaţii
bugetare

În
implementare.
Realizat 80%.

20.425.000

Alocaţii
bugetare +
BDCE 71

Atribuire
contract în
curs.

Datele cu privire la proiectele administraţiilor publice locale (APL) cuprinse la această măsură au fost înaintate la
ADETIM în perioada 2007 – 2008, de către primăriile judeţului Timiş
70
Idem 2
71
BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI
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Nr.
crt.
8.

Titlul proiectului
Amenajare râu Bega şi afluenti pe
sector Curtea-Poieni

9.

Ecologizare râu Bega pe sector
Timişoara frontiera Serbia

10.

Consolidare şi reprofilare râu Timiş pe
sectorul Lugoj – frontiera Serbia

11.

Consolidare şi reprofilare canal
descărcare Bega - Timiş pe sector
Topolovăţ – confluenţa cu râu Timiş

12.

Regularizare şi consolidare râu Bârzava
pe sector Gătaia -frontiera Serbia

M 2.1.7
Nr.
crt.
1.

Hărţi pentru prevenirea riscurilor la
inundaţii, alunecări de teren şi seism
pentru judeţul Timiş

Măsura

Program
finanţare
Alocaţii
bugetare +
BDCE

În
implementare.
Realizat 64%.

15.825.714

Alocaţii
bugetare +
BDCE

În
implementare.
Realizat 37%.

52.412.380

Alocaţii
bugetare +
BDCE

În
implementare.
Realizat 40%.

2.186.428

Alocaţii
bugetare +
BDCE

În
implementare.
Realizat 47%.

1.400.952

Alocaţii
bugetare +
BDCE

În
implementare.
Realizat 55%.

Program
finanţare

Stadiu

Stadiu

Beneficiar şi
parteneri
CJ Timiş

Buget
total
(EURO)
30.000

Buget CJT

În
implementare.

Echiparea bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

Titlul proiectului
Achiziţionare echipamente specifice
pentru îmbunătăţirea capacităţii şi
calităţii sistemului de intervenţie în
situaţii de urgenţă şi pentru acordarea
asistenţei medicale de urgenţă şi a
primului ajutor califica Etapa I

CJT – ADETIM 2009

Buget total
(EURO)
3.629.761

Elaborarea unor hărţi de pericol şi risc al inundaţiilor

Titlul proiectului

M 2.1.8
Nr.
crt.
1.

Măsura

Beneficiar şi
parteneri
A N „Apele
Române” Direcţia
Apelor Banat
A N „Apele
Române” Direcţia
Apelor Banat
A N „Apele
Române” Direcţia
Apelor Banat
A N „Apele
Române” Direcţia
Apelor Banat
A N „Apele
Române” Direcţia
Apelor Banat

Beneficiar şi
parteneri
CJ Timiş/ CJ
Arad, CJ CS,
CJ HD

Buget total
(EURO)
10.280.000

Program
finanţare
POR

Stadiu
Actul constitutiv
al Asociaţiei de
Dezvoltare
Intercomunitară
definitivat -,
proiectul va fi
depus pe POR
în 2009
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COD

Domeniul de intervenţie (D)

DI 2.2

GESTIUNEA DEŞEURILOR

M 2.2.1

Măsura

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Titlul proiectului
Ecologizare groapa gunoi menajer
Închidere groapă de gunoi comuna
Checea
Închiderea şi ecologizarea gropilor de
gunoi comuna Satchinez
Închidere deponeu menajer
localitatea Balinţ
Închidere gropi de gunoi din comuna
Giulvăz şi ecologizarea zonei
Închidere groapă de gunoi localitatea
Variaş

M 2.2.2
Nr.
crt.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Măsura

Sistem integrat de management al
deşeurilor în judeţul Timiş – (Depozit
deşeuri, staţii de transfer, centre de
colectare şi sortare, închidere
depozite existente)

Măsura

Buget total
(EURO)
100.000

Checea

100.000

Satchinez

150.000

Balinţ

280.000

Giulvăz

150.000

Variaş

Program
finanţare
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fond Mediu

Neestimat

Stadiu
În implementare
În implementare
În pregătire
În pregătire
Propunere
Propunere

Beneficiar şi
parteneri
CJ Timiş/ CL
Timişoara,
Ghizela

Buget total
(EURO)
50.000.000

Program
finanţare
POS
Mediu/
PPP

Stadiu
SF elaborat.
Necesita
identificare sursa
finanţare
alternativă şi
iniţiere elaborare
CF (Elaborare PT
- 332.000 Euro 2009)

Sisteme de colectare depozitare şi transport deşeuri

Titlul proiectului
Sistem de colectare şi transport
deşeuri în comuna Cărpiniş
Amenajare cale de acces şi
demarcarea perimetrului în vederea
realizării deponeului ecologic Foeni
Sistem ecologic de gestionare a
deşeurilor prin colectare selectivă şi
staţie de sortare în comuna Găvojdia
Reabilitare şi transport deşeuri
menajere Giarmata şi Pişchia
ECO - Ciacova
ECO - Ciacova
Pubele pentru colectare deşeuri
Achiziţionare autogunoieră şi
europubele

CJT – ADETIM 2009

Beneficiar şi
parteneri
Livezile

Construcţia deponeurilor de deşeuri şi a staţiilor de transfer aferente

Titlul proiectului

M 2.2.3
Nr.
crt.
1.

Închiderea etapizată a depozitelor de deşeuri neconforme cu normele
legislative în vigoare

Beneficiar
şi parteneri
Cărpiniş
Foeni

Buget total
(EURO)
290.000
23.500

Program
finanţare
Fonduri
locale
Fonduri
locale

Stadiu
În implementare
În implementare

Găvojdia

780.000

Phare 2005

În implementare

Giarmata

450.000

PHARE

În implementare

Giera
Jebel
Mănăştiur

170.000
70.540
15.000

PHARE
PHARE
Fonduri
locale
Fonduri
locale

În implementare
În implementare
În implementare

Nădrag

40.000

În implementare
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Nr.
crt.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Titlul proiectului
Achiziţionare pubele pentru
colectarea selectivă a deşeurilor
menajere pt. instituţiile din comuna
Pietroasa
Colectare selectiva deşeuri
ECO – Ciacova „Sistem performant
de gestionare a deşeuriolor menajere
în zona Ciacova
Înfiinţare platformă de depozitare a
deşeurilor
Platformă ecologică comunală
Îmbunătăţirea platformelor de
depozitare, colectare şi dotarea cu
echipamente de gestionare a
deşeurilor în localităţile Giera, Toager
şi Grăniceri

COD

CAPACITATEA
MEDIULUI

M 2.3.2

Măsura

Nr.
crt.
1.

Variaş
CL Ciacova

650.000
693.755

Moraviţa

3.000.000

Darova

60.000

Giera

ADMINISTRATIVĂ

700.000

Program
finanţare
Fonduri
locale

Stadiu
În implementare

PHARE
PHARE
2004 CES

În implementare
În implementare

PNDR

În pregătire - SF

Fonduri
locale
PNDR

În pregătire - PT
În pregătire - SF

Sistem informatic geografic al judeţului
Timiş (GIS jud. Timiş – achiziţionare
soft, echipamente hardware şi software,
instruire personal)

Măsura

DOMENIUL

Beneficiar
şi parteneri
CJT

Buget total
(EURO)
60.606

Program
finanţare
Buget CJ
Timiş

Stadiu
În
implementare

Dotarea corespunzătoare a serviciilor specializate de protecţie a comunităţilor
în caz de dezastre naturale şi cele provocate de activităţi umane (cutremure,
diferite fenomene determinate de schimbările climatice, alunecări de teren,
coliziuni , incendii, accidente, explozii etc.)

Titlul proiectului
Eficientizarea serviciului de voluntariat
pt situaţii de urgenţă Deta

CJT – ADETIM 2009

ÎN

Implementarea sistemelor de monitorizare a calităţii mediului

Titlul proiectului

M 2.3.4

Buget total
(EURO)
5.000

Domeniul de intervenţie (D)

DI 2.3

Nr.
crt.
1.

Beneficiar
şi parteneri
Pietroasa

Beneficiar şi
parteneri
Deta

Buget
total
(EURO)
29.000

Program
finanţare

Stadiu
În
implementare
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COD

Domeniul de intervenţie (D)

DI 2.4

SITURI CONTAMINATE

M 2.4.1

Măsura

Nr.
crt.
1

Reabilitarea ecologică a siturilor poluate istoric
Beneficiar şi
parteneri

Titlul proiectului
Reabilitare site industrial Margina –
Tomeşti – Nădrag
Program judeţean de reabilitarea
ecologică a siturilor poluate în urma
derulării unor activităţi economice

2

COD

CJ Timiş
CJ Timiş/ APM
Timiş

Buget
total
(EURO)
Neestimat

POR

Propunere

Neestimat

POR

Propunere

ARII NATURALE PROTEJATE ŞI BIODIVERSITATE

M 2.7.1

Măsura

2.

Promovarea conservării diversităţii biologice şi a habitatelor speciilor protejate
în siturile Natura 2000, în ariile protejate, precum şi în alte zone naturale
neprotejate

Titlul proiectului
Studii privind delimitarea zonelor
de protecţie ale ariilor construite
protejate din judeţul Timiş
Reabilitarea Parcului dendrologic
Bazoşul Nou

COD

FONDUL FORESTIER

M 2.8.3

Măsura

1.
2.
3.
4.
5.

Beneficiar şi
parteneri
CJ Timiş

Buget total
(EURO)
Neestimat

Remetea Mare/
CJ Timiş

Neestimat

Program
finanţare

POR

Stadiu
Propunere.
Necesită elaborare
Fişă proiect şi
identificare sursă
de finanţare
Propunere

Domeniul de intervenţie (D)

DI 2.8

Nr.
crt.

Stadiu

Domeniul de intervenţie (D)

DI 2.7

Nr.
crt.
1.

Program
finanţare

Reconstrucţia ecologică a pădurilor şi refacerea habitatelor forestiere
deteriorate

Titlul proiectului
Ameliorarea terenurilor degradate prin
împădurire
Perdea de protecţie prin împădurire
terenuri degradate
Crearea şi amenajarea de spaţii verzi şi
parcuri
Ameliorarea terenurilor degradate prin
curăţare si împădurire
Înfiinţare perdele forestiere pentru
protecţia localităţilor din judeţul Timiş

CJT – ADETIM 2009

Beneficiar şi
parteneri

Buget
total
(EURO)

Cenei
Giera

9.500

Ciacova

8.350

Dudeştii Noi
CJ Timiş

251.139
35.000

Program
finanţare
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Adm. Fond
Mediu
Buget CJ
Timiş

Stadiu
În
implementare
În
implementare
În
implementare
Pregătire SF
În pregătire.
Elaborare
SPF
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COD

Domeniul de intervenţie (D)

DI 2.12 PLANIFICARE STRATEGICĂ ÎN DOMENIUL MEDIULUI
M 2.12.1
Nr.
crt.
1.
2.

Măsura

Elaborarea / actualizarea strategiilor şi planurilor regionale şi locale de
mediu

Titlul proiectului

Beneficiar şi
parteneri

Planul Local de Acţiune privind Mediu –
PLAM 2007-2013 – actualizare periodică
Elaborare şi actualizare MASTER PLAN
privind regionalizarea serviciilor de apă
şi canal în judeţul Timiş

APM Timiş/ CJ
Timiş
AQUATIM/ CJ
Timiş/ Consilii
locale

CJT – ADETIM 2009

Buget
total
(EURO)

Program
finanţare

neestimat

Fonduri
guvernam.
Fonduri
instituţii
partenere

Stadiu
În
implementare
În
implementare

197

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Timiş şi Programul strategic

AXA 3: EDUCAŢIE ŞI RESURSE UMANE

Obiectivul de dezvoltare al Axei: Crearea unor condiţii necesare dezvoltării capitalului uman
din punct de vedere al educaţiei iniţiale şi continue, în strânsă corelare cu cerinţele pieţei muncii
şi cu standardele europene
COD

Domeniul de intervenţie (D)

D 3.1

INFRASTRUCTURA
DE
ÎNVĂŢĂMÂNT
ŞI
PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

M 3.1.1

Măsura

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

DE

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii şcolilor

Lucrări de reabilitare şi reamenajare
cămin pentru băieţi - Şcoala De Arte şi
Meserii "Ghe. Atanasiu"
Dotări şi lucrări de reparaţii capitale
clădire sală sport- Liceul Teoretic "IRIS"
Dotări şi lucrări de reamanajare şi
reabilitare termică a clădirii căminului Şcoala Specială "P.P NEVEANU"
Şcoala cu cls. I-VIII Al. Roşca – Lugoj,
reabilitare sală sport şi magazie alimente
Dotări şi lucrări de amenajare şi
reabilitare clădire Centrul Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă Constantin Păunescu
Recaş
Lucrări de reparaţii, completări şi
igienizări corp clădiri gimnaziu Ciacova
Consolidarea, modernizarea, extinderea
şi dotarea corespunzătoare a Şcolii cu
cls. I-IV Cebza
Consolidarea, modernizarea, extinderea
şi dotarea corespunzătoare a Şcolii cu
cls. I-IV Obad
Modernizarea infrastructurii educaţionale
preşcolare şi primare în localitatea
Banloc

CJ Timiş

Buget
total
(EURO)
39.000

CJ Timiş

65.000

CJ Timiş

125.476

CJ Timiş

15.000

CJ Timiş

43.571

Ciacova

125.348

Îmbunătăţirea infrastructurii şi dotarea
şcolilor din învăţământul special din
patrimoniul CJ Timiş
Modernizare Grup Şcolar Orţişoara

CJ Timiş

Titlul proiectului

Reabilitare şi extindere structuri de
cazare la Tabăra Şcolară Bogda
Reabilitare şi extindere structuri de
cazare la Tabăra Şcolară Poeni Sat
Reabilitare şi extindere structuri de
cazare la Tabăra Şcolară Poeni Strâmbu

CJT – ADETIM 2009

Beneficiar şi
parteneri

Program
finanţare

Stadiu

Buget CJ
Timiş

În
implementare

Buget CJ
Timiş
Buget CJ
Timiş

În
implementare
În
implementare

Buget CJ
Timiş
Buget CJ
Timiş

În
implementare
În
implementare
În
implementare
În pregătire

CL Ciacova

Neestimat

Fonduri
locale
POR

CL Ciacova

Neestimat

POR

În pregătire

400.000

POR

neestimat

POR

Fişă proiect
finalizată
Necesită
întocmire
documentaţie
Propunere

400.000

POR

Propunere

Neestimat

POR

Propunere

Neestimat

POR

Propunere

Neestimat

POR

Propunere

CL Banloc/ CJ
Timiş

Orţişoara/ CJ
Timiş
Bogda/ CJ
Timiş
Pietroasa/ CJ
Timiş
Pietroasa/ CJ
Timiş
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M 3.1.2
Nr.
crt.
1.
2.

2.

Reabilitare şi modernizare campus
preuniversitar în localitatea Buziaş
Reabilitare şi modernizare campus
preuniversitar în localitatea Ciacova

Construire Grădiniţă cu Program Normal
localitatea Petroman

Măsura

Realizare SF Grup Şcolar Deta
Consolidarea, modernizarea şi dotarea
corespunzătoare a Liceului „AL Mocioni”
Ciacova

Stadiu

POR

Propunere

POR

Propunere

Beneficiar şi
parteneri
CJ Timiş

CJ Timiş

Buget total
(EURO)
85.000

125.000

Program
finanţare
Buget CJ
Timiş

În
implementare

Buget CJ
Timiş

În
implementare

Stadiu

Beneficiar şi
parteneri
Ciacova

Buget total
(EURO)
83.565

Program
finanţare
Progr. Guv.
RO

Stadiu
În
implementare

Beneficiar şi
parteneri
CL Deta
CL Ciacova

Buget total
(EURO)
60.000
Neestimat

Program
finanţare
Fond Mediu
POR

Stadiu
În pregătire
În pregătire

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea campusurilor preuniversitare

Titlul proiectului
Viabilizare campus şcolar al Grupului
Şcolar Mihai Eminescu Jimbolia

CJT – ADETIM 2009

Neestimat

Program
finanţare

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii liceelor

Titlul proiectului

Măsura

Buziaş,/ CJ
Timiş
Ciacova/CJ
Timiş

Buget
total
(EURO)
Neestimat

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii grădiniţelor

Titlul proiectului

M 3.1.9
Nr.
crt.
1.

Măsura

Beneficiar şi
parteneri

Facilitarea accesului la educaţie pentru elevi cu dizabilităţi

Dotări şi lucrări de amenajare şi
reabilitare clădiri - Centru Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă "CONSTANTIN
PUFAN"
Dotări şi realizare PT+SF pentru "Clădire
Centru Copii cu Dizabilităţi"- Centrul de
Resurse şi Asistenţă Educaţională
Speranţa

M 3.1.8
Nr.
crt.
1.
2.

Măsura

Titlul proiectului

M 3.1.7
Nr.
crt.
1.

Reabilitarea spatiilor de cazare şi masă care deservesc unităţile şcolare

Titlul proiectului

M 3.1.5
Nr.
crt.
1.

Măsura

Beneficiar şi
parteneri
Jimbolia

Buget total
(EURO)
168.000

Program
finanţare
Fonduri
locale

Stadiu
În
implementare
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COD

Domeniul de intervenţie (D)

D 3.4

FORŢA DE MUNCĂ

M 3.4.4

Măsura

Nr.
crt.
1

Atragerea forţei de muncă calificate în judeţul Timiş, în conformitate cu nevoile
pieţei locale a forţei de muncă

Titlul proiectului
Studiul resurselor de muncă în judeţul
Timiş. Investigaţie în profil teritorial

M 3.4.5

Nr.
crt.

Măsura

Beneficiar şi
parteneri
CJT/ADETIM

Beneficiar şi
parteneri

1.

Şanse pentru tineri

Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea
Forţei de Muncă
Timiş

2.

Reţeaua CICO – Model inovator de
organizare a Centrelor de Informare,
Consiliere şi Orientare (CICO) pentru
atragerea şi susţinerea cât mai multor
persoane pe piaţa muncii prin furnizarea
de servicii interactive şi personalizate

Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea
Forţei de Muncă
Timiş

D 3.5

Buget CJT

Stadiu
Propunere

Buget
total
(EURO)
433.628

4,022.671

Program
finanţare
Fondul
Social
European
- FSE
Fondul
Social
European
- FSE

Stadiu
În
implementare
În evaluare

Domeniul de intervenţie (D)
STRATEGII ŞI PLANURI DE FORMARE ŞI OCUPARE

M 3.5.1
Nr.
crt.

Program
finanţare

Dezvoltarea de programe de lucrări comunitare, având ca scop ocuparea
temporară a persoanelor disponibilizate în vederea menţinerii acestora într-o
formă de activitate care să le faciliteze accesul pe piaţa forţei de muncă

Titlul proiectului

COD

Buget
total
(EURO)
6.000

Măsura

Elaborarea/ actualizarea Planurilor locale şi regionale de acţiune în
învăţământul tehnic şi profesional

Titlul proiectului

1

Plan regional de acţiune pentru
învăţământul profesional şi tehnic PRAI
VEST 2006-2013 – actualizare periodică

2

Planul local de acţiune pentru
învăţământul profesional şi tehnic PLAI
2006-2013 – actualizare periodică

CJT – ADETIM 2009

Beneficiar şi
parteneri
Inspectorate
şcolare/
AJOFM,CJT,A
DETIM
Inspectorate
şcolare/
AJOFM/ CJT/
ADETIM

Buget
total
(EURO)
Neestimat

Neestimat

Program
finanţare

Stadiu

PHARE
TVET 2006

În curs de
actualizare

PHARE
TVET 2006

În curs de
actualizare
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AXA 4: SOCIAL ŞI SĂNĂTATE

Obiectivul de dezvoltare al Axei: Îmbunătăţirea gradului de sănătate, de integrare socială şi
de confort al locuirii pentru populaţia judeţului Timiş, în conformitate cu cerinţele europene
COD

Domeniul de intervenţie (D)

DI 4.1

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

M 4.1.1

Măsura

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Titlul proiectului
Construcţie Sediu Direcţia Generală de
Asistenţă şi Protecţia Copilului Timiş SF+PT
Extindere clădire, realizare fosă septică
şi dotări - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
Socială Ciacova
Accesibilizarea, dotarea, sprijinirea şi
consilierea persoanelor suferinde de
maladia Alzheimer
Reabilitarea şi modernizarea
complexului de servicii specializate
Lugoj
Reabilitarea, modernizarea şi echiparea
complexului de servicii specializate
Găvojdia
Reamenajarea, recompartimentarea,
utilarea şi modernizarea complexului de
servicii pentru copilul cu probleme psiho
– sociale Lugoj
Reabilitarea, modernizarea şi
accesibilizarea spaţiilor destinate
desfăşurării activităţilor în ateliere de
lucru protejate
Reabilitarea şi accesibilizarea spaţiilor
destinate copiilor incluşi în programul
educativ - recuperatoriu al complexului

M 4.1.2
Nr.
crt.
1.

Reabilitarea şi dotarea unor centre sociale

Măsura

Buget total
(EURO)
106.000

Program
finanţare
Buget CJ
Timiş

Stadiu
În implementare

320.000

Buget CJ
Timiş

În implementare

200.000

PHARE
CES

În implementare

211.300

POR

Fişă proiect
finalizată,

291.689

POR

Fişă proiect
finalizată

230.000

POR

Fişă proiect
finalizată

CJ Timiş/
DGASPC
Timiş

285.600

POR

Fişă proiect
finalizată

CJ Timiş/
DGASPC
Timiş

200.000

POR

Fişă proiect
finalizată

Înfiinţarea unor noi centre sociale

Titlul proiectului
Casa de bătrâni Semlacul Mare

CJT – ADETIM 2009

Beneficiar
şi parteneri
CJ Timiş/
DGASPC
Timiş
CJ Timiş/
DGASPC
Timiş
CJ Timiş/
DGASPC
Timiş
CJ Timiş/
DGASPC
Timiş
CJ Timiş/
DGASPC
Timiş
CJ Timiş/
DGASPC
Timiş

Beneficiar şi
parteneri
Gătaia

Buget
total
(EURO)
200.000

Program
finanţare
Fonduri
locale

Stadiu
Pregătire - PT
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COD

Domeniul de intervenţie (D)

DI 4.2

FOND LOCATIV

M 4.2.1

Măsura

Nr.
crt.
1

Reabilitarea/ modernizarea şi dotarea clădirilor centrelor rezidenţiale, inclusiv a
utilităţilor şi dotarea cu echipamente

Titlul proiectului
Reabilitare şi modernizare bloc locuinţe
medici rezidenţi

M 4.2.5

Măsura

Beneficiar şi
parteneri
CJ Timiş

Buget total
(EURO)
55.000

1.

Construcţie locuinţe sociale

Săcălaz

2.

Locuinţe sociale pentru comunitatea de
romi
PT racorduri utilităţi blocuri ANL Deta
Zona Termal

CL Deta

350.000

Deta

265.000

3.

Titlul proiectului

COD

SĂNĂTATE

M 4.3.1

Măsura

1.
2.
3.

4.

În
implementare

Beneficiar şi
parteneri

Program
finanţare

Stadiu

Progr. Guv.
RO/ Fonduri
locale
CNI

În pregătire

Fonduri
locale

Pregătire
SF+PT

În
implementare

Domeniul de intervenţie (D)

DI 4.3

Nr.
crt.

Stadiu

Dezvoltarea fondului locativ în vederea acoperirii cererii de noi locuinţe, cu
prioritate pentru grupuri sociale vulnerabile şi pentru tineret
Buget
total
(EURO)
750.000

Nr.
crt.

Program
finanţare
Buget CJ
Timiş

Reabilitarea/ modernizarea infrastructurii, dotarea cu echipamente şi, după
caz, mărirea capacităţii spitalelor

Titlul proiectului
SF + PT – „Dezvoltarea şi modernizarea
serviciilor de urgenţă şi ambulatoriu din
cadrul Spitalului Clinic Judeţean Timiş”
Lucrări de amenajare şi modernizare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea
şi echiparea Ambulatoriului Clinicii de
Chirurgie Cranio-Maxilo-Faciala din
cadrul Spitalului Clinic Municipal de
Urgenţă Timişoara
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea
şi echiparea ambulatoriului spitalului
clinic de boli infecţioase şi
pneumoftiziologie ”DR. VICTOR
BABEŞ”, Timişoara

CJT – ADETIM 2009

Beneficiar şi
parteneri
CJ Timiş/
SJTM,
ADETIM
CJ Timiş

Buget
total
(EURO)
300.000
1.100.000

Consiliul Local
al Municipiului
Timişoara

Neestimat

Consiliul Local
al Municipiului
Timişoara

1.015.090

Program
finanţare

Stadiu
SF+PT

Buget CJ
Timiş
POR 20072013

În
implementare
SF în curs
de finalizare

POR 20072013

Depus spre
avizare la
Ministerul
Sănătăţii
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M 4.3.2
Nr.
crt.
1.

2.
3.

Construcţia de noi spitale, în funcţie de necesităţile zonale

Titlul proiectului
Plan Urbanistic Zonal pentru Spitalul
Regional de Urgenţă Timişoara –
Calea Torontalului

M 4.3.3
Nr.
crt.
1.

Măsura

Măsura

Buget total
(EURO)
14.000

Program
finanţare
Buget CJ
Timiş

Stadiu
Elaborare PUZ

Reabilitarea / modernizarea infrastructurii şi echiparea ambulatoriilor

Titlul proiectului
Izolare termica la dispensarul
uman
Reabilitare şi echipare
ambulatoriu Spital Orăşenesc
Sânnicolau Mare
Reabilitare ambulatoriu Spital
Orăşenesc Făget

CJT – ADETIM 2009

Beneficiar şi
parteneri
CJ Timiş

Beneficiar şi
parteneri
Lenauheim

Buget total
(EURO)
10.000

Sânnicolau
Mare/ CJ Timiş

375.000

Program
finanţare
Fonduri
locale
POR

Făget/ CJ Timiş

Neestimat

POR

Stadiu
În implementare
Fişă proiect
finalizată
Fişă proiect
finalizată

203

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Timiş şi Programul strategic

AXA 5: TURISM

Obiectivul de dezvoltare al Axei: Crearea unei oferte turistice atractive şi competitive care
să pună în valoare potenţialul zonei şi să contribuie la creşterea economică a judeţului Timiş
COD

Domeniul de intervenţie (D)

DI 5.1

TURISMUL BALNEAR

M 5.1.1

Măsura

Nr.
crt.
1.
2.

3.
4.

Titlul proiectului

Buget total
(EURO)
Neestimat

Program
finanţare

Stadiu

Buziaş/ CJ
Timiş

1.000.000

POR

Reabilitarea infrastructurii balneare
de agrement în staţiunea Calacea
Reabilitare infrastructură a bazei de
agrement şi tratament Lovrin

Orţişoara/ CJ
Timiş
Lovrin/ CJ
Timiş

2.000.000

POR

Fişă proiect
finalizată,
Necesită
aprobare pt.
cofinanţare şi
întocmire
documentaţie
Propunere

Neestimat

PNDR

Propunere

Măsura

Exploatare ape geotermale
localitatea Cebza

Măsura

Beneficiar şi
parteneri
CL Ciacova

Buget total
(EURO)
Neestimat

Program
finanţare

Stadiu
Propunere

Dezvoltarea facilităţilor specifice pentru tratamentul de prevenţie wellness

Titlul proiectului
Centru de turism euroregional
pentru sănătate

CJT – ADETIM 2009

Pregătire - SF

Stimularea investiţiilor, care valorifică resursele naturale cu valoare terapeutică

Titlul proiectului

M 5.1.3
Nr.
crt.
1.

Beneficiar şi
parteneri
Periam

Complex balnear şi zonă de
agrement Periam - Baza sportivă
Reabilitarea infrastructurii balneare
de agrement în staţiunea Buziaş

M 5.1.2
Nr.
crt.
1.

Reabilitarea, extinderea şi modernizarea staţiunilor balneare

Beneficiar şi
parteneri
Remetea
Mare/ CJ
Timiş

Buget total
(EURO)
3.000.000

Program
finanţare
PHARE
CBC ROHU

Stadiu
Fişă proiect
finalizată
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COD

Domeniul de intervenţie (D)

DI 5.2

TURISMUL CULTURAL ISTORIC

M 5.2.1

Măsura

Nr.
crt.
1.

Titlul proiectului
Restaurare ansamblu „Mănăstirea
Sfântului Iosif cel Nou de la Partoş”

M 5.2.4
Nr.
crt.
1.

2.

Promovarea turismului religios

Măsura

„Reabilitarea spaţiilor publice din
centrul istoric al municipiului
Timişoara în vederea dezvoltării
turismului”
Dezvoltarea serviciilor de informare
şi promovare turistică din Timişoara
în context regional

Beneficiar şi
parteneri
Consiliul Local
al Municipiului
Timişoara

Buget total
(EURO)
Neestimat

Consiliul Local
al Municipiului
Timişoara

129.623

Program
finanţare
POR/
Fonduri
proprii

Stadiu
Fişă proiect
finalizată,
Necesită
aprobare pt.
cofinanţare şi
întocmire
documentaţie

Program
finanţare
POR 20072013
PHARE
2006

Stadiu
SF în curs de
finalizare
În implementare

Domeniul de intervenţie (D)

DI 5.4

ECOTURISM ŞI AGROTURISM

M 5.4.1

Măsura

Nr.
crt.
1.

Buget total
(EURO)
500.000

Promovarea circuitelor cultural - turistice

Titlul proiectului

COD

Beneficiar
şi parteneri
Banloc/ CJ
Timiş

Amenajarea de infrastructuri destinate unor activităţi turistice speciale (ex.
Puncte de observare faună, poteci, alei, puncte de popas, etc.)

Titlul proiectului
Reamenajarea Grădinii Zoologice
din Timişoara şi colaborarea cu alte
Zoo din Euroregiunea DKMT

CJT – ADETIM 2009

Beneficiar şi
parteneri
Consiliul Local
al Municipiului
Timişoara

Buget total
(EURO)
300.000

Program
finanţare
POC HURO 20072013

Stadiu
În evaluare
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COD
DI 5.5

Domeniul de intervenţie (D)
DIVERSE TIPURI DE TURISM

M 5.5.1

Măsura

Valorificarea zonelor cu potenţial turistic din judeţul Timiş:
- Zona Munţii Poiana Ruscă – judeţ Timiş;
- Zona Lac Surduc;
- Zona Făget;
- Zona Timişoara;
- Zona Buziaş, ş.a

Activităţi prioritare:
Nr.
Activitatea
Parteneri
Stadiu
crt.
LANSARE PROGRAM INTEGRAT PENTRU DEZVOLTAREA ZONEI TURISTICE SURDUC
1.
Amenajare sediu administrare zonă turistică
CJ Timiş/ Consilii
locale din zonă
2.
Realizarea alimentării cu apă şi canalizare în
CJ Timiş/ Consilii
comuna Fârdea, Mâtnicu Mic şi zona turistică
locale din zonă
3.
Rezolvarea asigurării serviciilor de salubritate
CJ Timiş/ Consilii
locale din zonă
4.
Construire alee pietonală şi pentru ciclism în jurul
CJ Timiş/ Consilii
Reproiectare şi pregătire
lacului şi de-a lungul principalelor căi de acces în
locale din zonă
documentaţii necesare în
zonă
vederea accesării unor
5.
Desfiinţarea împrejmuirilor (şi construcţiilor) făcute
CJ Timiş/ Consilii
programe de finanţare
abuziv
locale din zonă
nerambursabilă
6.
Introducerea iluminatului public pe principalele căi
CJ Timiş/ Consilii
de circulaţie
locale din zonă
7.
Modernizarea căilor de circulaţie: alei, trotuare
CJ Timiş/ Consilii
locale din zonă
8.
Aplasarea elementelor de mobilier urban (bănci,
CJ Timiş/ Consilii
lămpi pitic, duşuri, grupuri sanitare, elemente de
locale din zonă
semnalizare direcţii şi zone de interes)

Proiecte:
Nr.
crt.

Titlul proiectului

Beneficiar şi
parteneri

1.

Reabilitare colonadă parc

Buziaş

2.

Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru Pistă de cicloturism în zona
cooperării transfrontaliere România Ungaria
Studiu de fezabilitate pentru
valorificarea potenţialului turistic
transfrontalier, incluzând piste de
cicloturism de-a lungul Râului Bega, în
aval de Timişoara
Construire bazin înot
Zona de agrement localizată între
Pădurea Verde Timişoara şi Lacul
Dumbrăviţa
Valorificarea potenţialului turistic al
Canalului Bega

Cenad/ CJ
Timiş,
ADETIM, CL
Kiszombor
CJ Timiş/
ADETIM,
Novi Becej

3.

4.
5.
6.

CJT – ADETIM 2009

Buget
total
(EURO)
80.000
93.600

47.822

Program
finanţare

Stadiu

Fonduri
locale/ POR
PHARE CBCRO-HU 2006

În
implementare
În
implementare

PHARE CBC
RO-SE 2006

În
implementare

Buziaş
Timişoara/
CJ Timiş

Neestimat
2.500.000

POR
POR

Pregătire - SF
Fişă proiect
finalizată

CJT/
Timişoara

Neestimat

POR

Fişă proiect în
curs
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Nr.
crt.
7.
8.
9.

10.
11.

Titlul proiectului
Reabilitare infrastructură de agrement
la Ştrandul Termal Sânmihaiu Român
Amenajarea obiectivului turistic natural
Satchinez, Zona Lacul Pişchia, Zona
Pădurea Verde, Canalul Bega
Amenajare platformă campare în
localităţi riverane canalului Bega
(Sânmihaiu Român, Utvin, Uivar,
Otelec)
Amenajarea obiectivului natural de
interes turistic din zona Lacului Pişchia
Amenajarea obiectivului turistic natural
din Zona Protejată Lacul Pişchia

M 5.5.5

Măsura

Nr.
crt.
1.

CL/ CJ Timiş

Buget
total
(EURO)
Neestimat

CL,/ CJ Timiş

Neestimat

Beneficiar şi
parteneri

CL/ CJ Timiş

3.

Pişchia/ CJ
Timiş
Pişchia/ CJ
Timiş

POR//POS
Mediu biodiversitate
PNDR

Propunere
Propunere

Neestimat

PNDR

Neestimat

POR/POS
Mediu

Propunere
Propunere

Amenajarea de structuri turistice de primire şi echipare tehnică în puncte cheie
de-a lungul traseelor turistice şi a arterelor rutiere de tranzit
Buget
total
(EUR
O)
3.500.
000

Beneficiar şi
parteneri

Titlul proiectului

COD

PNDR

Stadiu

Propunere

Amenajare platformă campare la Lacul
Surduc, pe versantul situat la NV de
Mâtnicul Mic
Reabilitarea structurilor de cazare, crearea
structurilor de agrement în zona de est a
judeţului Timiş, pentru valorificarea
potenţialului turistic existent
Amenajarea obiectivului natural de interes
turistic în zona Port Periam

2.

Neestimat

Program
finanţare

Fârdea/ CJ
Timiş
CJ Timiş/ Asoc
Publică CJT
Nădrag,
Fârdea
Periam/ CJ
Timiş

Program
finanţare

Stadiu

POR

Propunere .

Neesti
mat

POR

Propunere

Neesti
mat

PNDR

Propunere

Domeniul de intervenţie (D)

DI 5.6 PLANIFICARE STRATEGICĂ ÎN DOMENIUL TURISMULUI
M 5.6.1
Nr.
crt.
1.

Măsura

Elaborarea / actualizarea strategiilor şi planurilor regionale şi locale de turism

Titlul proiectului
Actualizare Program Strategic de
Dezvoltare a Turismului la nivelul
zonei formate din judeţele Timiş,
Caraş-Severin şi Mehedinţi

CJT – ADETIM 2009

Beneficiar şi
parteneri
CJ Timiş, As.
Banat, CJ CS, CL
Băile Herculane,
CJ MH, CL
Orşova, CL Veliko
Gradiste

Buget
total
(EURO)
Neestimat

Program
finanţare
-

Stadiu
În implementare
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AXA 6: DEZVOLTARE ECONOMICĂ

Obiectiv de dezvoltare al axei:
COD

Domeniul de intervenţie (D)

DI 6.1

MEDIUL DE AFACERI

M 6.1.1

Măsura

Nr.
crt.
1.

Creşterea competitivităţii sectorului economic

Crearea şi dezvoltarea incubatoarelor de afaceri, în special pentru firme
inovative

Titlul proiectului
Fermă horticolă şi structură pedagogică

2.

Incubator de afaceri IT – costuri
funcţionare UBIT

3.

Timis Technological& Services Center
(Construire clădire pentru structură de
sprijin a afacerilor)

M 6.1.2
Nr.
crt.
1.

Măsura

Titlul proiectului
Incubator de Afaceri şi Centru de
Transfer Tehnologic PITT
Zona industrială Săcălaz

3.

Studiu de Fezabilitate Centru/ Complex
multifuncţional regional Timişoara (Parc
tehnologic IT, Centru expoziţional, sală
polivalentă, patinoar, stadion, bazin
olimpic înot, complex hotel restaurant
agrement integrat – suprafaţa 60 ha,
locaţia Covaci )
Realizarea unei structuri de afaceri
specifice pentru servicii de aviaţie
utilitară, sportivă şi de agrement –
CIOCA judeţul Timiş

CJT – ADETIM 2009

CJ Timiş/
Timişoara şi
GTZ Univ
Politehnica
Timişoara
CJ Timiş

Buget total
(EURO)
75.000

90.000

4.500.000

Program
finanţare
Asociaţia
Chateau
Franţa

Stadiu

Fonduri
proprii

În
implementare
Finalizare
implementare
2009
În
implementare

POR

Fişă proiect

Stimularea dezvoltării infrastructurii specifice mediului de afaceri (parcuri
industriale şi tehnologice, zone economice, platforme logistice, etc.)

2.

4.

Beneficiar şi
parteneri
CJT/ Găvojdia,
As. Chateau
Franţa

Beneficiar şi
parteneri
CJ Timiş
CJ Timiş/ CL
Săcălaz
CJ Timiş, CL
Timişoara
ADETIM,
CCIAT

CJ Timiş

Buget total
(EURO)
5.000.000

Program
finanţare
POR
2007-2013

Stadiu

14.671.053

POR

CF se va
depune pe
POR
În pregătire

1.400.000

POR

Elaborare SF

6.400.000

POR/
Fonduri
proprii

Fişă proiect
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COD

Domeniul de intervenţie (D)

DI 6.4

SECTORUL ENERGETIC

M 6.4.2

Măsura

Nr.
crt.
1.

Crearea noilor capacităţi de producere a energiei electrice şi termice

Titlul proiectului
Agenţie pentru managementul
energiei în judeţul Timiş

Beneficiar şi
parteneri
CJ Timiş

Buget total
(EURO)
370.000

2.

Parc tehnologic pentru energie
alternativă

ADETIM/CJ
Timiş

Neestimat

3.

Producţie energie eoliană pentru
zonele industriale Timiş, corelat cu
posibilitatea valorificării potenţialului
existent

CJ Timiş

Neestimat

CJT – ADETIM 2009

Program
finanţare
Energie
Inteligentă
EU
POR 20072013/CCE
POS CCE

Stadiu
Cerere de
finanţare în
evaluare
Propunere CE
CJT pentru
aprobare
elaborare SF
Propunere
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AXA 7: CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ

Obiectivul de dezvoltare al Axei: Consolidarea şi eficientizarea administraţiei publice în
vederea creşterii calităţii serviciilor publice furnizate
COD

Domeniul de intervenţie (D)

DI 7.1

INFRASTRUCTURĂ INSTITUŢIONALĂ

M 7.1.1

Măsura

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii instituţionale

1.

Corp anexă la Palatul Administrativ CJT

CJ Timiş

Buget
total
(EURO)
3.100.000

2.

Consolidare sediu Muzeului Banatului
Castel Huniade

CJ Timiş

1.200.000

Buget CJT

3.

Strategia Sectorială pentru Dezvoltarea
Informatizării Administraţiilor Publice
Locale din Judeţul Timiş (2008-2013)

CJ Timiş

89.725

4.

Centru judeţean Multifuncţional - PUZ

CJ Timiş

8.500

FMAPL linie buget
PHARE
2005-2006
Buget CJ
Timiş

Nr.
crt.

Titlul proiectului

COD

Beneficiar şi
parteneri

MANAGEMENT STRATEGIC ŞI DE PLANIFICARE A
ACŢIUNILOR ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

M 7.3.1

Măsura

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Buget CJT

Stadiu
Finalizare
implementare
2009
Finalizare
implementare
2009
În
implementare
Elaborare SF

Domeniul de intervenţie (D)

DI 7.3

Nr.
crt.

Program
finanţare

Realizarea documentelor strategice de planificare a activităţilor specifice
administraţiei publice locale

Titlul proiectului
Strategia şi programul judeţului Timiş de
cooperare externă – actualizare
periodică
Strategia de marketing a judeţului Timiş
– actualizare periodică
Analiza socio-economică a judeţului
Timiş – actualizare periodică
Analiza SWOT a judeţului Timiş –
actualizare periodică
Planul de Dezvoltare Regională 20072013 Regiunea Vest – actualizare
periodică
Concept şi program strategic pentru
dezvoltarea municipiului Timişoara pe
axa Arad - Timişoara
Paşi spre o dezvoltare durabilă –
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a
Municipiului Lugoj

CJT – ADETIM 2009

Beneficiar şi
parteneri

Buget
total
(EURO)

Program
finanţare

Stadiu

CJ Timiş/
ADETIM

Buget CJT

În
implementare

CJ Timiş/
ADETIM
CJ Timiş/
ADETIM
CJ Timiş/
ADETIM
ADR VEST/
CJ Timiş/
ADETIM
CJ Timiş/ CLT/
ADETIM

Buget CJT

În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare

Consiliul Local
Lugoj

Buget CJT
Buget CJT
Buget CJT
75.000

URBACT
II

În pregătire

51.839

Fonduri
structurale
şi buget
local

În
implementare
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M 7.3.2
Nr.
crt.

Măsura

Elaborarea şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi
urbanism
Beneficiar şi
parteneri

Titlul proiectului

1.

Actualizare Plan de Amenajare a
. Teritoriului Judeţului Timiş - PATJ
2.
Plan Urbanistic General Deta
3.

Realizare Plan Urbanistic General
comuna Becicherecu Mic
Actualizare PUG comuna Tormac

4.

M 7.3.4
Nr.
crt.
1.

Măsura

Dezvoltarea funcţiei
administraţia publică

Studiu de Fezabilitate pentru definirea
funcţiilor necesare la nivelul
Administraţiei Publice Judeţene şi
Administraţiei Publice Locale din
perspectiva integrării în Uniunea
Europeană

DI 7.4

Nr.
crt.

25.000

Becicherecu
Mic
Tormac

41.800

de

11.100

management

CJ Timiş/
ADETIM

în

Program
finanţare
Buget CJ
Timiş
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale

instruirea

Buget
total
(EURO)
50.000

Stadiu
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare

personalului

Program
finanţare
PO
Capacitate
Admin.
2007-2013
/Fonduri
proprii

Stadiu
Propunere

Domeniul de intervenţie (D)
SERVICII OFERITE
PUBLICĂ LOCALĂ

M 7.4.2

Deta

Beneficiar şi
parteneri

Titlul proiectului

COD

1.

CJ Timiş

Buget
total
(EURO)
32.700

Măsura

DE

ADMINISTRAŢIA

Asigurarea bazelor de date şi a interfeţelor electronice

Titlul proiectului
Sistem informatic integrat pentru e –
administraţie în Municipiul Lugoj –
eficienţă şi accesibilitate în beneficiul
cetăţenului

CJT – ADETIM 2009

CĂTRE

Beneficiar şi
parteneri
CL Lugoj

Buget
total
(EURO)
484.025

Program
finanţare
FEADR şi
buget local

Stadiu
În evaluare

211

din

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Timiş şi Programul strategic

AXA 8: DEZVOLTARE RURALĂ

Obiectivul de dezvoltare al Axei: Dezvoltarea spaţiului rural românesc din punct de vedere
al îmbunătăţirii calităţii vieţii şi a condiţiilor economico-sociale şi de mediu
COD

Domeniul de intervenţie (D)

DI 8.3

SPAŢIUL PUBLIC

M 8.3.1

Măsura

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Înfiinţarea, renovarea, amenajarea centrelor civice şi a altor spaţii de utilitate
publică

Titlul proiectului
Modernizare centru civic sat Chereştur
Pista de biciclişti Timisoara Nord Dumbrăviţa Lac
Sală sport în localitatea Găvojdia
Lucrări execuţie parc în localitatea
Gottlob
Ridicări topografice loc. Giera, Toager,
Grăniceri
Reţea de ridicare pentru intravilanul şi
extravilanul localităţii Nădrag
Modernizare centru civic localitatea
Periam

9.

Finalizare Bază sportivă localitatea
Gottlob
Modernizare centru civic Balinţ

10.

Creare parcuri si suprafeţe verzi

11.

Beneficiar şi
parteneri
Beba Veche

Buget total
(EURO)
70.000

Dumbrăviţa

144.000

Găvojdia

650.000

Gottlob

145.000

Giera

25.500

Nădrag

5.620

Periam

2.500.000

Gottlob

20.000

Balinţ

Neestimat

Modernizare centru civic Belinţ

Becicherecu
Mic
Belinţ

Neestimat

Fonduri
locale
PNDR

12.

Modernizare centru civic Brestovăţ

Brestovăţ

Neestimat

PNDR

13.

Modernizare centru civic Denta

Denta

450.000

PNDR

14.

Reabilitare teren sport localitatea
Denta
Modernizare centru civic

Denta

200.000

Dudeştii Noi

Neestimat

Fonduri
locale
PNDR

Înfiinţare baza sportiva com. Dudeştii
Noi
Reabilitare centru civic Fârdea

Dudeştii Noi

300.000

Fârdea

Neestimat

Fârdea
Foeni

320.000
Neestimat

20.

Sală de sport în localitatea Fârdea
Realizare centru civic în localitatea
Foeni
Modernizare centru civic Găvojdia

Găvojdia

1.500.000

PNDR/
Fond locale
PNDR

21.

Modernizare centru civic

Gătaia

Neestimat

PNDR

22.

Modernizare centru civic Ghizela

Ghizela

Neestimat

PNDR

15.
16.
17.
18.
19.
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80.000

Program
finanţare
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Progr. Guv
CNI
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Progr. Guv.
RO/ Fonduri
locale
Fonduri
locale
PNDR

Fonduri
locale
PNDR

Stadiu
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
Pregătire
SF+PT
Pregătire
SF+PT
Pregătire SF
Pregătire SF
Pregătire
SF+PT
Pregătire SF
Pregătire
SF+PT
Pregătire PT
Pregătire
SF+PT
Derulare
Pregătire SF
Pregătire PT
Pregătire
SF+PT
Pregătire
SF+PT
212

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Timiş şi Programul strategic
Nr.
crt.
23.

Jimbolia

Neestimat

25.

Realizarea studiului de fezabilitate
pentru modernizare centru civic
Amenajare centru civic Lenauheim

Program
finanţare
Progr. Guv.
RO/ Fonduri
locale
PNDR

Lenauheim

1.774.420

PNDR

26.

Modernizare centru civic loc. Liebling

Liebling

6.103.464

PNDR

27.

Margina

1.000.000

PNDR

28.

Modernizare centru civic Margina
Colonie
Modernizare DC si centru civic

Moraviţa

Neestimat

PNDR

29.

Amenajare centru civic Albina

Moşniţa Noua

Neestimat

PNDR

30.

Amenajare centru civic Moşniţa Noua

Moşniţa Noua

Neestimat

PNDR

31.

Amenajare centru civic Moşniţa Veche

Moşniţa Noua

Neestimat

PNDR

32.

Amenajare centru civic Urseni

Moşniţa Noua

Neestimat

PNDR

33.

Nădrag

500.000

PNDR

44.

Modernizare centru civic localitatea
Nădrag
Construire bază sportivă în localitatea
Pietroasa
Bază sportivă şi de agrement loc.
Pişchia
Modernizare centru civic localitatea
Pişchia
Modernizare centru civic localitatea
Recaş
Modernizare centru civic localitatea
Remetea Mare
Modernizare centru civic localitatea
Sacoşu Turcesc
Modernizare centru civic localitatea
Sânandrei
Modernizare centru civic localitatea
Săcălaz
Modernizare centru civic localitatea
Şag
Modernizare centru civic localitatea
Şandra
Modernizare centru civic Tomeşti

45.

24.

34.

Titlul proiectului
Sala de sport in loc. Giera

Beneficiar şi
parteneri
Giera

Buget total
(EURO)
100.000

Pietroasa

Neestimat

Pişchia

2.000.000

Progr. Guv.
RO
PNDR

Pişchia

Neestimat

PNDR

Recaş

1.000.000

POR

Remetea Mare

Neestimat

PNDR

Sacoşu
Turcesc
Sânandrei

2.000.000

PNDR

Neestimat

PNDR

Săcălaz

7.300.000

FS

Şag

2.000.000

PNDR

Şandra

Neestimat

PNDR

Tomeşti

Neestimat

PNDR

Modernizare centru civic Tormac

Tormac

2.100.000

46.

Amenajare centru civic comuna Valcani

Valcani

1.000.000

PNDR/
Fond locale
PNDR

47.

Amenajare centru civic comuna VV
Delamarina

VV
Delamarina

2.500.000

PNDR

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

CJT – ADETIM 2009

Stadiu
Pregătire
SF+PT
Pregătire SF
Pregătire SF
Pregătire SF
Pregătire SF
Pregătire
SF+PT
Pregătire SF
Pregătire SF
Pregătire SF
Pregătire SF
Pregătire
SF+PT
Pregătire
SF+PT
Pregătire
SF+PT
Pregătire
SF+PT
În pregătire
SF+PT
Pregătire SF
Pregătire
SF+PT
Pregătire
SF+PT
În pregătire
SF
Pregătire SF
Pregătire SF
Pregătire SF
Pregătire SF
Pregătire
SF+PT
Pregătire SF
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M 8.3.2
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Măsura

Renovarea şi modernizarea instituţiilor de educaţie

Titlul proiectului
Reparaţii capitale la Şcoala cu cls. IVIII Ohaba - Forgaci
Reparaţii capitale sala sport şcoala
Becicherecu Mic
Reabilitare şcoala generala si grădiniţa,
loc. Coşava
Reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII
localitatea Răchita
Sală de sport în localitatea Fârdea

Beneficiar şi
parteneri
Boldur
Becicherecu
Mic
Curtea
Dumbrava

Buget total
(EURO)
166.190
55.600
160.000
81.300

Fârdea

411.800

Ghilad

30.000

12.

Modernizare teren sport Şcoala cu cls.
I-VIII Ghilad
Amenajare curte şi teren joacă Şcoala
şi grădiniţa Cerneteaz
Construire grădiniţa sat Crai Nou si
Şcoala si grădiniţa sat Ivanda
Finalizare Bază sportivă localitatea
Gottlob
Execuţie reparaţii curente la Şcoala cu
cls. V-VIII Iecea - Mare
Sistem de încălzire centrala la
Grădiniţa
Grădiniţa in loc. Mănăştiur

13.

Reabilitare cantină Grup Şcolar Nădrag

Nădrag

27.770

14.

Reabilitare Şcoala cu cls. I-IV Periam

Periam

130.800

15.

Reabilitare sală sport - Liceul Teoretic
Periam
Construcţie Şcoală cu Grădiniţă
Beregsăul Mic
Reabilitare sală sport Şcoala Generală
Tomnatic
Reabilitare încălzire Grădiniţă Tomnatic

Periam

38.940

Săcălaz

417.804

Tomnatic

30.000

Tomnatic

15.000

Reabilitare încălzire Şcoala Generală
Tomnatic
Grădiniţa in com. Tormac

Tomnatic

25.000

Tormac

600.000

Extinderea corp clădire Şcoala cu cls.
I-VIII Voiteg
PT- Construire şcoala localitatea
Jureşti şi SF pentru reabilitarea şcolilor
din Botineşti şi Sarazani
Reparaţii capitale la şcoala
Becicherecu Mic
Construire grădiniţe sat Crai Nou si
şcoala si grădiniţa sat Ivanda
Reabilitare grădiniţă Belinţ şi reabilitare
Şcoală Chizătău
Amenajare grădiniţă Zona Vest

Voiteg

350.000

Bârna

150.000

7.
8.
9.
10.
11.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Giarmata

130.000

Giulvăz

290.000

Gottlob

1.000.000

Iecea Mare

240.000

Lenauheim

35.000

Mănăştiur

357.340

Becicherecu
Mic
Giulvăz
Belinţ
Buziaş

83.333
102.900
20.000
Neestimat

Program
finanţare
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
guv.
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
guv.
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
guv.
Fonduri
guv/ locale
Fonduri
Guv. RO

În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
Pregătire
SF+PT

Fonduri
locale
Fonduri
guv.
Fonduri
locale
POR/ Guv
RO

Pregătire
SF+PT
Pregătire
SF+PT
Pregătire PT
Pregătire SF

Stadiu
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Nr.
crt.
27.

Construcţie grădiniţă cu Program
Normal localitatea Chevereşu Mare

Beneficiar şi
parteneri
Chevereşu
Mare

28.

Reabilitare grădiniţa cu PN loc. Curtea

Curtea

160.000

29.

Sala de sport in loc. Giera

Giera

525.000

30.

Construcţie grădiniţa loc. Bulgăruş

Lenauheim

500.000

31.

Construcţie baza sportiva loc.
Mănăştiur
Modernizare bază sportivă în comuna
Margina
Amenajare curte şcoala

Mănăştiur

160.000

Margina

150.500

Niţchidorf

28.500

Pietroasa

1.000.000

35.

Construire bază sportivă în localitatea
Pietroasa
Extindere şcoală localitatea Utvin

36.

Corp clădire Grădiniţă localitatea Şag

37.

Reparaţii Şcoala Generală Şag grup
sanitar + teren sport
Reabilitare instituţii educaţionale în
comuna Tomeşti
Modernizare bază sportivă Tomeşti

32.
33.
34.

38.
39.

Titlul proiectului

M 8.3.3
Nr.
crt.
1.

Construirea unei clădiri cu destinaţia de
remiză de pompieri şi dotarea cu
maşină de pompieri

72

Măsura

Sânmihaiu
Român
Şag

300.000

Şag

500.000

Tomeşti

200.000

Tomeşti

Neestimat

150.000

Program
finanţare
PNDR/
Fonduri
guv.
Fonduri
locale
Fonduri
guv.
Fonduri
guv.
Fonduri
locale
OG 7
Fonduri
locale
Fonduri
guv.
Fonduri
locale
Fonduri
guv/ locale
Fonduri
guv.
Fonduri
locale
Fonduri guv
(CNI)/
locale

Stadiu
Pregătire SF
Pregătire PT
Pregătire
SF+PT
Pregătire
SF+PT
Pregătire
SF+PT
În pregătire
Pregătire
SF+PT
Pregătire
SF+PT
În pregătire PT
În pregătire PT
Pregătire PT
Pregătire PT
Pregătire
SF+PT

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice prin echipare şi utilare specifică

Titlul proiectului

M 8.3.5
Nr.
crt.
1

Măsura

Buget total
(EURO)
Neestimat

Beneficiar şi
parteneri
Ghilad

Buget total
(EURO)
37.000

Program
finanţare
Fonduri
locale

Stadiu
Pregătire PT

Construcţia şi modernizarea drumurilor/ străzilor şi a trotuarelor din interiorul
comunelor

Titlul proiectului
Portofoliu de proiecte APL Timiş
– vezi ANEXA 3 72 la Programul
strategic

Beneficiar şi
parteneri
APL Timiş

Buget total
(EURO)
v. Anexa 3

Program
finanţare
v. Anexa 3

Stadiu
v. Anexa 3

Datele cu privire la proiectele administraţiilor publice locale (APL) cuprinse la această măsură au fost înaintate la
ADETIM în perioada 2007 – 2008, de către primăriile judeţului Timiş
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M 8.3.6
Nr.
crt.
1.

Măsura

Extinderea reţelei electrice în spaţiul rural

Titlul proiectului

Bara

Buget
total
(EURO)
2.500

Bara

3.000

Bara

2.100

Beneficiar şi
parteneri

9.

Reabilitare iluminat public stradal
localităţile Rădmăneşti şi Spata
Reabilitarea iluminatului public stradal al
localităţilor Dobreşti şi Lăpuşnic
Reabilitarea iluminatului public stradal a
localităţii Bara
Extindere retea electrica pentru iluminat
public
Reabilitare iluminat stradal localitatea
Silagiu
Reabilitare iluminat stradal localitatea
Bacova
Reabilitarea sistemului de iluminat public
al comunei Cenei
Realizarea reţelei de alimentare cu
energie electrică Zona Termal Deta
Extindere reţea electrica I

10.

Extindere reţea electrica II

Dumbrăviţa

57.262

11.

Extindere reţea electrică Colonia Mică

Făget

30.000

12.

Studiul potenţialului de energie din surse
regenerabile în judeţul Timiş

Jimbolia

169.600

13.

Extindere reţea energie electrica si
drumuri acces PUZ
Reabilitare reţea iluminat public

Parţa

350.000

Periam

140.000

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

14.
15.

Becicherecu
Mic
Buziaş

166.700
10.000

Buziaş

12.000

Cenei

33.923

Deta

150.000

Dumbrăviţa

145.054

16.

Reabilitare sistem de iluminat public
Pietroasa
Modernizare iluminat public Foeni

Foeni

17.

Reabilitare iluminat stradal Tomnatic

Tomnatic

200.000

18.

Modernizarea sistemului de iluminat
public Voiteg
Reabilitarea şi modernizarea iluminat
public în comuna Denta
Reabilitare iluminat public Semlacul
Mare, Semlacul Mic, Butin, Percosova
Modernizare iluminat public

Voiteg

100.000

Denta

80.000

Gătaia

100.000

Extindere reţea de alimentare cu energie
electrică
Extinderea reţelei de alimentare cu
energie electrică în localitatea Remetea
Mare şi Ianova

Moşniţa Nouă

500.000

Remetea Mare

80.000

19.
20.
21.
22.
23.
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Pietroasa

Ghizela

3.000
15.250

Neestimat

Program
finanţare
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
PHARE
CBC ROHU 2006
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
PNDR
Fonduri
locale
Fonduri
locale

Stadiu
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
Pregătire PT
Pregătire PT
Pregătire
SF+PT
Pregătire PT
Pregătire PT
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M 8.3.7
Nr.
crt.
1.

Măsura

Construcţia şi modernizarea reţelei publice locale de alimentare cu gaz

Titlul proiectului
Reţea alimentare gaz metan com.
Becicherecu Mic
Înfiinţare distribuţie gaze naturale
localitatea Liebling şi Iosif
Alimentare cu gaz a localităţii Ianova

2.
3.

COD

Becicherecu
Mic
Liebling

Buget
total
(EURO)
2.000.000

PNDR

1.000.000

PNDR

Remetea Mare

Neestimat

Fonduri
locale

Beneficiar şi
parteneri

CENTRE CU ROL DE SERVIRE INTERCOMUNALĂ

M 8.4.1

Măsura

1.
2.

3.

Pregătire
SF+PT
Pregătire PT
Pregătire
SF+PT

Beneficiar şi
parteneri

Studiu privind identificarea posibililor poli
locali de creştere cu rol de servire
intercomunală din judeţul Timiş
Strategii de atragere a investiţiilor în
centrele cu rol de servire intercomunală
din judeţul Timiş – elaborarea unei
strategii pentru fiecare centru

CJ Timiş/
ADETIM/
localităţi
CJ Timiş/
ADETIM/
localităţi

Strategii pentru încurajarea stabilirii şi
atragerii forţei de muncă în polii locali de
creştere – elaborarea unei strategii pentru
fiecare centru

CJ Timiş/
ADETIM/
localităţi

Măsura

73

Elaborarea de strategii şi studii privind identificarea şi dezvoltarea polilor locali
de creştere cu rol de servire intercomunală din judeţul Timiş”

Titlul proiectului

M 8.4.3

Stadiu

Domeniul de intervenţie (D)

DI 8.4

Nr.
crt.

Program
finanţare

Buget
total
(EURO)
Neestimat

Program
finanţare

Stadiu

De
identificat

Propunere

Neestimat

De
identificat

Propunere

Neestimat

De
identificat

Propunere

Construcţia, reabilitarea şi amenajarea spaţiului public în centrele urbane cu
rol de servire intercomunală

Nr.
crt.
1.

Modernizare centru civic Făget

Beneficiar şi
parteneri
Făget

2.

Modernizare centru civic Deta

Deta

3.

Crearea şi amenajarea de spaţii verzi şi
parcuri

Ciacova

Titlul proiectului

Buget total
(EURO)
Neestimat
100.000
18.350

Program
finanţare
PNDR
Fonduri
locale
Fonduri
locale

Stadiu
Pregătire
SF+PT
PT +
Execuţie
Derulare

73
Prin Centre cu rol de servire intercomunală se înţelege acele localităţi urbane sau rurale, care exercită o influenţă
predominantă asupra mai multor unităţi administrativ teritoriale din apropierea acestora prin intermediul unui cumul
de funcţii pe care le îndeplinesc (de administrare, juridice, de aprovizionare, locuri de muncă, financiar - bancar, etc.).
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COD

Domeniul de intervenţie (D)

DI 8.5

STRATEGII LOCALE DE DEZVOLTARE

M 8.5.2

Măsura

Nr.
crt.
1.
2.

Elaborarea şi implementarea Strategiilor de dezvoltare locală

Titlul proiectului
Strategii pentru viitor prin cooperare
transfrontalieră Deta - Cioka
Strategie de dezvoltare locală

CJT – ADETIM 2009

Beneficiar şi
parteneri
Deta
Făget

Buget total
(EURO)
10.170
10.000

Program
finanţare
Fond. locale

Stadiu
În
implementare
În
implementare
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AXA 9: COOPERARE TERITORIALĂ

Obiectivul de dezvoltare al Axei: Extinderea cadrului de cooperare intraregională,
interregională, transfrontalieră şi transnaţională, care să contribuie la dezvoltarea economică,
socială şi teritorială echilibrată a judeţului Timiş
COD

Domeniul de intervenţie (D)

DI 9.1

COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

M 9.1.1

Măsura

Nr.
crt.
1.

Dezvoltarea infrastructurii de transport în zonele transfrontaliere

Titlul proiectului

Beneficiar şi
parteneri

Buget
total
(EURO)
660.000

Program
finanţare

Reabilitare şi modernizare infrastructură
rutieră DC 3 (3 km) Chereştur –
Pordeanu – PTF HU, pentru
interconectare localităţi în zona de
cooperare transfrontalieră RO-HU
Reabilitarea DC 184 tronson Banloc –
Partoş – limita frontieră Serbia

CJ Timiş/ CL
Beba Veche

CL Banloc/ CJ
Timiş

914.000

Amenajare Triplex Confinium pe graniţa
RO-SE pentru trafic persoane şi marfă în
contextul operaţionalizării Zonei
Industriale Triplex
Modernizare infrastructură rutieră DJ
682 B Valcani – PTF RO-SE , L-4,4 km

CJT/ CL Beba
Veche

1.500.000

CJ Timiş/
Valcani,
Primăria Cioka

1.320.000

5.

Modernizarea drumului judeţean DJ 594
Comloşu Mare DN 59 C – Lunga – PTF
Serbia pentru îmbunătăţirea conexiunilor
între localităţile din zona de cooperare
transfrontalieră RO-SE, L- 4,3 km

CJ Timiş/
Primăria
Nakovo

1.290.000

De
identificat

6.

Reabilitare infrastructură rutieră DJ 682
B Valcani – Dudeştii Vechi, L- 9 km,
pentru interconectarea localităţii în zona
de cooperare RO-SE

CJ Timiş

2.700.000

De
identificat

7.

Modernizarea drumului comunal DC 207
Foeni – PTF Meda Serbia, pentru
îmbunătăţirea conexiunilor între
localităţile din zona de cooperare
transfrontalieră RO-SE, Ltot – 3 km

CL Foeni/ CJ
Timiş, CL
Zitiste

880.000

De
identificat

8.

Modernizare infrastructură rutieră DC
215 Cenei – Checea – DN 59A, L-3 km
pentru îmbunătăţire conexiuni între
localităţile din zona de cooperare
transfrontalieră RO-SE

CL Checea/
CJ Timiş

3.150.000

De
identificat

2.
3.

4.

CJT – ADETIM 2009

Stadiu

CBC ROHU 2006

În
implementare

PHARE
CBC 2006
RO-SE
POC 20072013/PHAR
E CBC
2006 Ro-Se
CBC ROSE 2006

Documentaţi
e finalizată
(SF+PT)
În pregătire

Fişă proiect
finalizată .
Nec
identificare
sursă
finanţare
Fişă proiect
finalizată .
Nec
identificare
sursă
finanţare
Fişă proiect
finalizată .
Nec
identificare
sursă
finanţare
Fişă proiect
finalizată.
Ncesită
identificare
sursă
finanţare
Fişă proiect
finalizată .
Nec
identificare
sursă
finanţare
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Nr.
crt.
9.

10.

11.

Titlul proiectului
Reabilitare şi modernizare infrastructură
rutieră DC 7 Teremia Mică – Teremia
Mare – Frontieră Serbia, Ltot- 7,7 km
pentru interconectare localităţi în zona
de cooperare RO-SE
Reabilitare şi modernizare infrastructură
rutieră DC 9 Sânnicolau Mare – Igriş şi
DJ 682E Sânpetru Mare – Igriş – limită
judeţ Arad (11,6 km/DC9 + 9,3 km/ DJ
682E) pentru interconectare localităţi în
zona de cooperare transfrontalieră ROHU
Modernizare infrastructură rutieră DC 1
Beba Veche – Valcani Ltot – 18 km,
pentru interconectare localităţi în zona
de cooperare transfrontalieră RO-SE

M 9.1.5
Nr.
crt.
1.

Măsura

Cooperare între serviciile publice din
zona transfrontalieră româno-sârbă
pentru stabilirea cadrului transfrontalier
de prevenire şi intervenţie în caz de
inundaţii

Nr.
crt.

Măsura

Ridicări topografice şi elaborare hărţi
digitale în zona de risc a râului Bârzava

Nr.
crt.
1.

Măsura

Stadiu

De
identificat

Propunere

CJ Timiş/ CL
Sânpetru Mare

6.270.000

POC RO –
HU 20072013

Propunere

CL Beba
Veche/ CJ
Timiş

5.400.000

PNDR/

Propunere

Beneficiar şi
parteneri
CJ Timiş/
Primăria
Secanj

Buget total
(EURO)
389.000

Program
finanţare
PHARE
CBC ROSE 2006

Stadiu
În
implementare

Beneficiar şi
parteneri
DA Banat/ CJ
Timiş, CJ CS,
PTN

Buget total
(EURO)
340.000

Program
finanţare
PHARE
CBC ROSE 2006

Stadiu
În pregătire

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri cu caracter transfrontalier

Titlul proiectului

Beneficiar şi
parteneri

Centru de incubare a afacerilor,
calificare, coordonare şi perfecţionare
profesională (Săcălaz)

CL Săcălaz/
CJT, ADETIM,
Fundaţia
Progress
Szeged

2.

Studiu de Fezabilitatea – Parc Industrial
Triplex Confinium

CJT/ Beba
Veche

3.

Studiu de Fezabilitate – Parc Industrial
Triplex Confinium

CJ Timiş/
Beba Veche,
DKMT

CJT – ADETIM 2009

Program
finanţare

Dezvoltarea în comun a unor planuri şi sisteme integrate de intervenţie în
cazul situaţiilor de urgenţă

Titlul proiectului

M 9.1.10

CL Teremia
Mare/ CJ
Timiş

Buget
total
(EURO)
2.310.000

Îmbunătăţirea managementului apelor în zonele transfrontaliere

Titlul proiectului

M 9.1.9

Beneficiar şi
parteneri

Buget total
(EURO)
487.129

295.320
62.169

Program
finanţare
PHARE
CBC ROHU 2004
PHARE
CBC ROHU 2006
PHARE
CBC ROSE 2006

Stadiu
În
implementare

În
implementare
În
implementare
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Nr.
crt.
4.

5.
6.

Titlul proiectului
Construirea unui incubator de afaceri şi
constituirea unei reţele de antreprenoriat
în scopul dezvoltării relaţiilor economico
geografice între regiunile transfrontaliere
Drumuri fără frontiere, vacanţe de
neuitat în DKMT
Studiu de Fezabilitate pentru Centru de
Achiziţie, asistenţa producătorilor
agricoli, desfacere şi marketing a
produselor agricole

M 9.1.13
Nr.
crt.
1.

2.

Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru Pistă de cicloturism în zona
cooperării transfrontaliere România Ungaria
Studiu de fezabilitate pentru valorificarea
potenţialului turistic transfrontalier,
incluzând piste de cicloturism de-a
lungul Râului Bega, în aval de Timişoara

2.

3.
4.

5.

Măsura

CJ Timiş/ Dir.
Agric, USAB,
CCIAT,
ADETIM

Program
finanţare

11.313

POC HU –
RO 20072013
De
identificat

100.000

Stadiu
În
implementare
În
implementare
Propunere

Beneficiar şi
parteneri
Cenad/ CJ
Timiş,
ADETIM, CL
Kiszombor
CJ Timiş/
ADETIM,
Novi Becej

Buget total
(EURO)
93.600

47.822

Program
finanţare
PHARE
CBC- ROHU 2006
PHARE
CBC ROSE 2006

Stadiu
În
implementare
În
implementare

Cooperarea instituţională transfrontalieră pe teme diverse

Titlul proiectului
Baza de date DKMT
Program de asistare primării din zona de
cooperare transfrontalieră Timiş Csongrad pentru identificare şi definire
proiecte cu finanţare UE
Cenad - Kikinda - Parteneriat pentru
sprijinirea dezvoltării turismului local şi
transfrontalier
Reţea de cooperare transfrontalieră şi
dezvoltare economică locală pe frontiera
RO – HU prin agenţii judeţene de
dezvoltare şi promovare economică
Studiu de evaluare a potenţialului de
producţie energie alternativă în
Regiunea Vest România şi valorificarea
acestuia în relaţiile de cooperare
transfrontalieră RO-HU

CJT – ADETIM 2009

DKMT/CJ
Timiş

Buget total
(EURO)
16.500

Dezvoltarea infrastructurii turistice transfrontaliere de mici dimensiuni

Titlul proiectului

M 9.1.20
Nr.
crt.
1.

Măsura

Beneficiar şi
parteneri
Jimbolia

Beneficiar şi
parteneri
CJT
ADETIM

Cenad/
ADETIM, CL
Kikinda
CJ BH/ CJ
Timiş, CJ
Arad, CJ Satu
Mare, Ag.
Dezv. Jud. RO,
CJ HU
Jimbolia/
ADETIM, CJ
Timiş, SUP,
DKMT

Buget total
(EURO)
9.100
55.000

139.509
2.000.000

169.600

Program
finanţare
Buget CJT
PHARE
CBC ROHU 2006
PHARE
CBC ROSE 2006
POC 20072013

PHARE
CBC ROHU 2006

Stadiu
În
implementare
În
implementare
Proiect în
aşteptare
Propunere

În evaluare CF depusă
09 ianuarie
2008
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COD
DI 9.2

COOPERARE INTERREGIONALĂ

M 9.2.22
Nr.
crt.
1.

Măsura

Cooperarea la nivel instituţional între agenţii regionale din domeniul
energetic sau alte domenii conexe privind politica energetică

Titlul proiectului
Cooperare euroregională pentru
întărirea capacităţilor de implementare
a tehnologiilor regenerare – economie –
energie – ILETE-SAVE Initiative for low
energy training in Europe

M 9.2.23
Nr.
crt.
1.

Domeniul de intervenţie (D)

Măsura

Beneficiar şi
parteneri
ADETIM/ CJ
Timiş, UPT,
CCIAT, FR
Alsacia

Buget total
(EURO)
78.000

Program
finanţare
„Intelligent
Energy
Europe”
(EIE)

Stadiu
În
implementare.
Finalizare
implementare
iulie 2009.

Elaborarea şi îmbunătăţirea politicilor regionale precum şi a strategiilor
sectoriale în domeniile economic şi social

2.

Gender 4 Growth egalitatea între sexe în
sprijinul dezvoltării

Beneficiar şi
parteneri
Regionforbundet
Ostsam (Suedia)/ CJ
Timiş şi alţi parteneri
din UE
Region Ile de
France/ CJ Timiş şi
alţi parteneri din UE

6.

„People”

CJ Timiş

7.

„CoPath” - (Stimularea
cooperărilor economice
transfrontaliere RO-HUSE)
REN REN

Saxony Ec.
Developement
Corporation/ADETIM

150.000

INTERREG IV C

CF depusă în
ianuarie 2008
şi aflată în
evaluare
CF depusă în
ianuarie 2008
şi aflată în
evaluare
În
implementare
În evaluare

ADETIM/PT

121.744

INTERREG IV C

În evaluare

8.

Titlul proiectului
Creative Growth –
Dezvoltare creativă

CJT – ADETIM 2009

Buget total
(EURO)
56.070

Program
finanţare
INTERREG IV C

1.689.094

INTERREG IV C

INTERREG IV C

Stadiu
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AXA 10:

CULTURA

Obiectivele de dezvoltare ale Axei:
- Dezvoltarea unei vieţi culturale diversificate şi competitive la nivel european ca element
definitoriu pentru afirmarea identităţii naţionale şi coeziunii sociale din spaţiul timişean.
- Menţinerea multiculturalităţii, ca element cheie al coeziunii sociale.
- Integrarea culturii timişene în circuitul naţional şi european de valori.
COD
DI 10.4
M 10.4.1
Nr.
crt.
1.

Domeniul de intervenţie (D)
INFRASTRUCTURA CULTURALĂ
Măsura

Construirea, reabilitarea, modernizarea, reamenajarea şi dotarea clădirilor
cu destinaţie culturală

Titlul proiectului

Beneficiar
şi parteneri
CJ Timiş

4.

Dotări şi lucrări de reabilitare şi
modernizare - Punct Muzeal Traian Vuia
Reabilitare cămin cultural localitatea
Bara, construire cămin cultural Dobreşti
Reabilitare, modernizare şi dotare cămin
cultural Cenei
Reabilitare cămin cultural Coşteiu

5.
6.

Buget
total
(EURO)
523.809

Program
finanţare

Bara

50.000

Buget CJ
Timiş
Fonduri locale

Cenei

52.000

Fonduri locale

Coşteiu

305.600

Fonduri locale

Reparaţii bibliotecă comunală Gottlob

Gottlob

14.700

Fonduri locale

Curtea

30.000

Fonduri locale

Denta

44.400

Fonduri locale

172.000

Fonduri locale

9.

Reabilitare cămine culturale în
localităţile Curtea şi Coşava
Înlocuit acoperiş cămin cultural Roviniţa
Mare
Reabilitarea Căminului Cultural al
localităţii Dudeştii Noi
Reabilitare cămin cultural Foeni

Foeni

60.000

Fonduri locale

10.

Renovare cămin cultural comuna Ghilad

Ghilad

50.000

Fonduri locale

11.

Renovare cămin cultural localitatea Gad

Ghilad

12.000

Fonduri locale

12.

Reabilitare cămin cultural localitatea
Paniova
Reabilitare cămin cultural Giarmata

Ghizela

25.000

Fonduri locale

Giarmata

40.000

Fonduri locale

Neestimat

2.
3.

7.
8.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Dudeştii Noi

Extindere şi modernizare cămin cultural
în localităţile Giera, Toager şi Grăniceri
Reparaţii capitale cămin cultural Crai
Nou
Reparaţii capitale la cămin cultural loc.
Crai Nou
Reabilitare Casa de Cultură Gottlob

Giera

Reparaţii capitale cămin cultural
localitatea Vizejdia
Reabilitare cămin cultural localitatea
Lenauheim
Reabilitare cămin cultural localitatea
Mănăştiur

CJT – ADETIM 2009

Giulvăz

57.200

PNDR/
Fonduri locale
Fonduri locale

Giulvăz

57.100

Fonduri locale

Gottlob

700.000

PNDR

Gottlob

414.325

Fonduri locale

Lenauheim

370.000

Fonduri locale

Mănăştiur

350.000

Fonduri locale

Stadiu
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
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Nr.
crt.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.

40.
41.
42.
43.

Titlul proiectului
Cămin cultural localitatea Maşloc
Reparaţii capitale cămin cultural
localitatea Moşniţa Veche
Reparaţii capitale cămin cultural
localitatea Albina
Reparaţii capitale cămin cultural
localitatea Urseni
Reparaţii capitale cămin cultural
Construcţie complex cultural
localitatea Peciu Nou
Reabilitare cămin cultural Periam
Reabilitarea infrastructurii culturale
prin modernizarea căminelor
culturale din localităţile Poeni, Crivina
de Sus şi Pietroasa
Reabilitare şi modernizare clădire
cămin cultural localitatea Ianova
Reabilitare şi modernizare clădire
cămin cultural localitatea Remetea
Mare
Reparaţii capitale la căminul cultural
din localitatea Covaci
Reparaţii capitale la căminul cultural
din localitatea Carani
Reabilitarea căminului cultural
"Nicolae Bălcescu" din localitatea
Satchinez
Reabilitare cămin cultural localitatea
Surducu Mic
Reabilitare cămine culturale
localităţile Pietroasa Mare,
Herendeşti şi VV Delamarina
Reabilitare cămin cultural localitatea
Valcani
Valorificarea Muzeului Satului
Bănăţean ca simbol al tradiţiilor şi
ospitalităţii bănăţene prin
transformarea sa în principala
atracţie culturală şi turistică a zonei
Lucrări construcţie cămin cultural
Niţchidorf
Reabilitare cămine culturale în
Bighigi, Povergina, Bunea Mare,
Bateşti, Brăneşti, Jupâneşti, Begheiul
mic, Temereşti
Reabilitare Casa de Cultură
localitatea Făget
Restaurarea, consolidarea, protecţia
şi conservarea sediului central al
Bibliotecii Judeţene Timiş
Reabilitare cămin cultural Jdioara
Reabilitare cămin cultural Curtea si
Cosava

CJT – ADETIM 2009

Beneficiar şi
parteneri
Maşloc

Buget total
(EURO)
35.000

Moşniţa Noua

171.857

Moşniţa Noua

119.000

Moşniţa Noua

110.000

Parţa

75.000

Peciu Nou

297.000

Periam

224.631

Pietroasa

200.000

Remetea Mare

70.000

Remetea Mare

70.000

Sânandrei

137.535

Sânandrei

201.146

Satchinez

40.000

Traian Vuia

105.000

V.V.
Delamarina

400.000

Valcani

250.000

CJ Timiş

5.000.000

Niţchidorf

100.000

Făget

150.000

Făget

61.000

CJ Timiş

739.000

Criciova

100.000

Curtea

350.000

Program
finanţare
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale/ PNDR

În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare
În
implementare

Fonduri
locale
Fonduri
locale

În
implementare
În
implementare

Fonduri
locale
Fonduri
locale
Fonduri
locale

În
implementare
În
implementare
În
implementare

Fonduri
locale
Fonduri
locale

În
implementare
În
implementare

Fonduri
locale
POR

În
implementare
PT+Execuţie

Fonduri Guv.
RO
Fonduri
locale

Pregătire - PT

Fonduri
locale
POR/
Fonduri
proprii
PNDR

În pregătire
SF+PT
Fişă proiect
finalizată

Fonduri
locale

Stadiu

Pregătire
SF+PT

Pregătire
SF+PT
Pregătire - PT
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Nr.
crt.
44.
45.
46.
47.

Titlul proiectului
Modernizare cămin cultural şi
bibliotecă în comuna Găvojdia
Reabilitare cămin cultural Tomnatic
Cămin cultural localitatea Tormac
Reabilitare si modernizare cămin
cultural Variaş

COD
DI 10.9
M 10.9.1
Nr.
crt.
1.

Nr.
crt.
1.

50.000
1.000.000

Variaş

Fonduri locale
Progr. Guv.
RO/ Fonduri
locale
Fonduri locale

În pregătire PT
Pregătire - PT
Pregătire
SF+PT
Pregătire - PT

Planificarea strategică a activităţii culturale în judeţul Timiş pentru perioada 2009-2013
Beneficiar şi
parteneri
CJ Timiş/
instituţii
culturale jud.
Timiş

Buget total
(EURO)

Program
finanţare
Buget CJT

Stadiu
În curs de
realizare

Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei culturale a judeţului Timiş
Titlul proiectului

Implementarea Agendei culturale CJT

Beneficiar şi
parteneri
CJ Timiş/
instituţii
culturale/ CL

Buget total
(EURO)

Program
finanţare
Buget CJT

Stadiu
În curs de
realizare

Domeniul de intervenţie (D)

DI 10.10

VALORI DE PATRIMONIU CONSTRUIT

M 2.10.6

Măsura

Nr.
crt.
1.

100.000

PNDR

Stadiu

MANAGEMENT STRATEGIC ŞI PLANIFICAREA
ACŢIUNILOR CULTURALE ALE JUDEŢULUI TIMIŞ

Actualizarea strategiei culturale a
judeţului Timiş

COD

Tomnatic
Tormac

Program
finanţare

Domeniul de intervenţie (D)

Titlul proiectului

M 10.9.2

Găvojdia

Buget
total
(EURO)
650.000

Beneficiar şi
parteneri

Reabilitarea patrimoniului construit cu valoare arhitecturală, istorică sau
arheologică

Amenajarea Palat Baroc Timişoara

Beneficiar şi
parteneri
CJ Timiş

2.

Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei
Cetăţii Timişoara – Bastionul Theresia

CJ Timiş/
Timişoara

7.629.626

3.

Amenajarea şi dezvoltarea Muzeului
Satului Bănăţean Timişoara

CJ Timiş

1.125.000

Titlul proiectului

CJT – ADETIM 2009

Buget total
(EURO)
1.000.000

Program
finanţare
Buget CJT

PHARE
Infrastructur
ă Mare
2005
Buget CJT

Stadiu
În
implementare.
Finalizare
implementare
2009.
În implementare

Proiectare +
Execuţie lucrări
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Nr.
crt.
4.

5.

Titlul proiectului
Studiu de Fezabilitate şi Proiect
Tehnic - Restaurarea şi
refuncţionalizarea castelului Huniade
al Muzeului Banatului

Beneficiar şi
parteneri
CJ Timiş

Buget total
(EURO)
6.400.000

CJ Timiş/
Foeni

Neestimat

6.

Restaurare Conac Foeni şi
introducere în circuitul turistic, istoric
şi cultural
Reabilitarea – conservarea
Mănăstirii Franciscanilor –
monument istoric, centru de
revitalizare culturală

CJ Timiş/
CCAJT

4.500.000

7.

Reabilitare Castel Banloc

CL Banloc/
CJ Timiş

1.400.000

CJT – ADETIM 2009

Program
finanţare
POR

POR/
Fonduri
proprii
POR/
Fonduri
proprii

POR/
Fonduri
proprii

Stadiu
Finalizare
documentaţie
(SF+PT)oct-nov
2008. Elaborare
CF accesare fond.
SF finanţat prin
Ministerul Culturii.
Studiu de
Fezabilitate în
execuţie
Fişă proiect
finalizată. Necesită
aprobare şi
întocmire
documentaţie
proiect
Propunere
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ANEXA 1
la Programul strategic al Consiliului Judeţean Timiş, inclusiv componenta dezvoltării şi modernizării infrastructurii publice a localităţilor
judeţului Timiş - MEDIU - Reţele alimentare cu apă

Portofoliu de proiecte a Administraţiei Publice Locale Timiş (APL)
AXA 2 - MEDIU
Domeniul DI 2.1 – Resurse de apă
MĂSURA 2.1.2 – REALIZAREA/ REABILITAREA REŢELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ
Valoarea totală a proiectelor 74:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

74

142.444.164 EURO

Titlul proiectului
Reabilitare şi extindere reţea de alimentare cu apă în
localitatea Banloc
Alimentare cu apă potabilă în localitatea Bodo
Alimentare cu apă localitatea Balinţ
Alimentare cu apă localitatea Fădimac
Alimentare cu apă potabilă în localitatea Dobreşti
Alimentare cu apă şi sistem canalizare localitatea Bârna
Alimentare cu apă, reţea de canalizare şi staţie de
epurare a localităţii Gruni
Alimentare cu apă a localităţilor Chizătău şi Gruni
Extindere şi reabilitare sistem alimentare cu apă
localitatea Bethausen
Sistem de alimentare cu apă în localitatea Cladova
Sistem de alimentare cu apă în localitatea Cliciova
Reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă Biled
Sistem alimentare cu apă, canalizare menajeră Birda,
reabilitare străzi şi drumuri, modernizare cămin cultural
Sistem alimentare cu apă potabilă localitatea Bogda
Alimentare cu apă în localitatea Buzad
Înlocuire conductă alimentare cu apă în localitatea Jabăr

Beneficiar şi
parteneri
Banloc

Buget total
(EURO)
450.000

Program de
finanţare
Fonduri locale

Balinţ
Balinţ
Balinţ
Bara
Bârna
Belinţ

552.359
445.822
100.850
3.500
Neestimat
Neestimat

PNDR
Fonduri locale
Fonduri locale
Fonduri proprii
OG nr. 7/2006

În pregătire
În implementare
În implementare
În implementare
În implementare
Pregătire - SF

Belinţ

486.473

Fonduri locale

În pregătire – actualizare
SF+PT
În pregătire - SF+PT

Stadiu
În implementare

Bethausen

2.000.000

PNDR

Bethausen
Bethausen
Biled
Birda

Neestimat
Neestimat
380.952
2.500.000

PNDR
PNDR
OG7/2006
PNDR

În pregătire
În pregătire
În implementare
În evaluare

Bogda
Bogda
Boldur

1.449.250
500.000
237.000

HG 186/
PNDR
Fonduri locale

În implementare
În pregătire - PT
În implementare

Datele cu privire la proiectele cuprinse în anexă au fost înaintate la ADETIM în perioada 2007 – 2008, de către primăriile judeţului Timiş
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Nr.
crt.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Titlul proiectului
Modernizare sistem de alimentare cu apă în regim
centralizat în localitatea Sinersig
Extindere reţea alimentare cu apă localitatea Boldur
Alimentare cu apă în localităţile Lucareţ şi Teş
Alimentare cu apă în localitatea Brestovăţ
Amenajări hidrotehnice intravilan
Reabilitare reţea de alimentare cu apă în localităţile
Cărpiniş şi Iecea Mică
Extinder şi modernizare sistem alimentare cu apă în
localitatea Bobda
Sistem evacuare ape pluviale - documentaţie tehnica
Modernizare şi extindere sistem alimentare cu apă
potabilă comuna Checea
Alimentare cu apă şi sistem canalizare localitatea
Chevereşu Mare şi Vucova - Dragşina
Reabilitare sistem de alimentare cu apă localitatea
Comloşu Mare
Execuţie foraj de adâncime localitatea Comloşu Mare
Execuţie foraj de adâncime în localitatea Comloşu Mic
Reabilitare şi extindere reţea alimentare apă potabilă în
localităţile Coşteiu, Ţipari şi Păru
Alimentare cu apă şi canalizare menajeră în localitatea
Criciova şi staţie epurare ape uzate în localităţile Jdioara
şi Cireşu
Alimentare cu apa, canalizare la primăria Criciova
Alimentare cu apa, canalizare la şcoala si grădiniţa
Cireşu
Construcţie sistem alimentare cu apă în localitatea
Coşava
Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă a
localităţii Denta
Şanţuri pluviale protejate
Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a localităţii
Denta

CJT – ADETIM 2009

Beneficiar şi
parteneri
Boldur
Boldur
Brestovăţ
Brestovăţ
Buziaş
Cărpiniş

Buget total
(EURO)

Program de
finanţare
OG 7/2006
Fonduri locale

Stadiu
În implementare

25.550
Neestimat
300.000
110.000
1.200.000

PNDR/ Guv. RO
Fonduri locale
PNDR

Cenei

952.380.

OG 7/2006

Checea
Checea

286.904
233.333

PNDR

În pregătire
În pregătire

Chevereşu Mare

1.500.000

PNDR

În pregătire -SF

Comloşu Mare

1.000.000

PHARE 2006

În pregătire - SF

Comloşu Mare
Comloşu Mare
Coşteiu

50.000
50.000
1.000.000

Fonduri locale
Fonduri locale
PNDR

În pregătire
Derulare
În pregătire - SF

Criciova

2.200.00

PNDR

Criciova
Criciova

40.000
50.000

Fonduri locale
Fonduri locale

Curtea

707.702

PNDR

În pregătire SF+PT

Denta

930.000

PNDR

În pregătire - SF

Denta
Denta

50.000
Neestimat

Fonduri locale
FS

În implementare
Pregătire - SF
În pregătire - SF
Derulare
În pregătire – SF+PT
În implementare

În pregătire –SF+PT
În implementare
În implementare

Derulare
Pregătire - SF
228

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Timiş şi Programul strategic

Nr.
crt.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Titlul proiectului
Extindere şi modernizare a sistemului de alimentare cu
apă şi canalizare a oraşului Deta şi a localităţii Opătiţa
Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu
apă ţi canalizare Deta şi localitatea Opătiţa
PT - Înfiinţare sisteme de alimentare cu apă şi canalizare
pentru Zonele Solaris I şi II cf. PUG
Extindere reţea alimentare cu apă
Alimentare cu apă localitatea Dumbrava
Alimentare cu apă localitatea Bucovăţ
Alimentare cu apă localitatea Răchita
SF- Alimentare cu apă localitatea Răchita
Extinderea reţelei de apă potabilă şi canalizare în
localitatea Dumbrăviţa
Alimentare cu apă în sistem centralizat în localităţile
Gladna Română şi Gladna Montană
Introducere apă potabilă în Colonia Mică, Temereşti şi
Bichigi
Extindere infrastructură apă potabilă în localitatea Făget
Amenajare rigole de scurgere Făget L=4,7km
Realizare foraje apă potabilă în localitatea Făget,
Temereşti, Băteşti şi Colonia Mică
Sistem alimentare cu apă potabilă localitatea Fibiş
Reabilitare şi modernizare reţele de apă şi case
hidrofoare
Reabilitare şi extindere reţea apă localitatea Gătaia Colonie
Extindere reţea apă Şemlacu Mare, Şemlacu Mic, Butin
şi Perescova
Sistem de alimentare cu apă, canalizare şi staţie de
epurare
Sistem de alimentare cu apă canalizare şi staţie de
epurare (extindere) în comuna Găvojdia
Sistem centralizat de alimentare cu apă în localitatea
Ghilad

CJT – ADETIM 2009

Beneficiar şi
parteneri
Deta

Buget total
(EURO)
2.000.000

Program de
finanţare
POS Mediu

Stadiu
În pregătire SF+PT

Deta

Neestimat

FS

Pregătire SF+PT

Dudeştii Noi

Neestimat

PNDR

În pregătire - PT

Dudeştii Noi
Dumbrava
Dumbrava
Dumbrava
Dumbrava
Dumbrăviţa

290.000
695.525
223.125
Neestimat
Neestimat

Fonduri locale
SAPARD
Fonduri locale
PNDR
Fonduri locale

În implementare
În implementare
În implementare
În pregătire - SF
Pregătire - SF
În pregătire

Fârdea

380.946

Fonduri locale

În implementare

Făget

171.000

Fonduri locale

În implementare

Făget
Făget
Făget

300.000
125.000
120.000

PNDR/ Fond local
Fonduri locale
Fonduri locale

În pregătire
Pregătire SF+PT
Derulare

Fibiş
Foeni

500.000

HG 687/1997
Fonduri locale

În implementare
În implementare

Gătaia

58.823

Fonduri locale

În implementare

Gătaia

2.200.000

PNDR

Găvojdia

2.120.923

OG nr. 7/2006

Găvojdia

1.020.000

Ghilad

1.205.882

În pregătire – SF+PT
În implementare
Derulare

OG 7/2006

În implementare
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Nr.
crt.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Titlul proiectului
Extindrerea sistemului centralizat alimentare cu apă din
localităţile Ghilad şi Gad
Extindere reţea apă potabilă în localitatea Ghiroda
Sistem alimentare cu apă potabilă localitatea Ghizela
Alimentare cu apă în localitatea Şanoviţa
Extindere alimentare cu apă în localitatea Giarmata
Extindere şi modernizare sistem de alimentare cu apă
localităţile Giera – Toager şi Grăniceri
Protecţie la inundaţii prin crearea unui polder colector pe
râul Timis
Extindere reţele de apă în localităţile Giroc şi Chişoda
Înfiinţare reţea apă potabilă Chişoda şi extindere reţea
Giroc tronson I
PI: Alimentare cu apă potabilă, canalizare menajeră şi
staţie de epurare în localitatea Giulvăz, reabilitare cămin
cultural Rudna şi achiziţionare echipamente specifice
moştenirii culturale
Reţeaua de alimentare cu apă a comunei Giulvăz - PT
localitatea Ivanda
Reţeaua de alimentare cu apă a comunei Giulvăz - PT
localitatea Crai Nou
Extindere sistem alimentare cu apă în localitatea Vizejdia
Extindere şi înlocuire tronsoane reţea de distribuţie a
apei potabile în localitatea Iecea-Mare
Extindere şi înlocuire tronsoane reţea de distribuţie a
apei potabile din localitatea Iecea Mare
Sistem alimentare cu apă potabilă şi canalizare
menajeră în localitatea Clopodia
Reabilitare şi extindere sistem centralizat de alimentare
cu apă localitatea Jamu Mare
Realizarea unui foraj de apă potabilă şi extinderea reţelei
de apă pe distanţa de 3,5 km

CJT – ADETIM 2009

Beneficiar şi
parteneri
Ghilad
Ghiroda
Ghizela
Ghizela
Giarmata

Buget total
(EURO)
1.500.000
27.500

Program de
finanţare
PNDR

Stadiu
Pregătire

Giera

932.580

Fonduri locale
HG 687/1997
PNDR
Fonduri locale/
PNDR
OG nr. 7/2006

Giera

30.000

Fonduri locale

Pregătire -SF

Giroc
Giroc

502.204
812.014

Fonduri locale
Fonduri locale

În pregătire - SF
În implementare

Neestimat
3.120.000

În implementare
În implementare
În pregătire – SF+PT
În implementare
În implementare

Giulvăz

2.500.000

PNDR

Giulvăz

1.800.000

PNDR/ Guv RO

Pregătire - PT

Giulvăz

850.000

PNDR/ Guv RO

Pregătire - PT

Gottlob
Iecea Mare

500.000
148.700

Fonduri locale
Fonduri locale

În pregătire -PT
În implementare

Iecea Mare

150.000

Fonduri locale

Derulare

Jamu Mare

2.380.952

PNDR

În pregătire

Jamu Mare

2.500.000

PNDR

În pregătire

Jebel

60.000

Fonduri locale

În evaluare

Derulare
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Nr.
crt.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Titlul proiectului
Reabilitare şi extindere alimentare cu apă şi canalizare
în sistem centralizat în localitatea Clarii Vii
Reabilitare sistem centralizat de apă Jimbolia
Extindere reţea de alimentare cu apă în localităţile
Grabaţ şi Bulgăruş
Modernizare sistem alimentare cu apă în localitatea
Lovrin
Extindere reţea de apa curenta loc. Remetea Lunca
Extindere reţea alimentare cu apă în localităţile Breazova
şi Coşteiu de Sus
Alimentare cu apă potabilă în localităţile Nemeşeşti,
Zorani şi Groşi
Alimentare cu apa potabila
Alimentare cu apă în localitatea Maşloc
Alimentare cu apă în localităţile Alioş şi Remetea Mică
Alimentare cu apă potabilă în localitatea Moşniţa Nouă
Extindere alimentare cu apă potabilă în localitatea
Moşniţa Nouă
Extindere reţea alimentare cu apă potabilă în localitatea
Moşniţa Veche
Extindere reţea alimentare cu apă în localitatea Urseni
Alimentare cu apă potabilă localitatea Crivina
Sistem alimentare cu apă localitatea Niţchidorf
Alimentare cu apă şi canalizare în localităţile
aparţinătoare comunei Ohaba Lungă
Alimentare cu apă potabilă şi sistem canalizare menajeră
localitatea Orţişoara
Reabilitare reţele de apă în localitatea Orţişoara
Sistem alimentare cu apă şi canalizare menajeră
localitatea Parţa
Alimentare cu apă potabilă localitatea Pădureni
Reabilitare reţea alimentare apă în localitatea Peciu Nou
Extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu
apă potabilă localitatea Periam

CJT – ADETIM 2009

Beneficiar şi
parteneri
Jimbolia

Buget total
(EURO)
334.261

Program de
finanţare
Fonduri locale

În implementare

Jimbolia
Lenauheim

385.814
700.000

Fonduri locale
PNDR

Derulare
În pregătire – SF+PT

Lovrin

630.500

PNDR

În pregătire – SF+PT

Mănăştiur
Margina

100.000
22.500

Fonduri locale
Fonduri locale

Stadiu

Derulare
În implementare

Margina

1.500.000

PNDR

În pregătire – SF+PT

Margina
Maşloc
Maşloc
Moşniţa Nouă
Moşniţa Nouă

1.200.000

200.000

PNDR/ Guv RO
HG 687/1997
PNDR
HG 687/1997
Fonduri locale

Pregătire - PT
În implementare
În pregătire –SF+PT
În implementare
În implementare

Moşniţa Nouă

300.000

Fonduri locale

În implementare

Moşniţa Nouă
Nădrag
Niţchidorf
Ohaba Lungă

300.000
220.632
514.000
700.000

Fonduri locale
Fonduri locale
OG 7
PNDR

În implementare
În implementare
În implementare
În pregătire - SF

2.200.000

Orţişoara

Neestimat

Orţişoara
Parţa

658.000
Neestimat

Pădureni
Peciu Nou
Periam

300.000
331.000
517.060

În pregătire
PHARE
PNDR
Fonduri locale
Fonduri locale
HG 577/1998

Derulare
În pregătire
În implementare
În implementare
În implementare
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Nr.
Titlul proiectului
crt.
100. Realizare sistem de alimentare cu apă în localitatea
Fărăşeşti
101. PI : Alimentare cu apă, canalizare şi renovare cămine
culturale comuna Racoviţa
102. Alimentare cu apă a localităţii Hitiaş
103. Alimentare cu apă a localităţii Sârbova
104. Extindere alimentare cu apă din localitatea Ficătar în
localitatea Drăgoeşti
105. Alimentare cu apă a localităţii Căpăt
106. Alimentare cu apă pentru localităţile aparţinătoare
oraşului Recaş
107. Alimentare cu apă în localităţile aparţinătoare comunei
Sacoşul Turcesc
108. Extinderea reţelei de alimentare cu apă în localitatea
Sânmihaiu Român
109. Reabilitare şi extindere reţea apă potabilă, staţie tratare
şi uzina de apă
110. Sistem alimentare cu apă potabilă în localităţile Sânpetru
Mare şi Igriş
111. Alimentare cu apă potabilă şi staţie de tratare a apei
112. Extindere şi modernizare sistem alimentare cu apă
localitatea Satchinez
113. Reabilitare reţea apă potabilă Săcălaz
114. Alimentare cu apă şi reţea de canalizare în localitatea
Secaş
115. Sistem alimentare cu apa loc. Zgribeşti
116. Alimentare cu apă în zona Şag Est
117. Reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă în
localităţile Teremia Mare şi Nerău
118. Modernizarea reţelei de epă potabilă şi a staţiei de
tratare a apei în colonia Fabricii

CJT – ADETIM 2009

Beneficiar şi
parteneri
Pietroasa

Buget total
(EURO)
200.000

Program de
finanţare
OG7

Stadiu
Pregătire SF+PT

Racoviţa

2.500.000

PNDR

În pregătire

Racoviţa
Racoviţa
Racoviţa

950.000
1.486.000
675.000

PNDR
PNDR
PNDR

Pregătire SF+PT
Pregătire SF+PT
Pregătire SF+PT

Racoviţa
Recaş

2.000.000
1.000.000

PNDR
OG 7

Pregătire SF+PT
Derulare

453.000

PNDR

În pregătire – SF

Sânmihaiu Român

Neestimat

PNDR

În pregătire - SF

Sânnicolau Mare

Neestimat

PNDR

În pregătire

Sânpetru Mare

1.100.000

PNDR

În pregătire -SF

Saravale
Satchinez

Neestimat
370.269

PNDR
Fonduri locale

În pregătire SF+PT
În pregătire

Săcălaz
Secaş

6.750.000
3.500.000

FS
PNDR

Pregătire SF+PT
În pregătire SF+PT

Sacoşul Turcesc

Ştiuca
Şag

150.000
900.000

Teremia Mare

480.000

Tomeşti

1.300.000

Fonduri locale
PNDR/(Fonduri
locale)
PHARE 2005
CBC/POS Mediu
PNDR

Pregătire SF+PT
În pregătire – SF+PT
În pregătire – SF+PT
În pregătire
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Nr.
Titlul proiectului
crt.
119. PI: Alimentare cu apă potabilă şi canalizare în localităţile
Luncanbii de Jos, Tomeşti, Româneşti şi Baloşeşti şi
extindere în Colonia Fabricii şi Valea Lui Liman
120. Extindere şi modernizare sistem alimentare cu apă
121. Alimentare cu apă în localitatea Ictar
122. Alimentare cu apă a localităţii Cralovăţ
123. Alimentare cu apă potabilă localitatea Tormac
124. Alimentare cu apă în localităţile Traian Vuia şi Surducu
Mic
125. Alimentare cu apă potabilă şi canalizare localitatea
Traian Vuia
126. Alimentare cu apă a localităţilor Pustiniş, Răuţi şi
Sânmartinul Maghiar
127. Extindere reţea existentă alimentare cu apă în localitatea
Uivar
128. Alimentare cu apa comuna Uivar
129. Alimentare cu apa si canalizare sat Ionel
130. Alimentare cu apa si canalizare sat Otelec
131. Modernizare reţea apă potabilă în localitatea Valcani
132. Reabilitare şi extindere sistem alimentare cu apă
potabilă localităţile Variaş, Gelu şi Sânpetru Mic
133. Reabilitare sistem de alimentare cu apă în localitatea
Voiteg
134. Realizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare
ape menajere în localitatea Folea
135. Sistem de alimentare cu apă potabilă localitatea Vişag

CJT – ADETIM 2009

Beneficiar şi
parteneri
Tomeşti

Buget total
(EURO)
5.000.000

Program de
finanţare
PNDR

Tomnatic
Topolovăţu Mare
Topolovăţu Mare
Tormac
Traian Vuia

637.680
Neestimat
300.000
Neestimat
500.000

HG 577/1997
Fonduri locale
PNDR
Fonduri locale

Traian Vuia

2.500.000

PNDR

În pregătire SF+PT

Uivar

Neestimat

PNDR

În pregătire SF+PT

Uivar

40.000

Uivar
Uivar
Uivar
Valcani
Variaş

1.778.256
750.000
750.001
3.100.000
955.000

Voiteg

150.000

Voiteg

1.000.000

VV Delamarina

400.000

Stadiu
În pregătire -SF
În implementare
În pregătire
Pregătire SF+PT
În implementare
În implementare

Fonduri proprii

În implementare

OG 7
PNDR
PNDR
OG 7/2006
SAPARD

Derulare
Pregătire - SF
Pregătire - SF
În pregătire - SF
În implementare

Fonduri locale

În implementare

PNDR

Pregătire SF+PT

Fonduri locale

În implementare
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ANEXA 2
la Programul strategic al Consiliului Judeţean Timiş, inclusiv componenta dezvoltării şi modernizării infrastructurii publice a localităţilor
judeţului Timiş - MEDIU – Sisteme canalizare şi staţii epurare

Portofoliu de proiecte a Administraţiei Publice Locale Timiş (APL)
AXA 2 - MEDIU
Domeniul DI 2.1 – Resurse de apă
MĂSURA 2.1.3: CONSTRUCŢIA/REABILITAREA/EXTINDEREA SISTEMELOR DE CANALIZARE ŞI STAŢIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE
Valoarea totală a proiectelor 75:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
75

95.398.957 EURO

Titlul proiectului
Construcţie sistem de canalizare ape uzate menajere şi staţie
de epurare localitatea Banloc
Sistem de canalizare şi staţie de epurare în localităţile Balinţ,
Bodo, Tîrgovişte
Sistem de canalizare menajeră în localităţile Bara, Lăpuşnic,
Dobreşti şi Rădmăneşti
Extindere reţea canalizare localitatea Bârna
Sistem canalizare localitatea Becicherecu Mic
Staţie de epurare şi sistem de canalizare menajeră localitatea
Chizătău şi Belinţ
Sistem de canalizare şi staţie de epurare în localitatea Biled
Reţea de canalizare şi staţie de epurare localitatea Cărpiniş
Realizare staţie de epurare şi reţea de canalizare ape uzate
menajere
Extindere reţea canalizare, reabilitare coloană creşă şi păstrare
tradiţii
Extindere şi modernizare sistem de canalizare ape pluviale
Modernizare alimentare cu apă, construire sistem canalizare
menajeră şi staţie de epurare
Reabilitare şi extindere reţele canalizare şi staţie de epurare

Beneficiar şi
parteneri
Banloc
Balinţ

Buget total
(EURO)
1.159.420

Program de
finanţare
OG nr. 7/2006

Stadiu
În implementare

700.000

PNDR

Pregătire

Bara

Neestimat

PNDR

În pregătire - SF

Bârna
Becicherecu Mic
Belinţ

Neestimat
2.000.000
2.500.000

PNDR
PNDR
PNDR

În pregătire
În pregătire – SF+PT
În pregătire - SF

Biled
Cărpiniş
Cărpiniuş

2.000.000
PNDR
În pregătire
798.000 PHARE CES 2005 În derulare
7.989.047
PNDR
În pregătire

Cenad

2.500.000

PNDR

Cenei
Cenei

72.500
2.619.000

Fonduri locale
PNDR

În pregătire - SF+PT
În pregătire

862.782

OG 196/2005

În pregătire SF+PT

Ciacova

În evaluare

Datele cu privire la proiectele cuprinse în anexă au fost înaintate la ADETIM în perioada 2007 – 2008, de către primăriile judeţului Timiş
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Nr.
crt.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Titlul proiectului
Reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare menajeră în
oraşul Ciacova şi localităţile aparţinătoare Petroman, Cebza,
Obad şi Macedonia
Reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare menajeră în
localităţile Ciacova , Petroman, Cebza, Macedonia şi Obad
Staţie de epurare şi sistem canalizare în localitatea Comloşu
Mare
Extindere canalizare menajeră a localităţilor Coşteiu, Ţipari şi
Păru
Sistem de canalizare ape uzate menajere şi staţie de epurare
Construcţie sistem de canalizare a apelor uzate menajere şi
construcţie staţie de epurare pentru localităţile Curtea şi
Coşava
Sistem canalizare menajeră a localităţilor Denta şi Breştea şi
staţie de epurare comună
Repunere în funcţiune şi modernizare staţie epurare ape uzate
localitatea Deta
Canalizarea apelor pluviale Str. Victoriei Deta
Sistem de canalizare menajeră şi staţie de epurare
Reţea canalizare şi staţie de epurare
Sistem de canalizare ape uzate menajere, construcţie staţie de
epurare localităţile Dumbrava şi Răchita
SF- Sistem de canalizare a apelor uzate menajere, construcţia
staţiei de epurare a apelor uzate din localităţile Dumbrava şi
Răchita
Reabilitare reţea apă canal
Studiu de fezabilitate pentru refacere sistem integrat şi
extindere canalizare localitatea Făget
Retehnologizare staţie de epurare în localitatea Făget
Amenajare rigole de scurgere Făget L=4,7km
Reţea de canalizare în localităţile Sălbăgel şi Jena şi staţie de
epurare - Jena

CJT – ADETIM 2009

Beneficiar şi
parteneri
Ciacova

Buget total
(EURO)
4.633.832

Program de
finanţare
Phare CES 2006

În derulare

Ciacova

Neestimat

PNDR/ Guv RO

Pregătire SF+PT

Comloşu Mare

1.113.183

OG nr. 7/2006

În implementare

Coşteiu

1.186.451

OG nr. 7/2006

În derulare

Curtea
Curtea

Neestimat

OG nr. 7/2006
PNDR

În implementare
În pregătire – SF+PT

Denta

2.800.000

PNDR

În pregătire - PT
În implementare

Deta

125.800

Stadiu

Deta
Dudeştii Noi
Dudeştii Vechi
Dumbrava

500.000
1.092.640
3.000.000
Neestimat

Phare CBC ROHU 2005
Fonduri locale
Fonduri locale
PNDR
PNDR

Dumbrava

Neestimat

PNDR

Făget
Făget

Neestimat
PNDR
În pregătire
13.800 PHARE 2005 CES În implementare

Făget
Făget
Găvojdia

Neestimat
125.000
2.000.000

PNDR
Fonduri locale
PNDR/POS Mediu

Derulare
În implementare
În pregătire - SF
În pregătire - SF
Pregătire - SF

În pregătire
În pregătire SF+PT
În pregătire - SF
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Nr.
crt.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Titlul proiectului
Reţea canalizare în localitatea Lugojel
Construcţie sistem de canalizare şi staţie de epurare
Canalizare menajeră a localităţii Giarmata Vii
Canalizare menajeră a localităţii Ghiroda cu evacuarea apelor
uzate prin pompare în reţeaua municipală Timişoara
Sistem canalizare în localităţile Ghizela şi Şanoviţa
Reţele canalizare şi staţie de epurare ape uzate în localitatea
Giarmata
Extindere reţea de canalizare ape menajere în localitatăţile
Giera şi Toager şi staţie de epurare
Canalizare şi staţie de epurare biologică în localitatea Grăniceri
Sistem de colectare ape pluviale
Extindere reţele canalizare în localităţile Giroc şi Chişoda
Reţea de canalizare şi staţie de epurare a comunei Giulvăz PT localitatea Ivanda
Reţea de canalizare şi staţie de epurare a comunei Giulvăz PT localitatea Rudna
Reţea de canalizare şi staţie de epurare a comunei Giulvăz PT localitatea Crai Nou
Canalizare şi staţie de epurare ape uzate localitatea Gottlob
Sistem canalizare şi staţie epurare ape uzate
Reţea de canalizare şi staţie de epurare în localitatea
Lenauheim
Canalizare menajeră în localitatea Liebling
Execuţie canal de colectare a apelor uzate menajere şi staţie
de epurare
Sistem canalizare şi staţie de epurare ape uzate în localitatea
Lovrin
Extindere sistem canalizare şi retehnologizare staţie de
epurare localitatea Margina
Sistem canalizare şi staţie de epurare ape uzate în localităţile
Alioş, Maşloc şi Remetea Mică
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Beneficiar şi
parteneri
Găvojdia
Ghilad
Ghiroda
Ghiroda

Buget total
(EURO)
1.000.000
1.300.000
680.000
994.255

Program de
finanţare
PNDR
PNDR
PNDR
SAPARD

Pregătire - SF
În pregătire – SF+PT
În pregătire – SF+PT
În implementare

Stadiu

Ghizela
Giarmata

Neestimat
3.000.000

PNDR
PNDR

În pregătire –SF+PT
În pregătire - SF

Giera

1.500.000

PNDR

În pregătire

Giera
Giera
Giroc
Giulvăz

650.000
Neestimat

PNDR

1.000.000

PNDR

În pregătire - SF
În pregătire - SF
În implementare
Pregătire -PT

Giulvăz

600.000

PNDR

Pregătire - PT

Giulvăz

400.000

PNDR

Pregătire -PT

Gottlob
Jebel
Lenauheim

1.039.978
2.000.000
5.022.856

Fonduri locale
PNDR/ Guv RO
PNDR

Liebling
Livezile

1.142.857
1.500.000

OG 7/2006
PNDR

În implementare
În pregătire -SF

PNDR

În implementare

Lovrin

În derulare
În pregătire – SF+PT
În pregătire – PT

Margina

Neestimat

PNDR

În pregătire SF+PT

Maşloc

2.800.000

PNDR

În pregătire - SF+PT
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Nr.
crt.
53.

54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Titlul proiectului
PI: Canalizare menajeră pentru localităţile Mănăştiur, Remetea
Luncă şi Pădurani cu staţie de epurare, reţea apă potabilă
Remetea luncă, reabilitare cămin cultural, modernizare străzi
comunale
Canalizare menajeră comuna Moraviţa
Construcţie sistem canalizare ape uzate menajere în localitatea
Moşniţa Nouă
PI: Reabilitare şi extindere reţea de apă uzată – canalizare şi
staţie de epurare – localitatea Nădrag, îmbunătăţire reţe de
drumuri stradale, achiziţionare materiale şi echipamente
destinate conservării patrimoniului cultural imaterial
Reţea de canalizare localitatea Crivina
Sistem centralizat de canalizare si staţie de epurare biologica
com. Niţchidorf
Reţea canalizare şi staţie epurare în localitatea Pesac
Staţie de epurare în localitatea Periam
Realizare sistem de canalizare şi staţie de epurare în
localităţile Poieni, Crivina de Sus şi Pietroasa
Sistem de canalizare si staţie epurare loc. Bencecu de Sus
Sistem de canalizare şi staţie de epurare ape menajere
localitatea Pişchia
Canalizare în localitatea Racoviţa
Canalizare în localitatea Hitiaş
Canalizare în localitatea Sârbova
Reţea de canalizare şi staţie de epurare
Realizare reţea de canalizare în localităţile Bucovăţ şi Bazoşul
Nou
Sistem de canalizare ape menajere cu staţie de epurare
Reţea canalizare menajeră în localitatea Carani
Reţea de canalizare menajeră în localităţile Sânandrei şi
Covaci
Canalizare stradă şi staţie de pompare
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Beneficiar şi
parteneri
Mănăştiur

Buget total
(EURO)
2.500..000

Program de
finanţare
PNDR

Stadiu
În evaluare

Moraviţa
Moşniţa Nouă

1.428.570
5.500.000

OG 7/2006 În implementare
OG nr. 7/2006
În implementare

Nădrag

2.500.000

PNDR

Nădrag
Niţchidorf

200.000
1.000.000

PNDR
POS Mediu

Periam
Periam
Pietroasa

1.148.430
3.800.000
1.700.000

Pişchia
Pişchia

1.000.000
Neestimat

PNDR
PNDR

Pregătire SF+PT
În pregătire - SF

Racoviţa
Racoviţa
Racoviţa
Recaş
Remetea Mare

1.891.000
1.891.000
1.486.000
Neestimat
1.000.000

PNDR
PNDR
PNDR
POR
OG 7/2006/PNDR

Pregătire - SF
Pregătire - SF
Pregătire - SF
În pregătire - SF
În pregătire -SF

Sacoşu Turcesc
Sânandrei

1.200.000
2.115.000

Sânandrei

9.000.000

PNDR
Fonduri locale
(PNDR)
OG 7/2006

Sânnicolau Mare

Neestimat

În evaluare

În pregătire
Pregătire SF+PT

PNDR
În pregătire SF+PT
Fonduri locale/ FS În pregătire
PNDR
Pregătire SF+PT

În pregătire – SF+PT
În pregătire
În implementare
În pregătire
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Nr.
crt.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Titlul proiectului
Reabilitare şi extindere reţea canalizare şi staţie epurare
Sistem de canalizare şi staţie de epurare în localităţile
Sânpetru mare şi Igriş
Sistem canalizare şi staţie de epurare în localitatea Saravale
Sistem canalizare şi staţie de epurare în localitatea Satchinez
Canalizare menajeră în localitatea Săcălaz
Sistem canalizare menajeră în localitatea Şag
PI: Reţea de canalizare şi staţie de epurare, reabilitare cămin
cultural şi alimentare cu apă localitatea Uihei
Retehnologizarea staţiei de epurare şi reabilitare reţea de
canalizare în localitatea Tomeşti
Sistem de canalizare şi staţie de epurare ape uzate menajere
Sistem de canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate
PI: Canalizare şi staţie de epurare localitatea Tormac,
modernizare drum comunal Şoşdea, dotare cămin cultural
Şipet
Reţea de canalizare şi staţie de epurare localitatea Uivar
Extindere şi modernizare sistem canalizare şi staţie de epurare
localitatea Valcani
Canalizarea apelor menajere şi staţie de epurare în localitatea
Variaş
Canalizarea apelor menajere Voiteg
Canalizarea apelor pluviale Voiteg
Sistem de canalizare şi staţie de epurare în localităţile VV
Delamarina, şi Pini şi sistem alimentare cu apă în localităţile
Honorici şi Pini
Sistem de canalizare cu staţie de epurare în localităţile
Pietroasa Mare şi Herendeşti şi extindere reţea apă potabilă
Pietroasa Mare
Sistem canalizare şi staţie de epurare ape uzate

CJT – ADETIM 2009

Beneficiar şi
parteneri
Sânnicolau Mare
Sânpetru Mare
Saravale
Satchinez
Săcălaz
Şag
Şandra
Tomeşti

Buget total
(EURO)
Neestimat
1.500.000
Neestimat
2.500.000
3.685.865
2.100.000
2.500.000
999.896

Program de
finanţare

Stadiu

PNDR

În pregătire
În pregătire -SF

PNDR
PNDR
PNDR
PNDR
PNDR

În pregătire - SF
În pregătire - SF
În pregătire - SF
În pregătire - SF
Pregătire - SF

SAPARD

În implementare

Tomnatic
Topolovăţu Mare
Tormac

2.500.000
3.000.000
3.600.000

PNDR
PNDR
PNDR

În pregătire - SF
În pregătire
În pregătire – SF+PT

Uivar
Valcani

1.500.000

PNDR

În pregătire – SF+PT

Variaş

10.856.234

PNDR

În pregătire - SF

Voiteg
Voiteg
VV Delamarina

1.200.000
100.000
1.800.000

PNDR
Fonduri locale
OG nr. 7/2006

Pregătire - PT
Pregătire SF+PT
În implementare

VV Delamarina

2.500.000

PNDR

În pregătire - SF

469.500

PNDR

În pregătire - PT

Tomnatic
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ANEXA 3
la Programul strategic al Consiliului Judeţean Timiş, inclusiv componenta dezvoltării şi modernizării infrastructurii publice a localităţilor
judeţului Timiş - DEZVOLTARE RURALĂ – Drumuri şi trotuare

Portofoliu de proiecte a Administraţiei Publice Locale Timiş (APL)
AXA 8 – DEZVOLTARE RURALĂ
Domeniul DI 8.3 – Domeniul Civic
MĂSURA 8.3.7 – CONSTRUCŢIA ŞI MODERNIZAREA DRUMURILOR ŞI TROTUARELOR DIN INTERIORUL COMUNELOR
Valoarea totală a proiectelor 76:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

76

51.088.000 EURO

Titlul proiectului
Modernizare străzi Balinţ
Construcţie şi modernizare poduri, podeţe şi punţi pietonale în
localităţile Balinţ, Bodo, Fădimac, Lăpuşnic şi Dobreşti
Pietruire stradală localitatea Bara
SF - Modernizare străzi şi drumuri comunale comuna Bârna
Ridicări topo şi studiu geo - Modernizare străzi şi drumuri
comunale în comuna Bârna
Ridicări topo şi studiu geo - Modernizare străzi şi drumuri
comunale în comuna Bârna
Execuţie trotuare com. Beba Veche
Reparaţii si pietruire străzi com. Beba Veche si sat Chereştur
Asfaltare străzi in com. Beba Veche si sat Chereştur
Trotuare, poduri, podeţe si canale
Reabilitare si asfaltare drumuri si poduri BM-Ferma1
Reabilitare si asfaltare străzi comunale
Realizare alei pietonale şi podeţe în localităţile Belinţ şi Chizătău
Reabilitare drumuri comunale în comuna Biled
Reparaţii şi pietruire drumuri comunale şi străzi
Modernizare drumuri de interes local

Beneficiar şi
parteneri
Balinţ
Balinţ

Buget total
(EURO)
1.978.400
404.760

Program de
finanţare
PNDR
OG 7/2006

Pregătire -PT
În implementare

Bara
Bârna
Bârna

5.000
Neestimat
7.000

Bârna

7.210

Fonduri locale

Pregătire

23.000
72.450
Neestimat
200.000
2.000.000
416.700
40.000
3.500.000
221.500
415.480

Fonduri locale
Fonduri locale
PNDR/ Guv
Fonduri locale
PNDR
Fonduri locale
Fonduri locale
PNDR
Fonduri locale
Fonduri locale

Derulare
Derulare
Pregătire - PT
Derulare
Pregătire SF+PT
Derulare
Pregătire SF+PT
Pregătire - PT
Derulare
Derulare

Beba Veche
Beba Veche
Beba Veche
Becicherecu Mic
Becicherecu Mic
Becicherecu Mic
Belinţ
Biled
Boldur
Boldur

Fonduri locale
PNDR/ Guv. RO
Fonduri locale

Stadiu

Derulare
Pregătire - SF
În derulare

Datele cu privire la proiectele cuprinse în anexă au fost înaintate la ADETIM în perioada 2007 – 2008, de către primăriile judeţului Timiş
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-continuare tabelNr.
Titlul proiectului
crt.
17. Modernizare străzi în localităţile Lucareţ şi Teş
18. Modernizare străzi
19. Modernizare alei pietonale parc, trotuare, străzi
20. Reparaţii drumuri-străzi interioare Cenad
21. Întreţinere drumuri com. Cenei
22. Construire de trotuare sau refacerea celor existente în
localităţile Cenei şi Bobda
23. Reabilitare prin pietruire străzi comunale
24. Reabilitarea şi modernizarea străzilor în localităţilor Chevereşu
Mare, Vucova, Dragşina
25. Contract de execuţie pentru investiţia "Modernizare străzi în
comuna Comloşu Mare"
26. Asfaltare străzi, rigole scurgere si trotuare
27. Reabilitare drumuri comunale
28. Modernizare străzi si reabilitare centru civic loc. Curtea
29. Trotuare comunale în localităţile Darova, Hodoş şi Sacoşu Mare
30. Reabilitare şi modernizare alei pietonale în localitatea Denta
31. Modernizare drumuri şi străzi comunale în localitatea Denta
32. Şanţuri pluviale protejate
33. Modernizare străzi Deta - str. Eminescu, 1 Mai, Târgu Mare,
Trandafirului , Bistriţei, Cernei, Siru Birda, Damaschin Marian,
Aleea Gării
34. Modernizare străzi Deta - ansamblu str. Aleea Ghiladului str.
Gyula
35. Modernizare străzi Deta - Str. Mărăşeşti - Călimăneşti
36. Amenajare străzi com. Dudeştii Noi
37. Reabilitare străzi şi drumuri comunale
38. Modernizare străzi în comuna Dumbrava
39. Pietruire drumuri Dumbrava
40. Amenajare trotuare Făget cu pavaje prefabricate L=4,7km
CJT – ADETIM 2009

Beneficiar şi
parteneri
Brestovăţ
Buziaş
Buziaş
Cenad
Cenei
Cenei
Checea
Chevereşu Mare
Comloşu Mare
Coşteiu
Criciova
Curtea
Darova
Denta
Denta
Denta
Deta

Buget total
(EURO)
600.000
Neestimat
Neestimat
150.000
370.000
372.660

Program de
finanţare
Fonduri locale
POR
POR
Fonduri locale
Fonduri locale
Fonduri locale

Pregătire - PT
Pregătire SF+PT
Pregătire SF+PT
Derulare
Derulare
Derulare

110.000
Neestimat

Fonduri locale
PNDR

Derulare
Pregătire -SF

515.000

Fonduri locale

Derulare

55.600
40.000
1.500.000
40.000
700.000
400.000
300.000
4.000.000

Fonduri locale
Fonduri locale
PNDR
Fonduri locale
FS/ Fond locale
FS/ Fond locale
Fonduri locale
FS/ Fond locale

Stadiu

Pregătire - PT
Derulare
Pregătire - SF
Pregătire SF+PT
Pregătire - SF
Pregătire - SF
Derulare
Pregătire SF+PT

Deta

370.000

Fonduri locale

Derulare

Deta
Dudeştii Noi
Dudeştii Vechi
Dumbrava
Dumbrava
Făget

100.000
290.000
800.000
999.392
47.300
300.000

Fonduri locale
Fonduri locale
Fonduri locale
SAPARD
Fonduri locale
Fonduri locale

Derulare
Derulare
Derulare
În derulare
Derulare
Pregătire SF+PT
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-continuare tabelNr.
Titlul proiectului
crt.
41. Refacere 4 podeţe - Bunea Mare, Beghiul Mic şi Brăneşti,
reparaţie poduri Băteşti şi Temereşti şi construcţia unui podeţ
pietonal peste pârâul Redina
42. Modernizare străzi în localităţile aparţinătoare L=8,5km
43. Modernizare străzi în localitatea Făget L=0,78km
44. Amenajare rigole scurgere în oraşul Făget
45. Decolmatare şanţuri de scurgere în oraşul Făget
46. Reabilitare alei pietonale, podeţe şi indicatoare rutiere
47. Reparaţii îmbrăcăminte bituminoasă sat Cruceni de la gară - DN
59 B L=1,25km
48. Lucrări amenajare alei pietonale
49. Pietruire si balastare străzi in Gătaia
50. Pietruire si balastare drum Semlacul Mare, Butin
51. Reabilitare - asfaltare străzi în comuna Găvojdia
52. Balastarea străzilor din interiorul localităţii Ghilad
53. Modernizare străzi Etapa I
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Modernizare străzi si drumuri loc. Ghizela, Şanoviţa, Paniova,
Hitiaş, DC 81 si DC 83
Modernizare strada Principală Giarmata
Modernizare strada Morii Giarmata
Modernizarea şi realizarea sistemului de colectare a apelor
pluviale în localităţile Giera, Toager şi Grăniceri
PT - Asfaltare străzi în localitatea Vizejdia
Pistă biciclişti şi amenajare trotuare în localităţile Gottlob şi
Vizejdia
Lucrări de modernizare străzi în localitatea Gottlob
Reparaţii trotuare şi podeţe pietonale
Reabilitarea prin pietruire a drumurilor comunale - L=16km
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Beneficiar şi
parteneri
Făget

Buget total
(EURO)
120.000

Program de
finanţare
Fonduri locale

Pregătire SF+PT

862.000
87.000
130.000
80.000
27.700
101.650

Fonduri locale
Fonduri locale
Fonduri locale
Fonduri locale
Fonduri locale
Fonduri locale

Pregătire SF+PT
Pregătire SF+PT
În pregătire SF+PT
În derulare
Derulare
Derulare

Gătaia
Gătaia
Gătaia
Găvojdia
Ghilad
Ghiroda

40.000
60.000
450.000
1.200.000
245.000
5.209.777

Derulare
Derulare
Derulare
Pregătire -SF
Derulare
Derulare

Ghizela

Neestimat

Fonduri locale
Fonduri locale
Fonduri locale
PNDR
Fonduri locale
Fonduri locale/
Guv RO
PNDR

Derulare
Derulare
În pregătire - SF
Pregătire - PT
În pregătire - PT
Derulare
Derulare
Pregătire - PT

Făget
Făget
Făget
Făget
Foeni
Foeni

Giarmata
Giarmata
Giera

200.000
200.000
250.000

Gottlob
Gottlob

100.000
150.000

Fonduri locale
Fonduri locale
PNDR/ Fond
locale
Fonduri locale
Fonduri locale

Gottlob
Jamu Mare
Jebel

500.000
85.700
200.000

Fonduri locale
Fonduri locale
Fonduri locale

Stadiu

Pregătire SF+PT
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-continuare tabelNr.
Titlul proiectului
crt.
63. Realizarea unei alei pietonale din pavele L=4km
64. Reabilitarea drumurilor comunale
65. Amenajare trotuare in Lenauheim, Grabaţ si Bulgăruş
66. Modernizare străzi loc. Lenauheim, Grabaţ si Bulgăruş
67. Reabilitare drumuri comunale
68. Reabilitare şi modernizare drumuri comunale Lovrin
69. Modernizare străzi com. Mănăştiur
70. Punte pietonală peste râul Bega
71. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport locale prin
modernizarea a 6,5 km străzi în localităţile comunei Margina
72. Modernizare străzi în localitatea Mănăştiur
73. Pietruire străzi şi drumuri comunale
74. Asfaltare drumuri comunale şi străzi
75. Pietruire drumuri în comuna Moşniţa Nouă
76. Pietruire străzi loc. Duboz
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Pietruire străzi loc. Niţchidorf
Reabilitare străzi com. Ohaba Lunga
Reparaţii drumuri comunale
Modernizare drumuri stradale şi pietonale Periam
Sensuri giratorii în localitatea Periam
Rută ocolitoare pentru devierea traficului greu localitatea Periam
Reparaţii - pietruire străzi în localităţile comunei Pietroasa
Dezvoltarea comunei Pietroasa prin îmbunătăţirea infrastructurii
rutiere şi modernizarea centrului civic
Reabilitare si modernizare străzi com. Pişchia
Pod de beton armat peste râul Timiş la Racoviţa
Asfaltare drumuri comunale localităţi aparţinătoare oraşului
Recaş
Modernizarea reţelei stradale în localitatea Ianova
Modernizare reţea stradală în localitatea Remetea Mare
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Beneficiar şi
parteneri
Jebel
Jimbolia
Lenauheim
Lenauheim
Livezile
Lovrin
Mănăştiur
Mănăştiur

Buget total
(EURO)
100.000
217.000
500.000
6.807.161
1.000.000
1.557.000
300.000
181.137

Program de
finanţare
Fonduri locale
Fonduri locale
Fonduri locale
PNDR
PNDR
Fonduri locale
Fonduri locale
OG 7

Derulare
Derulare
Derulare
Pregătire - PT
Pregătire - SF
Derulare
Derulare
Derulare

Margina
Mănăştiur
Moraviţa
Moraviţa
Moşniţa Nouă
Niţchidorf

875.000
264.808
200.000
2.500.000
900.000
300.000

OG 7
Fonduri locale
Fonduri locale
PNDR
Fonduri locale
Fonduri locale

Pregătire SF+PT
Derulare
Derulare
Pregătire SF+PT
Pregătire - PT
Derulare

Niţchidorf
Ohaba Lunga
Peciu Nou
Periam
Periam
Periam
Pietroasa
Pietroasa

312.000
1.120.000
220.000
450.000
175.000
780.000
8.200
Neestimat

PNDR
PNDR
Fonduri locale
Fonduri locale
Fonduri locale
Fonduri locale
Fonduri locale
PNDR

Pregătire SF+PT
Pregătire SF+PT
Derulare
Derulare
Pregătire - SF
Pregătire SF+PT
Derulare
Pregătire SF+PT

Pişchia
Racoviţa
Recaş

1.500.000
995.080
2.000.000

PNDR
SAPARD
Fonduri locale

Pregătire SF+PT
În derulare
Derulare

60.000
60.000

Fonduri locale
Fonduri locale

Pregătire SF+PT
Pregătire SF+PT

Remetea Mare
Remetea Mare

Stadiu
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-continuare tabelNr.
Titlul proiectului
crt.
90. Realizare si întreţinere alee pietonală
91.

Modernizare străzi com. Sânmihaiu Roman

92.

96.
97.

Reabilitare microraion Panselelor – Republicii - Parcări şi spaţii
verzi
Reabilitare străzi în localitatea Sânnicolau Mare, acces rutier
Gara Mare
Construcţie şi reabilitare trotuare în localităţile Sânpetru Mare şi
Igriş
Reabilitare şi modernizare străzi interioare comuna Sânpetru
Mare
Modernizare drumuri Săcălaz
Reamenajare poduri si podeţe si decolmatare valea Gutuia

98.

Modernizare străzi com. Ştiuca

93.
94.
95.

Modernizarea străzilor din comuna Şandra L=10,89 km
99.
100. Modernizare drumuri şi străzi comunale Tomeşti
101. Reabilitare prin pietruire străzi în localitatea Tomnatic
Asfaltare drumuri comunale, DC 144 , DC 77 Cralovăţ, DC 76
102. Şuştra
103. Modernizare străzi Variaş
104. Reparaţii drumuri comunale
105. Modernizare drumuri stradale în localitatea Voiteg
106. Balastare străzi în localitatea Vişag
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Beneficiar şi
parteneri
Sânmihaiu
Roman
Sânmihaiu
Roman
Sânnicolau Mare

Buget total
(EURO)
85.716

600.000

Fonduri locale

Derulare

Sânnicolau Mare

111.500

Fonduri locale

Derulare

Sânpetru Mare

100.000

Fonduri locale

Pregătire - PT

Sânpetru Mare

600.000

Fonduri locale

Pregătire - PT

Săcălaz
Secaş

6.286.934
150.000

FS/PNDR
Fonduri locale

Pregătire SF+PT
Derulare

Ştiuca

1.200.000

Şandra

Neestimat

Program de
finanţare
Fonduri locale
PNDR

Stadiu
Derulare
Pregătire - SF

1.867.895

PNDR/ Fonduri
guv. RO
PNDR

Derulare

Tomeşti
Tomnatic
Topolovăţu Mare

1.200.000
150.000
500.000

PNDR
Fonduri locale
Fonduri locale

Pregătire SF+PT
Derulare
Derulare

Variaş
Variaş
Voiteg
VV Delamarina

162.345
509.929
1.000.000
200.000

Fonduri locale
Fonduri locale
Fonduri locale
Fonduri locale

Derulare
Derulare
Derulare
Derulare

Pregătire - PT

243

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Timiş şi Programul strategic

SINTEZA DATELOR FINANCIARE ale Programului strategic (PS CJT IPL Timiş)

Proiecte cuprinse în Programul strategic al Consiliului Judeţean Timiş, inclusiv componenta dezvoltării şi modernizării infrastructurii
publice a localităţilor judeţului Timiş

Denumire AXĂ

Total
proiecte
(nr.)

2
TRANSPORT
MEDIU
EDUCAŢIE SI RESURSE UMANE
SOCIAL SI SĂNĂTATE
TURISM 77
DEZVOLTARE ECONOMICĂ
CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ
DEZVOLTARE RURALĂ 78
COOPERARE TERITORIALĂ
CULTURĂ
TOTAL

3
102
274
27
21
25
10
17
227
32
56
791

AXA
(nr.)
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Proiecte cuprinse în Programul
strategic 2009-2015
Valoare totală
Valoare totală
estimată
cofinanţări locale
(EURO)
4
5
2.101.795.280
25.130.148
471.987.037
22.248.598
4.611.346
500.000
6.268.690
1.438.872
12.641.422
190.000
32.506.053
843.400
5.117.950
4.332.335
95.216.178
45.500.000
35.819.344
2.502.148
36.188.931
2.455.142
2.802.152.235
105.140.643

Proiecte prioritare
Program strategic 2009 - 2015
Valoare totală
Valoare totală
estimată
cofinanţări locale
(EURO)
6
7
74.163.271
11.678.903
35.260.000
758.598
454.476
478.600
2.095.000
985.372
0
0
21.606.053
585.400
4.505.925
4.319.835
0
0
4.714.961
732.348
21.678.435
2.689.200
164.478.121
22.228.256

Pondere
valorică
proiecte
prioritare
(%)
8
45,09
21,45
0,27
1,27
0
13,14
2,74
0
2,86
13,18
100

În tabelul de mai sus, au fost evidenţiate datele financiare cu privire la proiectele cuprinse în actuala variantă a Programului strategic PS CJT IPL
Timiş.
Astfel, au fost estimate în primul rând, sumele aferente numărului total de proiecte pe fiecare axă de dezvoltare strategică, cât şi sumele cofinanţărilor
locale totale pe axe (Coloanele 4 şi 5).
În acest context, cofinanţările se referă atât la sumele prin care beneficiarii proiectelor de finanţare nerambursabilă ale diferitelor programe, contribuie
la implementarea acestora, cât şi la proiectele finanţate exclusiv din resurse financiare proprii ale CJ Timiş.
Datele financiare incluse în coloanele 4 şi 5, se referă atât la proiectele Consiliului Judeţean Timiş, cât şi la proiecte ale unor parteneri strategici (în
principal ale administraţiilor publice din judeţul Timiş), acolo unde aceste date au fost furnizate de cei care le deţin.

77

Pe axa Turism nu sunt definite, deocamdată, proiecte prioritare.
Pe axa Dezvoltare Rurală, proiectele se găsesc în responsabilitatea exclusivă a administraţiilor publice locale din teritoriu. Deocamdată, pentru această axă nu se deţin date privind
definirea de proiecte prioritare.
78
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În coloanele 6 şi 7 ale tabelului, au fost estimate doar sumele aferente numărului de proiecte considerate ca prioritare, pe fiecare axă de dezvoltare
strategică, cât şi sumele cofinanţărilor locale pentru acestea.
În acest context, categoria de proiecte prioritare se referă la proiectele care îndeplinesc, în principal, următoarele cerinţe:
-

Asigură rezolvarea unor cerinţe stringente ale dezvoltării strategice pe termen mediu şi lung,

-

Îndeplinesc, în prezent, condiţiile de eligibilitate pentru calificare în licitaţiile programele europene şi naţionale de finanţări nerambursabile;

-

Au documentaţii de proiect în curs de realizare sau finalizate;

-

Sunt cuprinse în actele de decizie ale autorităţilor care le promovează în vederea dezvoltării economice şi sociale.

În cele ce urmează, redăm unele prezentări grafice ale datelor financiare cuprinse în tabelul de mai sus (coloanele 4 şi 5).
Valoarea totală a proiectelor
Programului strategic de proiecte
2.500,00
2.101,80

Transport

2.000,00

Mediu
Educatie si res. Umane
1.500,00

Social si sanatate
Turism
Dezvoltare economica

1.000,00

Capacitate adminstrativa
Dezvoltare rurala
471,9

Cooperare teritoriala

500,00

Cultura
4,7

6,3

12,7

32,5 5,2

95,3

35,9 36,2

25,2

22,2 0,5

1,5

0,2

0,85

4,4

45,5

2,5 2,45

0,00
Valoare totala estimata (mil. Euro)
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După cum se observă din prezentarea de mai sus, ponderea valorică a proiectelor este majoritară în cadrul axei Transport şi Mediu, urmată de axa
Dezvoltare Rurală. În cazul axei Transport este vizibilă influenţa valorică pregnantă a celor 3 proiecte (Măsura 1.1.1) vizând tronsoanele de autostrăzi
care vor trece prin judeţul Timiş.
Ponderea valorică a cofinanţărilor locale este majoritară în cazul axei Dezvoltare Rurală, fapt care se explică prin numărul mare de proiecte finanţate
din fondurile proprii şi guvernamentale ale administraţiilor publice locale din judeţul Timiş.
Din următoarea prezentare grafică (coloanele 6 şi 7 ale tabelului), rezultă că ponderea valorică a proiectelor prioritare este majoritară în cadrul axei
Transport şi Mediu, urmată de axa Dezvoltare Economică şi axa Cultură.
Ponderea valorică a cofinanţărilor locale este majoritară în axa Transport, urmată de axele Capacitate administrativă, Cultură şi Turism.

Valoarea totală a proiectelor prioritare

80

74,2

70
Transport

60

Mediu
Educatie si res umane

50

Social si sanatate

35,3

40

Turism
Dezvoltare economica

30

21,7

Capacitate administrativa

21,68

20

Dezvoltare rurala
Cooperare teritoriala

11,68

10

0,5 2,1

4,5
0

4,7
0

0,8 0,5 0,99

0

0,6

4,3

Cultura

0 0,75

2,7

0
Valoare proiecte prioritare(mil.euro)
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Finantare locala proiecte prioritare(mil.euro)
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Evidenţiind grafic numărul total de proiecte cuprins în Programul strategic PS CJT IPL Timiş, se constată că axa Mediu cuprinde numărul cel mai
mare de proiecte, urmată de Axa Dezvoltare Rurală, Axa Transport şi Axa Cultura.
Numărul total de proiecte
pe Axele de dezvoltare strategică
274

300

227
250

Transport
Mediu
Educatie si resurse umane

200

Social si sanatate
Turism
150

Dezvoltare economica

102

Capacitate administrativa
100

56
27

50

21

32

25
10

17

Dezvoltare rurala
Cooperare teritoriala
Cultura

0
Nr total proiecte
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PROIECTE FINALIZATE în perioada 2004 - 2008
AXA 1:

COD

Transport

Domeniul de intervenţie (D)

DI 1.1

TRANSPORT RUTIER ŞI STRĂZI URBANE

M 1.1.4

Măsura

Nr.
crt.

Denumire proiect

1.

2.

Construcţia şi modernizarea infrastructurii rutiere de drumuri comunale din
judeţul Timiş

Modernizare infrastructură
rutieră pe drumul comunal
DC 108 şi drumul comunal
DC 262 în comuna Margina
, judeţul Timiş
Îmbunătăţirea infrastructurii
rutiere pe drumul comunal
DC 116 şi drumul comunal
DC 117 în comuna Tomeşti
judeţul Timiş

Beneficiar/
Parteneri
2006
CL Margina/CJ
Timiş

CL Margina /CJ
Timiş

BUGET (EURO)
Finanţare Finanţare
Total
externă
locală

Program
Finanţare

299.500

199.500

100.000

PHARE
CES 2001

451.298

283.348

167.950

PHARE
CES 2001

Realizarea de centuri ocolitoare ale municipiilor şi oraşelor supuse traficului
de tranzit intens

M 1.1.9

Măsura

Nr.
crt.

Denumire proiect

Beneficiar/
Parteneri

BUGET (EURO)
Finanţare Finanţare
Total
externă
locală

Program
Finanţare

2005
1.

SF+PT – Inel de centură
Municipiul Timişoara
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CJ Timiş

860.000

847.500

12.500

Coop.
Internaţională
TimişRegiunea
Venetto Italia
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AXA 3:

COD

EDUCAŢIE ŞI RESURSE UMANE

Domeniul de intervenţie (D)

D 3.1

INFRASTRUCTURA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI DE
PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

M 3.1.1

Măsura

Nr.
crt.

Denumire proiect

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii şcolilor
Beneficiar/
Parteneri

BUGET (EURO)
Finanţare Finanţare
Total
externă
locală

Program
Finanţare

2007
1.

Mansardare clădire cu etaj
la
Şcoala
Constantin
Păunescu - Recaş

CJ Timiş

1.

Mansardare imobil Şcoală
Constantin Pufan Timişoara
Proiectul pentru reabilitarea
şcolilor inundate din judeţul
Timiş

224.000

0

224.000

Buget CJT

CJ Timiş

382.000

0

382.000

Buget CJT

CJ Timiş

780.000

720.000

78.000

2008
2.

COD

Domeniul de intervenţie (D)

D 3.4

FORŢA DE MUNCĂ

M 3.4.1

Măsura

Nr.
crt.

Denumire proiect

1.
2.

3.

PHARE

Promovarea formării profesionale pe tot parcursul vieţii

Centru regional
perfecţionare profesională şi
instruire continuă a APL
Program de instruire,
educaţie permanentă şi
profesională a administraţiei
publice locale
Extindere Promotor Local la
nivelul judeţului Timiş
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Beneficiar/
Parteneri
2004
CJ
Timiş/ADETIM,
APL
CJ Timiş/UPT,
ADETIM, CJ CS
CJ
Timiş/ADETIM

BUGET (EURO)
Finanţare Finanţare
Total
externă
locală

Program
Finanţare

76.400

62.900

13.500

PHARE

76.400

43.400

18.000

PHARE CES
2000

126.514

124.014

2.500

PHARE
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AXA 4:

COD

SOCIAL ŞI SĂNĂTATE

Domeniul de intervenţie (D)

DI 4.2

FOND LOCATIV

M 4.2.1

Măsura

Nr.
crt.

Denumire proiect

Reabilitarea/ modernizarea şi dotarea clădirilor centrelor rezidenţiale, inclusiv
a utilităţilor şi dotarea cu echipamente
Beneficiar/
Parteneri

BUGET (EURO)
Finanţare Finanţare
Total
externă
locală

Program
Finanţare

2008
1.

Blocuri de locuinţe în regim
de închiriere pentru medici
rezidenţi – Spitalul Clinic
Judeţean

COD

CJ Timiş

1.862.000

1.709.000

153.000

Pogram ANL

Domeniul de intervenţie (D)

DI 4.3

SĂNĂTATE

M 4.3.1

Măsura

Nr.
crt.

Denumire proiect

Reabilitarea/ modernizarea infrastructurii, dotarea cu echipamente şi, după
caz, mărirea capacităţii spitalelor
Beneficiar/
Parteneri

BUGET (EURO)
Finanţare Finanţare
Total
externă
locală

Program
Finanţare

2008
1.

Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Timişoara

AXA 6:

COD

591.000

0

591.000

Buget CJT

DEZVOLTARE ECONOMICĂ

Domeniul de intervenţie (D)

DI 6.1

MEDIUL DE AFACERI

M 6.1.2

Măsura

Nr.
crt.

Denumire proiect

1.

CJ Timiş

Stimularea dezvoltării infrastructurii specifice mediului de afaceri (parcuri
industriale şi tehnologice, zone economice, platforme logistice, etc.)

Parc Tehnologic şi Industrial
Timişoara
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Beneficiar/
Parteneri

BUGET (EURO)
Finanţare Finanţare
Total
externă
locală

2004
CJ
3.100.000
Timiş/ADETIM

2.850.000

16.500

Program
Finanţare
PHARE
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AXA 7:

COD

CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ

Domeniul de intervenţie (D)

DI 7.1

INFRASTRUCTURĂ INSTITUŢIONALĂ

M 7.1.1

Măsura

Nr.
crt.

Denumire proiect

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii instituţionale
Beneficiar/
Parteneri

BUGET (EURO)
Finanţare Finanţare
Total
externă
locală

Program
Finanţare

2007
1.

Reabilitarea clădirii din Piaţa
Regina Maria
Reabilitarea etajului 4 al
clădirii de pe strada Franz
Liszt nr. 3 - Timişoara

2.

COD

150.000

0

150.000

Buget CJT

CJ Timiş

169.000

0

169.000

Buget CJT

Domeniul de intervenţie (D)
SERVICII OFERITE DE CĂTRE ADMINISTRAŢIA
PUBLICĂ LOCALĂ

DI 7.4
M 7.4.8
Nr.
crt.

CJ Timiş

Măsura

Introducerea reformelor privind managementul calităţii

Denumire proiect

Beneficiar/
Parteneri

BUGET (EURO)
Finanţare Finanţare
Total
externă
locală

Program
Finanţare

2008
1.

Alinierea activităţii CJT la
standardele
UE
prin
elaborarea şi implementarea
Sistemului de Management
al Calităţii în cadrul CJ Timiş
şi certificare ISO a calităţii
serviciilor

CJ Timiş

1.

Program pilot în judeţul
Timiş de gestionare a
fondurilor
locale
prin
management financiar pe
bază de programe şi
proiecte

CJ Timiş

82.670

72.670

10.000

PHARE 2005

30.000

20.000

10.000

PHARE CBC
2002

2006
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AXA 9:

COD

COOPERARE TERITORIALĂ

Domeniul de intervenţie (D)

DI 9.1

COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

M 9.1.1

Măsura

Nr.
crt.

Denumire proiect

Dezvoltarea infrastructurii de transport în zonele transfrontaliere

1.

Facilităţi de infrastructură
pentru
Punct
Trecere
Frontieră
Cenad
–
Kiszombor – faza a II-a

1.

Studiu de Fezabilitate şi
Proiect
Tehnic
pentru
amenajare acces la rampă
pod peste Mureş la cenad –
România, L=3 km
Modernizare DJ 682, Beba
Veche – Frontieră Ungaria,
km 188+000-191+0000, L=3
km
Reabilitarea
infrastructurii
rutiere a Drumului judeţean
DJ 593 Foeni-Giulvăz-Peciu
Nou segmentul Foeni – PF,
total 4,4 km
Studiu de fezabilitate pentru
modernizarea
accesului
rutier Cruceni – PTF Foeni,
L=3 km

2.

3.

4.

Măsura

Nr.
crt.

Denumire proiect
Centru
regional
şi
transfrontalier
pentru
prevenire şi intervenţie în
caz de inundaţii
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BUGET (EURO)
Finanţare Finanţare
Total
externă
locală

2004
CJ Timiş/DGV
1.190.000
Timiş

Program
Finanţare

843.000

85.000

74.136

66.715

7.421

PHARE CBC
2005/INTER
REG IIIA

CL Beba
Veche/CJ Timiş

386.000

347.400

38.600

PHARE CBC
2005

CJ Timiş

884.654

790.000

94.654

PHARE CBC
2004 RO-SE

CL Foeni/CJ
Timiş, ADETIM,
CL Secanj
Serbia

31.945

28.165

3.780

PHARE CBC
RO-SE 2005

2008
CL Cenad/CJ
Timiş

PHARE

Îmbunătăţirea managementului apelor în zonele transfrontaliere

M 9.1.5

1.

Beneficiar/
Parteneri

Beneficiar/
Parteneri
2008
CJ Timiş/CJ
Arad, CJ Bihor,
DCMT, CL
Szeged, DAB
Timişoara Dir.
Ape Crişuri
Oradea

BUGET (EURO)
Finanţare Finanţare
Total
externă
locală
850.000

765.000

85.000

Program
Finanţare
PHARE
CBC 2004
RO-HU
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M 9.1.10
Nr.
crt.
1.

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri cu caracter transfrontalier

Denumire proiect
SF+PT - Incubator de
afaceri şi Centru de Transfer
Tehnologic PITT

M 9.1.13
Nr.
crt.

Măsura

Măsura

Beneficiar/
Parteneri
2008
CJ
Timiş/ADETIM,
Fundaţia
Progress Szeged

BUGET (EURO)
Finanţare Finanţare
Total
externă
locală
84.698

75.480

9.218

Program
Finanţare
PHARE
CBC 2005
RO-HU

Dezvoltarea infrastructurii turistice transfrontaliere de mici dimensiuni

Denumire proiect

Beneficiar/
Parteneri

BUGET (EURO)
Finanţare Finanţare
Total
externă
locală

Program
Finanţare

2005
1.

Studiu de fezabilitate pentru
definirea potenţialului de
investiţii si a oportunităţilor
de afaceri în sectorul
agricol, al dezvoltării rurale
şi al protecţiei mediului, în
raport cu potenţialul turistic
al Regiunii V Vest România

1.

Amenajare şi montare Skilift pe Muntele Semenic

1.

Parteneriat
instituţional
transfrontalier
pentru
elaborarea
Programului
Strategic de Dezvoltare a
Turismului la nivelul zonei
formate din judeţele Timiş,
Craş-Severin şi Mehedinţi

2.

Valorificarea
potenţialului
turistic
local
judeţean
transfrontalier – Timişoara,
poartă de acces
spre
arealul româno – sârb al
Dunării

CJT – ADETIM 2009

CJ Timiş

2006
CJ Timiş/CJ
Caraş-Severin,
CL Văliug
2008
ADETIM/ CJ
Timiş, As.
Banat, CJ CS,
CL Băile
Herculane, CJ
MH, CL Orşova,
CL Veliko
Gradiste
ADETIM/ CJ
Timiş

667.810

96.279

0

Program
Finanţare
Guv. Italia

184.000

0

184.000

Buget CJT

28.674

25.414

3.260

PHARE
CBC
ROSE 2005

130.874

120.874

10.000

CBC
ROSE 2005/2
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M 9.1.20
Nr.
crt.

Măsura

Cooperarea instituţională transfrontalieră pe teme diverse

Denumire proiect

BUGET (EURO)
Finanţare Finanţare
Total
externă
locală

Beneficiar/
Parteneri

Program
Finanţare

2008
1.

Reţea
integrată
de
cooperare
transfrontalieră
pe frontiera RO-SE, prin
înfiinţarea/consolidarea
agenţiilor
judeţene
de
dezvoltare şi promovare
economică

1.

Sistem
informatic
de
comunicare şi cooperare
interinstituţională în reţa la
nivelul APL Timiş, pentru
dezvoltare şi promovare
economică transfrontalieră
„Împreună în Europa” –
revistă bilunară în format
electronic
şi
tipărire
trimestrială
Sicily – Timis County:
dissemination of awareness
on
the
Enlargement
processes and of good
practices feasible on the
pre-adhesion strategies of
the candidate countries
within the agriculture and
environment sectors

2.

3.

1.

Proiect PPP – software de
promovare
economică
regională
(cooperare
Wittman)

CJT – ADETIM 2009

ADETIM

85.449

68.272

17.177

PHARE CBC
2004 RO-SE

73.745

45.334

28.411

PHARE CBC
RU-HU

C Timiş

22.542

18.542

4.000

ADETIM/Reg.
Sicilia Italia

54.830

15.000

0

Coparteneriat
cu Euromed
CareforRegiunea
Sicilia

383.950

0

Cooperare
internaţională
CJT
–
ADETIM
–
Witman
Germania

2004
CJ Timiş/Ad.
Gen. Csongrad
HU

2005
CJ
383.950
Timiş/ADETIM,
Witman
Germania

PHARE
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PROIECTE FINALIZATE în perioada 2004 – 2008 – Date financiare

Proiecte finalizate în perioada 2004 – 2008
AXA
(nr.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumire AXĂ
TRANSPORT
MEDIU
EDUCAŢIE SI RESURSE UMANE
SOCIAL SI SĂNĂTATE
TURISM
DEZVOLTARE ECONOMICĂ
CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ
DEZVOLTARE RURALĂ
COOPERARE TERITORIALĂ
CULTURĂ
TOTAL

Total
proiecte
(nr.)

Total

3
0
6
2
0
1
4
0
16
0
32

1.611.000
0
1.665.314
2.453.000
0
3.100.000
431.670
0
5.002.433
0
14.263.417

Nr./ valoare proiecte
(mil. Euro)

Buget (Euro)
Finanţare
externă
1.330.348
0
946.314
1.709.000
0
2.850.000
92.670
0
3.568.551
0
10.496.883

Finanţare
locală
280.500
0
718.000
744.00
0
16.500
339.000
0
560.521
0
1.915.265

2004

2005

2006

2007

2008

0
0
3
0
0
1
0
0
4
0
8/4,72

1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
3/1,92

2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
4/0,97

0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
3/0,55

0
0
2
2
0
0
1
0
9
0
14/6,25

În tabelul de mai sus, sunt evidenţiate datele financiare cu privire la proiectele finalizate în perioada 2004-2008, cuprinse în Programului Strategic al
Consiliului Judeţean Timiş, inclusiv componenta dezvoltării şi modernizării infrastructurii publice a localităţilor judeţului Timiş aferent Strategiei de
Dezvoltare Economico Sociale a judeţului Timiş PS CJT IPL Timiş.
Astfel, sunt prezentate sumele totale, aferente numărului total de proiecte pe fiecare axă de dezvoltare strategică, cât şi sumele reprezentând
cuantumul finanţărilor externe şi cele ale cofinanţărilor locale pe fiecare axă de dezvoltare. De asemenea, sunt prezentate numărul de proiecte
finalizate, pe ani şi pe fiecare axă de dezvoltare.
În cazul Axei strategice Dezvoltare Rurală, în prezent nu se dispun de date financiare cu privire la proiectele finalizate, aceste proiecte găsindu-se în
responsabilitatea exclusivă a administraţiilor publice locale din judeţul Timiş.
În cele ce urmează, sunt redate grafic unele date financiare cuprinse în tabelul de mai sus.
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Numărul proiectelor finalizate şi valoarea totală a acestora pe axele de dezvoltare

16
16
14
Transport

12

Mediu
Educatie si res umane

10

Social si sanatate
Turism

8

6

6
4

Dezvoltare economica

5,1

Capacitate administrativa

4
3
2
1

2
0

0

1,67

1,62
0

0

0

Dezvoltare rurala

3,1

2,5

Cooperare teritoriala

0

0,45

Cultura

0

0

0
Nr. proiecte finalizate

Valoare totala proiect finalizate (mil. Euro)

Numărul cel mai mare de proiecte finalizate(15), a fost înregistrat pe Axa Cooperare Teritorială şi, implicit, valoarea totală a acestora este cea mai
mare (5,1 mil. Euro), urmată de Axa Educaţie şi resurse umane (6 proiecte), dar cu o valoare totală mai mică (1,6 mil. Euro) faţă de Axa Social şi
sănătate (2,5 mil. Euro) cu un număr mai mic de proiecte finalizate (2 proiecte).
Totodată, se observă că pe Axa Mediu şi Axa Turism nu a fost finalizat nici un proiect în perioada 2004-2008.
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Valoarea finanţării externe şi locale pe axele de dezvoltare
4

3,57

3,5

Transport

2,85

3

Mediu
Educatie si res umane

2,5

Social si sanatate

2
1,5

Turism

1,71

Dezvoltare economica

1,34

Capacitate administrativa
0,95

Dezvoltare rurala

0,720,75

1

0,34

0,29

0,5
0

0

0,09

0

0

Cooperare teritoriala

0,57

0

0 0,02

Cultura
0

0

0
Valoare finanţare externă (mil. euro)

Valoare finanţare locală (mil. euro)

Cea mai mare valoare a finanţării externe atrase, a fost realizată pe Axa 9 Cooperare teritorială (3,57 milioane Euro), lipsind însă atragerea de
finanţări externe pe Axa Mediu, Axa Turism şi Axa Cultură.
Privind finanţarea locală, se observă că valoarea cea mai mare se înregistrează pe Axa 4 Social şi sănătate (0,75 milioane Euro), urmată de Axa 3
Educaţie şi resurse umane (0,72 milioane Euro).
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Numarul proiectelor finalizate în perioada 2004-2008

Valoarea proiectelor finalizate în perioada 2004-2008
(mil. euro)

14
7
12
6
10
5
8
4

14
6,12

3
4,72
2

4 8

1

2

1,92
0,97

0

Anul 2004

6

Anul 2005

Anul 2006

0,55

Anul 2007

3

4

3

0

Anul 2008

Anul 2004

Anul 2005

Anul 2006

Anul 2007

Anul 2008

Se observă că, în anul 2008 au fost finalizate cele mai multe proiecte (14), cu o valoare totală de 6,12 milioane Euro, iar cele mai puţine proiecte au
fost finalizate în anii 2005 şi 2007, (câte 3 proiecte) cu o valoare totală de 1,92 milioane Euro în anul 2005, şi de numai 0,55 milioane Euro în anul
2007.
În anul 2004 au fost finalizate un număr de 8 proiecte, cu o valoare totală de 4, 72 milioane Euro.
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Numărul de proiecte finalizate în perioada 2004-2008
9

9
8

Transport

7

Mediu
Educatie si res umane

6

Social si sanatate

5

Turism

4

4

Dezvoltare economica

3

Capacitate administrativa

3

2

0
0

1

1

1
0

00

2

2

2
0
0

Anul 2004

0

1

1
0

0

0

0

0 00

Anul 2005

0

00000

0

Anul 2006

Dezvoltare rurala

22

Cooperare teritoriala

1
0

00

1
000

000

Anul 2007

00

00

Cultura

0

0

Anul 2008

Se observă că cele mai multe proiecte (9), au fost finalizate în anul 2008 pe Axa Cooperare teritorială, urmată de Axele Educaţie şi resurse umane
(2), Social şi sănătate (2) şi Capacitate administrativă (1), rezultând pe 2008 un număr de 13 proiecte finalizate, din totalul de 32 proiecte finalizate
(41,93%)
În anul 2007 au fost finalizate un număr de 3 proiecte (9,67%), pe Axa Capacitate administrativă (2 proiecte) şi Axa Educaţie şi resurse umane (1
proiect). Totodată, în anul 2006 au fost finalizate un număr de 4 proiecte (12,90%), în anul 2005 finalizându-se 3 proiecte (9,67%), iar în anul 2004 au
fost finalizate un număr de 8 proiecte (25,80%).
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Principii
SDES Timiş stabileşte la momentul prezent, pe baza analizelor si soluţiilor identificate,
priorităţile stringente de dezvoltare ale judeţului Timiş, la nivel local, judeţean şi regional şi
propune susţinerea acestora prin investiţii publice concentrate, alocate pe bază de programe şi
proiecte considerând surse de finanţare şi mijloace multiple.
Surse de finanţare
SDES Timiş şi Programele strategice aferente asigură şi posibilitatea prioritizării investiţiilor
publice pentru dezvoltare, asigurând fundamentarea generală a direcţiilor de alocare a
fondurilor publice pentru investiţii cu impact semnificativ asupra dezvoltării economice şi sociale
a judeţului Timiş. Implementarea Programului strategic pe termen mediu şi lung are în vedere
următoarele surse de finanţare, interne şi externe:
1. Fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene, respectiv Programele
operaţionale sectoriale şi de cooperare teritorială finanţate de acestora;
2. Fondurile UE de finanţare a agriculturii - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;
3. Fondurile de preaderare UE, până la epuizarea acestora;
4. Programe guvernamentale de finanţare;
5. Bugetul Consiliului Judeţean Timiş;
6. Bugetele locale ale comunităţilor judeţului Timiş;
7. Alte programe şi fonduri externe nerambursabile;
8. Alte surse: credite bancare şi finanţări private.
Având în vedere interesul prioritar al administraţiei publice judeţene şi locale din judeţul Timiş
pentru accesarea finanţărilor nerambursabile ale UE pentru proiectele cuprinse în SDES Timiş,
în cele ce urmează se prezintă succint principalele surse de finanţare nerambursabilă şi unele
condiţii de accesare a acestora, care vizează, în principal, administraţia publică din România.
1. Fondurile Structurale şi de Coeziune
1.1. Reforma politicii de dezvoltare regională pentru perioada 2007-2013
Politicile comune ale statelor membre Uniunii Europene (UE), elaborate şi adoptate de către
instituţiile comunitare, cu aplicabilitate pe întreg teritoriul Uniunii, răspund unui principiu
fundamental al construcţiei europene, acela al solidarităţii şi coeziunii.
Concepută ca o politică a solidarităţii la nivel european, politica de coeziune se bazează în
principal pe solidaritate financiară, adică pe redistribuirea unei părţi din bugetul comunitar
realizat prin contribuţia statelor membre către regiunile şi grupurile sociale mai puţin prospere.
Implementarea politicii de coeziune la nivelul Uniunii Europene presupune reducerea
decalajelor existente între regiuni în termeni de producţie, productivitate şi ocupare. O creştere
economică puternică în special în noile State Membre, cele 10 care au aderat în mai 2004 plus
România şi Bulgaria, poate fi un impuls semnificativ pentru restul economiei Uniunii Europene
lărgite. Politica de coeziune are drept scop reducerea decalajelor existente între regiunile din
Uniunea Europeana. Pentru atingerea obiectivelor politicii de coeziune, statele membre şi
regiunile au nevoie de ajutor financiar important în vederea soluţionării diverselor probleme
structurale răspândite şi a realizării potenţialului lor de creştere.
Există disparităţi semnificative între statele membre ale UE şi regiunile sale, acestea în afara
diferenţelor Produsului Naţional Brut (PNB), concretizate de:
-

dotările cu infrastructură,
calitatea mediului,
şomaj şi aptitudinile forţei de muncă necesare pentru dezvoltarea viitoare
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-

mărimea si diversitatea mediului de afaceri,
diferenţe în ceea ce priveşte utilizarea noilor tehnologii.

Politica de coeziune economică şi socială a Uniunii Europene este, înainte de toate, o politică a
solidarităţii. Scopul acesteia este să promoveze un înalt nivel de competitivitate şi de ocupare a
forţei de muncă, oferind ajutor regiunilor mai puţin dezvoltate şi celor care se confruntă cu
probleme structurale. Se asigură astfel o dezvoltare stabilă şi durabilă a UE şi o funcţionare
optimă a Pieţei Interne. Politica regională se bazează, în principal, pe solidaritate financiară,
adică pe redistribuirea unei părţi din bugetul comunitar realizat prin contribuţia Statelor Membre
către regiunile şi grupurile sociale mai puţin prospere.
În acelaşi timp, Uniunea se confruntă, în ansamblu, cu provocarea rezultată în urma potenţialei
accelerări a restructurării economice în urma globalizării, deschiderii pieţelor, revoluţiei
tehnologice, dezvoltării economiei şi societăţii bazate pe cunoaştere, îmbătrânirii populaţiei şi
creşterii nivelului emigrărilor.
Pentru îndeplinirea obiectivelor stipulate în tratatul privind constituirea UE, acţiunile care vor fi
finanţate din bugetul UE alocat politicii de coeziune trebuie să contribuie la promovarea creşterii
sustenabile, competitivităţii şi a gradului de ocupare.
1.1. Obiectivele politicii de coeziune
Pentru perioada 2007-2013 o treime din bugetul UE (aproximativ 840 miliarde Euro) va fi alocat
politicii de coeziune care va fi finanţată prin trei instrumente financiare: Fondul European de
Dezvoltare Regionala (FEDR), Fondul Social European(FSE) şi Fondul de Coeziune(FC).
Cele trei instrumente financiare finanţează următoarele obiective:
Obiectivul 1: Convergenţa. Finanţările vizează regiunile NUTS II cu un PIB/ Capita mai mic
decât 75% din media comunitară. Obiectivul urmăreşte accelerarea dezvoltării economice în
regiuni mai puţin dezvoltate prin investiţii în infrastructură, capital uman, inovare şi dezvoltarea
societăţii bazate pe cunoaştere, protejarea mediului.
Obiectivul 2: Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă. Regiunile care pot beneficia
de finanţări sub acest obiectiv sunt acelea care nu sunt eligibile pentru a primi fonduri sub
obiectivul de convergenţă. Acest obiectiv este finanţat doar din fondurile structurale, adică din
FEDR si FSE. Acţiunile care pot fi finanţate sub acest obiectiv sunt acelea care privesc
dezvoltarea regiunilor competitive, ocuparea forţei de muncă prin anticiparea schimbărilor
economice şi sociale, prin creşterea şi îmbunătăţirea calităţii investiţiilor în capitalul uman,
inovare şi promovarea societăţii informaţionale.
Obiectivul 3: Cooperare teritorială europeană. Acest obiectiv urmăreşte creşterea cooperării
între regiuni pe trei niveluri:
-

cooperare interregională – încurajarea schimbului de experienţă între zone din UE,
cooperare transfrontalieră – programe comune derulate de regiuni aflate la graniţe şi
cooperare transnaţională.

Alocarea financiară pentru acest obiectiv este de 7,75 mld. Euro, reprezentând 2,52% din
fondurile pentru politica de coeziune şi este finanţat integral din FEDR.
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) este destinat reducerii dezechilibrelor între
diferitele regiuni ale UE. Este cel mai important fond structural în termini de resurse, acordând
ajutoare financiare zonelor defavorizate, fiind astfel un important instrument de corecţie a
dezechilibrelor regionale. Principiile alocării acestui fond sunt: concentrarea pe obiective şi
regiuni (pentru maximizarea efectelor), parteneriatul între Comisia Europeanã, statele membre
UE şi autorităţile locale şi regionale (pentru planificarea şi punerea în practică a intervenţiei
structurale), programarea intervenţiei şi adiţionalitatea contribuţiei comunitare (care nu trebuie
să se substituie celei naţionale). FEDR trebuie să contribuie la creşterea coeziunii economice şi
sociale şi reducerea disparităţilor regionale prin sprijinirea dezvoltării şi ajustării structurale a
economiilor regionale, inclusiv conversia regiunilor aflate în declin industrial şi a regiunilor
rămase în urmă, cooperării frontaliere, transnaţionale şi interregionale.
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Domeniile de finanţare ale FEDR sunt:
- inovare, cercetare-dezvoltare, antreprenoriat;
- creare de noi locuri de munca;
- investiţii;
- turism;
- mediu – prevenire accidente ecologice;
- infrastructură;
- educaţie;
- asistenţă tehnică;
- servicii de sprijin pentru afaceri şi crearea de fonduri de garantare.
Fondul Social European(FSE) acordă susţinere financiară acţiunilor de formare şi reconversie
profesională ca şi celor vizând crearea de noi locuri de muncă. FSE trebuie să contribuie la
îndeplinirea priorităţilor Comunităţii în ceea ce priveşte întărirea coeziunii economice şi sociale,
a asigurării unui nivel înalt de ocupare şi locuri de muncă mai multe şi mai bune, prin
îmbunătăţirea oportunităţilor de angajare. Acesta va trebui să sprijine politicile naţionale pentru
obţinerea unei ocupări depline a forţei de muncă, asigurarea calităţii şi productivitatea muncii şi
promovarea incluziunii sociale, prin asigurarea accesului la piaţa muncii a categoriilor
dezavantajate şi reducerea disparităţilor regionale şi naţionale.
Domeniile de finanţare ale FSE sunt:
- Promovarea includerii sociale şi a şanselor egale pentru toţi;
- Dezvoltarea educaţiei şi a formării continue;
- Promovarea unei forţe de muncă adaptabile şi calificate, sprijinirea inovaţiei în organizarea
muncii;
- Sprijinirea întreprinzătorilor şi a creării de locuri de muncă;
- Susţinerea potenţialului uman în cercetare ştiinţă şi tehnologie;
- Îmbunătăţirea participării femeilor pe piaţa muncii.
Fondul de Coeziune finanţează proiecte pentru:
- măsuri în domeniul mediului cum ar fi surse regenerabile de energie care promovează
dezvoltarea durabilă;
- reţele trans-europene, în special proiecte de interes european.
Principiile de programare a asistenţei financiare ale fondurilor structurale
-

Complementaritate: acţiunile comunitare trebuie să fie complementare cu cele naţionale
corespondente.

-

Parteneriat: acţiunile comunitare trebuie realizate printr-o strânsă consultare între Comisie şi
Statele Membre, împreună cu autorităţi şi organisme numite de Statele Membre, cum ar fi
autorităţi regionale şi locale, parteneri economici şi sociali. Parteneriatul trebuie să acopere
pregătirea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea asistenţei financiare. Statele Membre
trebuie să asigure asocierea partenerilor relevanţi la diferite stadii ale programării.

-

Subsidiaritate: Fondurile Structurale nu sunt direct alocate proiectelor alese de Comisie.
Principalele priorităţi ale programului de dezvoltare sunt definite de autorităţi naţionale/
regionale în cooperare cu Comisia, dar alegerea proiectelor şi managementul lor sunt sub
responsabilitatea exclusivă a autorităţilor naţionale şi regionale.

-

Aditionalitate: Ajutorul Comunitar nu poate înlocui cheltuieli structurale publice sau altele
echivalente ale Statelor Membre. Bugetul programelor pot include atât fonduri UE cât şi
fonduri naţionale din surse publice sau private.

-

Compatibilitate: Operaţiunile finanţate de Fonduri Structurale trebuie să fie în conformitate
cu prevederile Tratatului UE, precum şi cu politicile şi acţiunile UE, inclusiv regulile privind
concurenţa, achiziţiile publice, protecţia mediului, eliminarea inegalităţilor, promovarea
egalităţii între bărbaţi şi femei.

-

Multianualitate: acţiunea comună a Comunităţii şi Statelor Membre trebuie să fie
implementată pe o bază multianuală printr-un proces de organizare, luare de decizii şi
finanţare bazat pe formularea de strategii integrate şi coerente multianuale şi definirea de
obiective concrete.
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-

Concentrare: Fondurile Structurale sunt concentrate pe câteva obiective prioritare; de fapt, o
mare parte a acestora acoperă un număr limitat de zone, care au nevoie de sprijin pentru
dezvoltarea lor, iar resursele rămase sunt dedicate anumitor grupuri sociale care se
confruntă cu dificultăţi în toată Uniunea Europeană, fără a satisface criterii geografice
speciale.

Alocarea Fondurilor Structurale si de Coeziune în România
Suma totală a Fondurilor Structurale şi de Coeziune alocate României este de 19,668 miliarde
Euro, din care 12,661 miliarde Euro reprezintă Fonduri Structurale în cadrul Obiectivului
„Convergenţă”, 6,552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 0,455 miliarde
Euro sunt alocate Obiectivului „Cooperare Teritorială Europeană” (inclusiv transferurile la
Instrumentul pentru Asistenţa de Pre-Aderare - IPA şi Instrumentul European de Vecinătate şi
Parteneriat - ENPI).
Alocarea financiară pentru România a fondurilor structurale şi de coeziune 2007-2013

Convergenţă
Fondul de Coeziune
Cooperare teritorială
Total

2007
830
445
60
1.335

2008
1.215
638
61
1.915

2009
1.654
858
62
2.576

2010
1.997
1.030
64
3.092

2011
2.154
1.109
66
3.330

Milioane EURO
2012
2013
Total
2.319
2.489
12.660
1.192
1.278
6.552
68
70
454
3.580 3.837

Pachetul financiar al fondurilor structurale si de coeziune pentru România în perioada 20072013
Sursa: Cadrul Strategic Naţional de Referinţa 79

Cadrul programatic
Documentele strategice de implementare a fondurilor structurale şi de coeziune în România
sunt următoarele:
-

Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013;
Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013;
Programele Operaţionale;
Documente Cadru de Implementare (Programele Complement).

Cadrul Naţional Strategic de Referinţă (CSNR) şi Programele Operaţionale (PO) sunt, conform
legislaţiei comunitare în domeniu, documentele obligatorii pentru statele membre.
Planul Naţional de Dezvoltare a României (PND) pentru perioada financiară 2007-2013
reprezintă documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală, aprobat
de Guvern şi elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta dezvoltarea socio-economică a
României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.
PND reprezintă documentul pe bază căruia au fost elaborate Cadrul Strategic Naţional de
Referinţă 2007-2013 (CSNR), reprezentând strategia convenită cu Comisia Europeană pentru
utilizarea instrumentelor structurale, precum şi Programele Operaţionale prin care se vor
implementa aceste fonduri.
Strategia de dezvoltare a PND 2007-2013 este o reflectare a nevoilor de dezvoltare a
României, în vederea reducerii cât mai rapide a decalajelor existente faţă de UE. Strategia PND
2007-2013 se axează atât pe orientările strategice comunitare privind coeziunea, cât şi pe
priorităţile Agendei Lisabona şi obiectivele de la Göteborg.
PND-ul României pentru perioada 2007-2013 prevede şase priorităţi naţionale de dezvoltare:
1. Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere;
2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport;

79

www.fonduri-structurale.ro

CJT – ADETIM 2009

264

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Timiş

3. Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului;
4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi întărirea
capacităţii administrative;
5. Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol;
6. Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării.
Cadrul Strategic Naţional de Referinţă(CSNR) este documentul strategic de referinţă pentru
programarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune în România. Acest tip de document este
elaborat de fiecare stat membru al UE conform noului acquis privind Politica de Coeziune.
Acest document serveşte ca document strategic prin care se stabilesc priorităţile de intervenţie
ale Fondurilor Structurale şi de Coeziune în perioada de referinţă. Baza pentru elaborarea
acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor Structurale si de
Coeziune a constituit-o Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, aprobat de Guvernul
României în luna decembrie 2005.
Scopul principal al CSNR este de a consolida obiectivul strategic al politicilor economice de
coeziune socială şi regionale ale României, precum şi de a stabili legăturile potrivite şi corecte
cu politicile Comisiei Europene, mai ales cu Strategia de la Lisabona, care stă la baza elaborării
politicilor de dezvoltare economică şi de crearea a noi locuri de muncă.
Viziunea CSNR: Crearea unei Românii competitive, dinamice şi prospere.
Obiectiv CSNR: Reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi
statele membre ale Uniunii Europene prin generarea unei creşteri suplimentare de 15-20% a
PIB până în anul 2015. CSNR a fost elaborat pe baza Planului National de Dezvoltare (PND)
2007-2013. CSNR se implementează prin Programele Operaţionale.
Programele Operaţionale
Programele operaţionale (PO) sunt documente aprobate de Comisia Europeană pentru
implementarea acelor priorităţi sectoriale şi/ sau regionale din Planul naţional de dezvoltare
care sunt aprobate spre finanţare prin Cadrul de sprijin comunitar.
Programele operaţionale sunt instrumentele de management prin care se realizează obiectivele
CSNR 2007-2013, prin intermediul unor intervenţii specifice.
România are elaborate 7 programe operaţionale sub obiectivul Convergenţă:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Programul operaţional dezvoltarea resurselor umane;
Programul operaţional creşterea competitivităţii economice;
Programul operaţional de transport;
Programul operaţional de mediu;
Programul operaţional dezvoltarea capacităţii administrative;
Programul operaţional regional;
Programul operaţional asistenţă tehnică.

Fiecare program operaţional sub obiectivul Convergenţă este finanţat dintr-un singur
instrument, excepţia constituind-o programele operaţionale de mediu şi transport care sunt
finanţate din FEDR şi FC.
Denumire PO
Competitivitate
Dezvoltarea Resurselor Umane
Infrastructura Transport
Protecţia mediului
Dezvoltare regională
Asistenţă tehnică
Dezvoltarea capacităţii administrative
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finanţare
FEDR
FSE
FEDR+FC
FEDR+FC
FEDR
FEDR
FSE
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România a elaborat următoarele 8 programe operaţionale sub obiectivul de Cooperare
teritorială europeană:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Programul operaţional Ungaria – România;
Programul operaţional România – Bulgaria;
Programul operaţional România – Serbia;
Programul operaţional România - Ucraina – Moldova;
Programul operaţional Ungaria - Slovacia - România – Ucraina;
Programul operaţional Bazinul Mării Negre;
Programul operaţional Spaţiul Sud-Est European;
Programe operaţionale de Cooperare interregională (INTERREG 80 IV C, URBACT 81 II,
ESPON 82 2013, INTERRACT II).

Fiecare program operaţional sub obiectivul de Cooperare teritorială europeană este finanţat
dintr-un singur instrument, respectiv FEDR.
Cadrul instituţional
Responsabilitatea principală pentru coordonarea, implementarea şi controlul intervenţiilor,
conform principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii revine statului membru, adică României.
Cadrul legislativ desemnează instituţiile care coordonează implementarea şi gestionarea
asistenţei financiare comunitare, precum şi misiunile încredinţate fiecăreia.
Sistemul de implementare
Sistemul de implementare al programelor operaţionale în România cuprinde următoarele
entităţi:
-

Comitetul de Monitorizare al PO;
Autoritatea de Management;
Organisme Intermediare;
Autoritatea de Certificare;
Autoritatea de Plată;
Autoritatea de Audit.

Comitetele de Monitorizare a Programelor Operaţionale au responsabilitatea de a superviza
întreaga coordonare a programelor operaţionale.
Autorităţile de Management (AM)
Autorităţile de Management sunt responsabile cu asigurarea unui management şi a unei
implementări eficiente şi corecte a programelor finanţate din Fondurile Structurale.
Fiecare Autoritate de Management este responsabilă pentru managementul şi implementarea
eficientă, eficace şi corectă a Programului Operaţional 83.
Autoritatea de Management are următoarele atribuţii principale:
-

80
81
82
83

coordonează armonizarea cadrului instituţional şi dezvoltarea capacităţii administrative şi
urmăreşte consolidarea şi extinderea parteneriatelor în procesul de planificare, precum şi în
toate fazele de implementare a Cadrului de Sprijin Comunitar;
Sunt responsabile pentru utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a fondurilor din
Programele Operaţionale, precum şi pentru îndeplinirea sarcinilor delegate Organismelor
Intermediare;
Dezvoltă şi promovează parteneriatele la nivel central, precum şi între nivelurile central,
regional şi local, inclusiv parteneriatul public – privat;

http://www.interreg4c.eu/
http://urbact.eu/
http://www.espon.eu/
Art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006
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-

Asigură informarea cetăţenilor şi mass – media cu privire la rolul Uniunii Europene în
derularea programelor şi conştientizarea potenţialilor beneficiari şi a organizaţiilor
profesionale cu privire la oportunităţile generate de implementarea programelor.

Alte atribuţii:
-

Programare, Monitorizare şi Evaluare;
Implementare;
Management financiar şi control.

Cadrul legislativ desemnează instituţiile care coordonează implementarea şi gestionarea
asistenţei financiare comunitare, precum şi misiunile încredinţate fiecăreia. Astfel:
-

-

Ministerul Economiei şi Finanţelor este stabilit ca Autoritate pentru Coordonarea
Instrumentelor Structurale, având responsabilitatea coordonării implementării asistenţei
comunitare prin fondurile structurale.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor 84 este desemnat ca Autoritate de
Management pentru Programul Operaţional Regional (POR), având responsabilitatea
managementului, gestionării şi implementării asistenţei financiare alocate acestui program.
Ministerul Economiei şi Finanţelor este Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Sectorial „creşterea competitivităţii economice”, având responsabilitatea
managementului, implementării şi gestionării asistenţei financiare alocate acestui program.
Ministerul Transporturilor este Autoritate de Management pentru Programul Operaţional
Sectorial pentru „infrastructura de transport”, având responsabilitatea managementului,
implementării şi gestionării asistenţei financiare alocate acestui program.
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile este autoritate de management pentru Programul
Operaţional Sectorial pentru infrastructura de mediu, având responsabilitatea
managementului, implementării şi gestionării asistenţei financiare alocate acestui program.
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse este Autoritate de Management pentru
Programul Operaţional Sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, având
responsabilitatea managementului, gestionării şi implementării asistenţei financiare alocate
acestuia.
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative este desemnat Autoritate de Management
pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacităţii Administrative;
Ministerul Economiei şi Finanţelor este desemnat Autoritate de Management pentru
Programul Operaţional de Asistenţă tehnică.

Organismele Intermediare (OI)
În principiu, Organismele Intermediare au ca atribuţie principală gestionarea priorităţilor şi
domeniilor de intervenţie din Programele Operaţionale.
Atribuţiile OI-urilor sunt delegate de către Autorităţile de Management şi /sau Autorităţi de Plată
la Organismele Intermediare şi sunt realizate pe bază contractuală.
Autorităţile de Management şi/ sau Autorităţile de Plată rămân responsabile pentru îndeplinirea
corespunzătoare a sarcinilor delegate şi pentru eficienţa operaţiunilor finanţate din fondurile
structurale.
Autoritatea de certificare (AC)
Ministerul Finanţelor Publice îndeplineşte rolul de Autoritate de Certificare pentru toate
Programele Operaţionale, fiind responsabil de certificarea declaraţiilor de cheltuieli şi a cererilor
de plată înainte de transmiterea acestora la Comisia Europeană 85. Autoritatea de Certificare
funcţionează în cadrul Fondului Naţional, fiind utilizată astfel experienţa din perioada de preaderare.

84

HG 361/2007
Conf. prevederilor Art. 61 din Regulamentul nr. 1083/2006 privind prevederile generale referitoare la Fondul
European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune.
85
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Autoritatea de plată
O unitate separată din cadrul Fondului Naţional este desemnată de statul membru pentru a
funcţiona ca Autoritate de Plată, organism responsabil cu primirea tuturor plăţilor de la Comisia
Europeană aferente FEDR, FSE şi Fondului de Coeziune, pentru toate Programele
Operaţionale, şi cu efectuarea plăţilor din resursele comunitare către Beneficiari (plăţi directe)
sau către Unităţile de Plată din cadrul ministerelor având rol de Autorităţi de Management (plăţi
indirecte)
Atribuţiile Autorităţii de Plată constau în: certificarea declaraţiilor de cheltuieli şi cererilor de
plată, înainte ca acestea să fie înaintate Comisiei Europene. Este, totodată, organismul
responsabil de primirea tuturor plăţilor FEDR, FSE şi FC din partea Comisiei Europene.
Autoritatea de Audit – Curtea de Conturi
În calitate de Autoritate de Audit pentru toate Programele Operaţionale este desemnat un
organism asociat Curţii de Conturi 86. Autoritatea de Audit este independentă, din punct de
vedere operaţional, faţă de Autorităţile de Management, Autoritatea de Certificare şi Autoritatea
de Plăţi.
Atribuţii ale Autorităţii de plată:
-

Realizează auditul de sistem, verificări prin sondaj şi auditul final;
Realizează verificări şi auditul extern pentru fondurile structurale şi de coeziune;
Verifică corectitudinea utilizării cofinanţării naţionale;
Verifică situaţia cheltuielilor, pe bază de eşantion;
Realizează verificări în vederea emiterii declaraţiei de conformitate şi închiderea
programelor.

Reguli specifice fondurilor structurale şi de coeziune
Regula n+3/ n+2. Este aplicabilă tuturor celor 3 instrumente, FEDR, FSE si FC. Angajamentul
(alocarea financiara) pentru anul N trebuie să fie cheltuită şi certificată de către statele membre
până în anul N+3(N+2) inclusiv. Sumele necheltuite se pierd. Regula se aplică la nivelul
Programelor Operaţionale, nu al proiectelor şi necesită o monitorizare atentă a cheltuielilor din
partea AM şi AC pentru a se preveni pierderea banilor.
Aplicarea regulii este diferită pentru statele membre. Cele 10 state care au aderat în 2004,
împreună cu România şi Bulgaria beneficiază de N+3 în perioada 2007- 2010 şi N+2 în
perioada 2011-2013, în vreme ce celelalte state membre sunt constrânse de regula N+2.
Regula flexibilităţii. Acolo unde este posibil, este permisă o finanţare comună FEDR/ FSE de
până la 10% la nivel de Program Operaţional.
Regula decontării. Este una dintre cele mai importante reguli ale finanţărilor structurale.
Beneficiarul - decontarea cheltuielilor (diferit faţă de PHARE; ISPA). Criteriile pentru alocarea
pre-finanţării către beneficiari – stabilite de AM şi MFP.
Regula prefinanţării. Comisia Europeană acordă o pre-finanţare statelor membre, la începutul
perioadei de programare. Nivelul prefinanţării diferă în cazul statelor membre, astfel:
-

7% din FEDR şi FSE, respectiv 10.5% din FC pentru cele 10 state care au aderat în 2004 +
Bulgaria şi România.
5% din FEDR şi FSE, respectiv 7,5% din FC pentru restul statelor membre.

Prefinanţarea se acordă la nivelul programelor operaţionale astfel. Pentru POR, finanţat integral
din FEDR, prefinanţarea va reprezenta 8% din alocarea financiară pentru POR pe perioada
2007-2013, împărţită pe primii trei ani după cum urmează: 2% în 2007, 3% în 2008 şi 3 % în
2009.
România intenţionează să folosească o parte a fondurilor de prefinanţare pentru a prefinanţa
anumite operaţiuni, având ca beneficiari autorităţi publice centrale şi locale şi ONG-uri. În cazul
în care prefinanţarea UE nu va fi de ajuns pentru a acoperi necesarul de prefinanţare într-un
anumit an, vor fi alocate resurse suplimentare de la bugetul de stat.
86

Conform cerinţelor Art. 59 a Regulamentului nr. 1083/2006.
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Condiţii pentru a beneficia de fondurile structurale
Poate fi beneficiar eligibil oricine îndeplineşte criteriile stabilite în Programul Complement al
fiecărui domeniu major de intervenţie (Programele Complement trebuie prezentate pe paginile
de internet ale ministerelor în care se află Autorităţile de Management). De asemenea, eligibili
sunt şi cei care respectă eventuale cerinţe specifice stabilite de Autoritatea de Management la
momentul lansării „cererii de proiecte" sau în ”Ghidul Solicitantului”. În acelaşi timp, solicitantul
trebuie să aibă o formă de organizare conformă legislaţiei române şi să fie înregistrat în
România.
Cum este proiectul eligibil?
-

este dezvoltat şi implementat pe teritoriul României;
se regăseşte pe lista operaţiunilor eligibile prezentate în Programul Complement, pentru
fiecare domeniu major de intervenţie;
se adresează unei zone sau grup ţintă (dacă este cazul), aşa cum este prezentat în
Programul Complement sau în Ghidul Solicitantului;
durata şi valoarea finanţării solicitate se încadrează în limitele stabilite în „cererea de
proiecte";
respectă politicile şi normele comunitare şi naţionale în ce priveşte ajutorul de stat, achiziţiile
publice, respectiv egalitatea de şanse, dezvoltare durabilă.

Ce cofinanţare trebuie pentru un proiect realizat cu fonduri structurale?
Din costul total al proiectului, beneficiarul trebuie să acopere cheltuielile neeligibile, precum şi
cofinanţarea, aşa cum este prezentată in Manualul privind eligibilitatea cheltuielilor şi în Ghidul
Solicitantului.
De asemenea, cheltuielile eligibile pentru fiecare proiect în parte sunt stabilite de către
Autorităţile de Management în conformitate cu regulile naţionale de eligibilitate. Astfel, în
momentul lansării unei „cereri de proiecte", Autoritatea de Management face cunoscută şi lista
cu cheltuielile eligibile pentru acele proiecte.
Cum se obţine finanţarea?
Pasul 1:
Pasul 2:
Pasul 3:
Pasul 4:
Pasul 5:
Pasul 6:
Pasul 7:

Beneficiarii eligibili completează cererea de finanţare şi anexele solicitate de
Autoritatea de Management.
Cererea de finanţare este transmisă Organismului Intermediar/ Autorităţii de
Management.
Se verifică conformitatea administrativă a cererii de finanţare, în conformitate cu
procedurile interne ale fiecărei AM.
După verificarea conformităţii administrative urmează verificarea eligibilităţii
proiectului. Criteriile de eligibilitate a proiectelor sunt prezentate în Programul
Complement şi trebuie aprobate de către Comitetul de Monitorizare.
Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului.
Selectarea proiectului conform criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare.
Aprobarea proiectului şi semnarea contractului de finanţare.

2. Fondurile UE de finanţare a agriculturii
Politica Agricolă Comună (PAC) şi Politica Comună de Pescuit (PCP) 87
Agricultura este sectorul economic în care integrarea comunitară a fost cea mai dezvoltată. Ea
reprezintă azi cca. 45% din bugetul Uniunii Europene. Figurând în Tratatul de la Roma din
1957, PAC a fost implementată începând cu 1962 şi a suferit adaptări importante până azi.
PAC s-a adaptat la nevoile societăţii. Astfel, siguranţa alimentară, conservarea mediului rural,
utilizarea raţională a banilor publici precum şi agricultura ca sursă de culturi destinate producţiei
de carburanţi, reprezintă priorităţi care s-au impus în decursul anilor.

87

http://www.brd.ro/fonduri-europene-post-aderare/prezentare-fonduri-ue/politica-agricola-comuna/
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Obiectivele PAC


Creşterea productivităţii agricole prin promovarea progresului tehnic şi asigurarea
dezvoltării raţionale a producţiei precum şi utilizarea optimă a factorilor de producţie, în
special a forţei de muncă;
 asigurarea unui nivel de viaţă adecvat pentru populaţie;
 stabilizarea pieţelor;
 asigurarea disponibilităţii ofertei;
 luarea măsurilor pentru ca acestea să ajungă la consumatori cu preţuri rezonabile.
Fondurile aferente obiectivelor
1. FEADR: Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
FEADR reprezintă instrumentul unic de finanţare a politicii de dezvoltare rurală la nivel
european.
Obiective:
 îmbunătăţirea competitivităţii în agricultură şi silvicultură prin susţinerea restructurării şi
dezvoltării acestor sectoare
 îmbunătăţirea mediului înconjurător şi a spaţiului rural prin susţinerea gestiunii spaţiului
rural
 îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi încurajarea diversificării activităţilor
economice
 implementarea programelor locale "LEADER": dispozitivul LEADER permite teritoriilor
organizate să conducă proiecte pilot cu accesarea tuturor măsurilor din celelalte trei axe.
2.

FEGA: Fondul European de Garantare Agricolă

FEGA finanţează, prin co-gestiunea statelor membre şi Comisia Europeană:
 restituirile fixate pentru exportul produselor agricole către ţări terţe;
 intervenţiile destinate reglementării pieţelor agricole;
 plăţile directe către agricultori prevăzute în cadrul politicii agricole comune;
 anumite acţiuni de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă a
Comunităţii şi în ţările terţe, realizate de Statele membre.
Totodată, FEGA finanţează în manieră centralizată:
 contribuţia financiară a Comunităţii la acţiuni veterinare punctuale, la acţiuni de control în
domeniul veterinar, în cel al mărfurilor alimentare şi al alimentelor pentru animale, a
programelor de eradicare şi de supraveghere a bolilor animale precum şi a acţiunilor
fitosanitare;
 promovarea produselor agricole;
 măsurile, adoptate conform legislaţiei comunitare, destinate asigurării conservării,
determinării, colectării şi utilizării resurselor genetice în agricultură;
 punerea în aplicare şi menţinerea sistemelor de informaţii contabile agricole;
 sistemele de cercetare agricolă.
3. FEP: Fondul European pentru Pescuit
Fondul European pentru Pescuit sprijină obiectivele Politicii Comune pentru Pescuit prin:
 Susţinerea exploatării durabile a resurselor piscicole şi menţinerea unui echilibru stabil
între aceste resurse şi capacitatea flotei comunitare de pescuit;
 Întărirea competitivităţii şi a viabilităţii operatorilor economici din sector;
 Promovarea metodelor de pescuit şi producţie prietenoase faţă de mediul înconjurător;
 Asigurarea de sprijin adecvat pentru oamenii care activează în sector;
 Sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor piscicole.
Principii de funcţionare ale Politicii Agricole Comune:
- o piaţă unică a bunurilor: în interiorul UE, produsele agricole circulă fără restricţii;
- preferinţa comunitară: este favorizat consumul produselor originare din UE;
- solidaritate financiară între statele membre: măsurile comune sunt finanţate dintr-un
buget comun.
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Mecanisme:
- Organizaţiile Comune de Piaţă (OCP) care garantează stabilitatea pieţelor.
- Sprijin direct către agricultori: subvenţiile directe au fost introduse prin reforma din 1992
(80% din bugetul PAC). Urmează garantarea unui venit minim pentru producători, în
mod independent de cantitatea produsă, pentru evitarea oricărei supraproducţii precum
şi pentru eliminarea distorsiunilor comerţului. Subvenţiile directe compensează scăderea
preţurilor garantate ale produselor agricole.
- Stimulente financiare pentru a încuraja agricultorul să adopte metode de producţie
compatibile cu mediul.
Începând cu 2003, sistemul de atribuire a ajutorului pentru agricultori a fost revizuit. Sistemul se
bazează acum pe următoarele principii:
- Utilizarea instrumentelor de echilibrare a ofertei agricole, pentru evitarea
supraproducţiei. Au fost introduse încă în anii 80 (cota de producţie, pârloaga,
îngheţarea solelor, etc.). Aceste instrumente sunt finanţate prin FEGA.
- Implementarea politicii de dezvoltare rurală: constituie al doilea pilon al PAC. Această
politică este finanţată prin FEADR.
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 88
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este un program de dezvoltare a spaţiului rural
românesc, finanţat de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), care se
adresează nevoilor mediului rural, vizează reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de
dezvoltare socio-economică a României faţă de celelalte state membre ale Uniunii Europene şi
îndeplineşte cerinţele de dezvoltare rurală în contextul dezvoltării durabile. Este, totodată,
complementar programelor operaţionale finanţate prin intermediul instrumentelor structurale.
Autoritatea de Management: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia Generală
Dezvoltare Rurală (DGDR-AM PNRD)
Autoritate de Plată: Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP)
OBIECTIV GLOBAL: România vizează, prin PNDR, o serie de obiective care sprijină creşterea
competitivităţii sectoarelor agro-alimentar şi forestier, îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural,
îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea şi
funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală.
MĂSURI ACTIVE:
- 112: Instalarea tinerilor fermieri
- 121: Modernizarea exploataţiilor agricole
- 123: Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere
- 141: Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă
- 142: Înfiinţarea grupurilor de producători
- 312: Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi
- 313: Încurajarea activităţilor turistice
- 322: Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru
economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale.
Total alocări financiare 2007 - 2013 (miliarde Euro):
Fonduri Europene:
Fonduri naţionale:

9,97, din care:
8,02
1,95.

AXE PRIORITARE
AXA PRIORITARĂ 1: Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier
Categoria de proiecte finanţate:
Proiecte investiţionale vizând creşterea competitivităţii
sectorului agricol şi forestier: training de specialitate, modernizarea exploataţiilor agricole,
creşterea valorii adăugate în unităţile procesatoare din industria agro-alimentară şi forestieră,
îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi
silviculturii, înfiinţarea grupurilor de producători.
88

Linkuri utile:

www.madr.ro, www.apdrp.ro
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Beneficiari eligibili
 Persoane fizice autorizate, asociaţii familiale
 Grupuri de producători
 Proprietari de păduri: privaţi şi autorităţi publice
 Microîntreprinderi
 Întreprinderi mici şi mijlocii
 Întreprinderi mari
 Consilii locale şi forme asociative ale acestora
 Organizaţii de utilitate publică.
ALOCARI FINANCIARE 2007 - 2013 (miliarde Euro) Total: 3,97, din care:
Fonduri Europene
3,17
Fonduri naţionale
0,80
AXA PRIORITARĂ 2: Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural
Categoria de proiecte finanţate:
Proiecte vizând îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural:
sprijinirea zonelor defavorizate, sprijinirea împăduririi terenurilor agricole etc.
Beneficiari eligibili:

Fermieri care desfăşoară activităţi agricole în zonele defavorizate.

ALOCĂRI FINANCIARE 2007 - 2013 (miliarde Euro) Total: 2,30, din care:
Fonduri Europene:
1,88
Fonduri naţionale:
0,42
AXA PRIORITARĂ 3: Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei
rurale
Categoria de proiecte finanţate:
Proiecte investiţionale vizând creşterea calităţii vieţii în
zonele rurale şi diversificarea economiei rurale: crearea şi dezvoltarea micro-întreprinderilor,
încurajarea activităţilor turistice, renovarea şi dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de
bază pentru economia şi populaţia rurală.
Beneficiari eligibili
 Persoane fizice autorizate
 Microîntreprinderi
 Comune şi asociaţii de comune
 ONG-uri
 Consilii locale.
ALOCĂRI FINANCIARE 2007 - 2013 (miliarde Euro) Total: 2,47, din care:
Fonduri Europene:
1,98
Fonduri naţionale:
0,49
AXA PRIORITARĂ 4: LEADER
Categoria de proiecte finanţate:
Dezvoltarea şi implementarea de strategii de dezvoltare
locale prin înfiinţarea Grupurilor de Acţiune Locală (GAL).
Beneficiari eligibili:
Grupuri de Acţiune Locală.
ALOCĂRI FINANCIARE 2007 - 2013 (miliarde Euro) Total: 0,24, din care:
Fonduri Europene
0,19
Fonduri naţionale
0,05
AXA PRIORITARĂ 5: Asistenţă Tehnică pentru PNDR
Categoria de proiecte finanţate:
Beneficiari eligibili:

Asistenţă Tehnică
Autoritatea de Management.

ALOCĂRI FINANCIARE 2007 - 2013 (miliarde Euro) Total: 0,37, din care:
Fonduri Europene
0,30
Fonduri naţionale
0,07
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AXA PRIORITARĂ 6: Plăţi complementare directe
Categoria de proiecte finanţate:
Plăţi complementare directe: plăţi fixe la hectar sau pe cap
de animal, stabilite prin legislaţia naţională.
Beneficiari eligibili:
Exploataţiile agricole
ALOCĂRI FINANCIARE 2007 - 2013 (miliarde Euro) Total: 0,62, din care:
Fonduri Europene
0,50
Fonduri naţionale
0,12
3. Fondurile de preaderare UE, până la epuizarea acestora;
Fonduri de preaderare in valoare de 2,5 mld. Euro până in 2010 89
„România trebuie să cheltuiască, până în 2010, fonduri de preaderare în valoare de 2,5 mld.
Euro, din totalul de şapte miliarde de Euro alocate de UE”, a declarat în anul 2007 Aura
Răducu, coordonator programe PHARE şi pregătiri pentru fonduri structurale în cadrul
reprezentanţei Comisiei Europene. "Fondurile PHARE alocate în anii 2005 şi 2006 nu s-au
contractat în totalitate, rămânând circa 800 mil. Euro, care trebuie cheltuite până în 2009-2010",
a afirmat Răducu la un seminar privind finanţarea sectorului public. Ea a arătat că urmează să
fie lansate o serie de scheme pentru contractarea sumelor necheltuite, precum scheme de
mediu, de dezvoltare a resurselor umane, de investiţii şi programe de cooperare
transfrontalieră.
Începând cu anul 2000, Uniunea Europeană sprijină statele candidate din Europa Centrală şi de
Est 90 în eforturile acestora de pregătire pentru aderare prin trei instrumente financiare: PHARE,
ISPA şi SAPARD. 91
Phare a fost creat la începutul anului 1989 pentru Polonia şi Ungaria, primele două ţări din
regiune care au renunţat la comunism şi economia centralizată. Scopul său era de a ajuta
aceste două ţări în procesul de tranziţie de la regimul comunist la cel democratic (de aici şi
numele său: Poland Hungary Aid for Reconstruction of the Economy – Polonia Ungaria Ajutor
pentru Reconstrucţia Economiei).
Pe măsură ce alte state din centrul şi estul Europei au trecut la un regim democratic, acestea
au fost incluse, de asemenea, în program. Astfel, în 1996, 13 state primeau fonduri
nerambursabile Phare: 10 state candidate (Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria,
Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia), şi 3 state necandidate (Albania,
Bosnia-Herţegovina şi Fosta Republică Iugoslavă Macedonia).
Din 2000, cele trei state din partea vestică a Balcanilor au fost incluse în programul CARDS
(Asistenţă Comunitară pentru Reconstrucţia, Dezvoltarea şi Stabilitatea Balcanilor), Phare
devenind un instrument concentrat exclusiv pe susţinerea procesului de aderare a celor 10
state candidate din Europa Centrală şi de Est.
Din 2004, o dată cu aderarea celor 12 state din primul val la Uniunea Europeană au beneficiat
de asistenţa Phare numai România şi Bulgaria. Alte două ţări candidate (Croaţia şi Turcia)
beneficiază şi ele de asistenţă de pre-aderare din partea Uniunii, dar prin intermediul unor
instrumente separate.
Phare s-a concentrat pe trei domenii principale:
1. consolidarea administraţiei şi instituţiilor publice din statele candidate, pentru ca acestea să
poată funcţiona eficient în cadrul Uniunii („Dezvoltare instituţională”);
2. sprijinirea statelor candidate în efortul investiţional de aliniere a activităţilor industriale şi a
infrastructurii la standardele UE („Investiţii pentru sprijinirea aplicării legislaţiei comunitare”);
3. promovarea coeziunii economice şi sociale („Investiţii în coeziune economică şi socială”).

89

Ziarul Financiar 21.03.2007
Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia.
91
Fondurile europene de pre-aderare în România - An universitar 2004 – 2005 - Student Savescu Liviu
90
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ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession - Instrument pentru Politici
Structurale de Pre-Aderare) a finanţat în perioada 2000-2006 proiecte în domeniul infrastructurii
de transport şi de mediu. Programul urmărea alinierea ţărilor candidate la standardele de mediu
ale Uniunii Europene, extinderea şi conectarea reţelelor de transport ale României cu cele
trans-europene şi familiarizarea ţărilor beneficiare cu politicile şi procedurile aplicate de
Fondurile Structurale şi de Coeziune ce se vor derula o dată cu intrarea în Uniunea Europeană.
În ceea ce priveşte mediul, domeniile de interes sunt:
-

rezerva de apă potabilă;
tratarea apelor reziduale;
administrarea deşeurilor solide şi a celor periculoase;
poluarea aerului.

În domeniul transporturilor, Ispa a finanţat reabilitarea şi dezvoltarea de căi ferate, drumuri,
porturi şi aeroporturi.
Sapard (Special Pre-Accesion Programme for Agriculture and Rural Development - Programul
Special de Pre-aderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală) a sprijinit România pentru
participarea la Politica Agricolă Comună (PAC) şi Piaţa Internă a Uniunii Europene. Mai concret,
obiectivele programului sunt: îmbunătăţirea vieţii comunităţilor rurale, crearea unui sector
competitiv de producere şi prelucrare a produselor agricole, crearea de locuri de muncă în
mediul rural, asigurarea de venituri adecvate locuitorilor din zonele rurale şi asigurarea unei
dezvoltări durabile a acestor regiuni.
4. Programe guvernamentale de finanţare 92;
Având în vedere instalarea la sfârşitul anului 2008 a noului Guvern al României, au fost căutate
informaţii legate de fonduri/ programe de finanţare care vor susţine implementarea Programului
de guvernare a României pe perioada 2009 – 2012.
Întrucât, deocamdată, nu au fost identificate programe concrete de finanţare guvernamentală,
am considerat util să redăm, în extras, unele măsuri de reducere a impactului crizei economice
şi financiare asupra economiei României (Capitol 2 din cadrul Programului de guvernare) şi
unele informaţii cu privire la angajamentul guvernului pentru buna guvernare (Capitol 3 din
cadrul Programului de guvernare).
Capitolul 2 - Măsuri pentru reducerea impactului crizei economice şi financiare asupra
economiei
Obiective:








92

Atenuarea efectelor negative ale crizei financiare şi menţinerea stabilităţii financiare:
- reducerea deficitului bugetului general consolidat de la aproximativ 4% din PIB, în anul
2008, la maximum 1,7% din PIB, în anul 2009;
- reducerea deficitului de cont curent din balanţa de plăţi externe la 10,5% din PIB, în anul
2009, faţă de 13,5% din PIB, în anul 2008;
- asigurarea condiţiilor pentru îmbunătăţirea ratingului de ţară.
Preîntâmpinarea transformării crizei financiare într-o criză economică prelungită.
Protejarea intereselor economice ale populaţiei (putere de cumpărare, capacitate de
rambursare a creditelor bancare, păstrarea locurilor de muncă), precum şi asigurarea
securităţii sociale.
Menţinerea atractivităţii investiţionale a României în condiţiile crizei, precum şi valorificarea
oportunităţilor specifice contextului actual.
Asigurarea condiţiilor favorabile continuării procesului de convergenţă economică şi de
păstrare a calendarului de adoptare a monedei Euro la 1 ianuarie 2014.
Coordonarea măsurilor de ajustare la nivel naţional cu strategia anticriză a Comisiei
Europene.

http://www.gov.ro/programul-de-guvernare-2009-2012__c12l1p1.html
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Măsuri:


















Menţinerea cotei unice de impozitare de 16% şi acordarea de compensaţii şi deduceri
fiscale pentru persoanele cu venituri mici.
Ajustarea cheltuielilor bugetare în vederea diminuării deficitului bugetului general consolidat
până la maximum 1,7% din PIB, pentru anul 2009 (faţă de peste 3,5% din PIB, în 2008) prin
restructurarea cheltuielilor publice în sensul diminuării cheltuielilor curente.
Asigurarea cu prioritate, prin legea bugetului de stat pe anul 2009, a sumelor necesare
cofinanţării proiectelor de investiţii realizate din fonduri structurale, precum şi a cofinanţării
programelor europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală.
Creşterea finanţării de la bugetul de stat pentru reabilitarea termică a locuinţelor şi clădirilor
administraţiei publice centrale şi locale, în scopul creşterii eficienţei energetice.
Majorarea finanţării de la bugetul de stat pentru proiectele de infrastructură rurală, drumuri
judeţene şi locuinţe sociale.
Majorarea subvenţiilor în agricultură şi acordarea acestora înaintea începerii lucrărilor
agricole de primăvară.
Activizarea şi extinderea instrumentelor Eximbank de sprijin al producţiei pentru export şi al
exportului.
Majorarea capitalului CEC Bank în scopul finanţării proiectelor IMM-urilor.
Majorarea capitalului Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri.
Aplicarea noilor scheme de ajutor de stat în vederea stimulării activităţilor de producţie şi
inovare a IMM-urilor.
Modificarea algoritmului de calcul privind repartizarea costurilor pentru energia termică în
concordanţă cu consumurile specifice reale.
Modificarea coşului de preţ la energia electrică şi gaze naturale în vederea diminuării facturii
la populaţie.
Stabilirea unei platforme comune de soluţii şi planuri de acţiune la nivelul Guvernului, BNR,
Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), reprezentanţilor organizaţiilor patronale şi ai
sindicatelor, pentru gestionarea crizei financiare, precum şi pentru relansarea procesului de
creditare a sectorului neguvernamental.
Promovarea dialogului social cu patronatele şi sindicatele, în scopul luării celor mai bune
decizii de natură socioeconomică, precum şi încheierea de acorduri tripartite.

Capitolul 3 - Angajamentul pentru buna guvernare a României
Obiective fundamentale 93:
1. Asigurarea unui climat economic de stabilitate, în contextul crizei economice globale.
2. Protejarea locurilor de muncă, prioritate a perioadei următoare, precum şi crearea de noi
locuri de muncă, inclusiv în mediul rural.
3. Protejarea şi creşterea graduală a puterii de cumpărare a populaţiei.
4. Asigurarea unui sistem fiscal echitabil prin menţinerea cotei unice de impozitare
existente de 16% şi acordarea de compensaţii şi deduceri fiscale pentru persoanele cu
venituri mici, precum şi reducerea numărului de taxe şi impozite.
5. Adoptarea unui regim riguros de cheltuire a banului public şi trecerea la elaborarea
bugetului de stat în sistem multianual.
6. Asigurarea resurselor financiare necesare susţinerii sistemului pensiilor de stat, inclusiv
prin cuprinderea în această categorie a pensiilor din agricultură, avându-se în vedere
principiile contributivităţii şi solidarităţii.
7. Continuarea procesului de reformă în domeniul justiţiei în vederea garantării
independenţei acesteia, neimplicării politicului în actul de justiţie şi asigurării accesului
egal al tuturor cetăţenilor la justiţie.

93

selecţie
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8. Descentralizarea, inclusiv financiară, a administraţiei publice prin delimitarea clară a
competenţelor, pe principii europene, în scopul creşterii autonomiei administrative cu
respectarea principiului subsidiarităţii.
9. Asigurarea unui cadru normativ şi instituţional stabil în scopul stimulării activităţii IMMurilor şi asigurării unui mediu de afaceri predictibil.
10. Sprijinirea, prin măsuri concrete, a agriculturii, inclusiv prin acordarea de subvenţii şi
reabilitarea sistemului naţional de irigaţii.
11. Realizarea unui ritm înalt de absorbţie a fondurilor europene şi asigurarea resurselor
financiare necesare pentru cofinanţarea proiectelor realizate cu acestea.
12. Realizarea Programului naţional pentru construirea de locuinţe sociale şi pentru tineri.
13. Dezvoltarea într-un ritm foarte rapid a sistemului de infrastructură din România,
îndeosebi a celei rutiere şi feroviare, inclusiv pentru oraşele mici şi mediul rural.
14. Asigurarea securităţii energetice a României şi a cetăţenilor săi, inclusiv prin
promovarea tehnologiilor ecologice alternative.
15. Reforma în domeniul educaţiei, având la bază ridicarea nivelului de performanţă a
sistemului educaţional şi asigurarea unor venituri decente pentru cei care îşi desfăşoară
activitatea în cadrul acestui sistem, în conformitate cu prevederile Pactului pentru
educaţie.
16. Reforma în domeniul sanitar, având la bază necesitatea asigurării calităţii serviciilor
pentru toţi beneficiarii sistemului de asigurări de sănătate din România.
17. Dezvoltarea durabilă şi reducerea decalajelor între dezvoltarea marilor şi micilor oraşe,
precum şi între zonele rurale şi cele urbane dezvoltate.
18. Asigurarea condiţiilor necesare în domeniul cercetării ştiinţifice şi tehnice în vederea
afirmării activităţii de creaţie şi inovare, dezvoltării unor tehnologii autohtone avansate,
creşterii competitivităţii produselor româneşti.
19. Relansarea turismului şi a sportului ca domenii de importanţă naţională.
5. Bugetul Consiliului Judeţean Timiş;
Bugetul anual al Consiliului Judeţean Timiş se constituie ca unul din importantele instrumente
de finanţare a măsurilor şi proiectelor incluse în Programul strategic 2007 – 2013.
Capitolele bugetului anual a Consiliului Judeţean Timiş au în vedere atât finanţări instituţionale
din diferite domenii de activitate, cât şi finanţări sau cofinanţări ale proiectelor prioritare de
dezvoltare economico-socială, cu relevanţă locală, judeţeană, regională şi transfrontalieră.
Bugetele anuale aprobate ale Consiliului Judeţean Timiş sunt disponibile consultării pe adresa
www.cjtimis.ro.
6. Bugetele locale ale comunităţilor judeţului Timiş;
Bugetele anuale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş sunt importante
instrumente de finanţare sau cofinanţare a măsurilor şi proiectelor de dezvoltare a localităţilor,
incluse atât în programele strategice locale proprii, cât şi în Programul strategic de dezvoltare
economico-socială a judeţului Timiş 2007 – 2013.
7. Alte programe şi fonduri externe nerambursabile;
Multe finanţări nerambursabile sunt acordate României de alte state sau instituţii internaţionale.
Sistemul finanţărilor nerambursabile publice externe este una din componentele mecanismelor
mai ample de colaborare dintre diverse state, el având caracterul unui ajutor acordat pentru
sprijinirea rezolvării unor situaţii excepţionale în care statul beneficiar al acestui ajutor nu are
expertiza sau resursele umane şi materiale necesare pentru a încerca o rezolvare eficientă pe
cont propriu. Din acest motiv, resursele financiare propriu zise sunt însoţite de o întreagă
metodologie specifică care trebuie respectată în procesul de acordare a finanţărilor şi prin care
se urmăreşte implementarea unor elemente de filosofie socială care şi-au dovedit validitatea în
situaţii similare întâlnite în alte state.
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Exemple de finanţări nerambursabile din fonduri internaţionale:
Programul de Granturi Mici (PGM) al Băncii Mondiale sprijină activităţile care sunt legate de
angajarea civică prin acordarea de finanţări nerambursabile, administrate prin intermediul
birourilor Băncii Mondiale.
Aceste activităţi consolidează mecanismele de incluziune, responsabilizare şi participare
precum şi parteneriatele cu sectorul public, alte organizaţii ale societăţii civile şi sectorul privat.
PGM sprijină activităţile ale cărui obiectiv primar este angajarea civică.
Programe susţinute de UNICEF
UNICEF acordă sprijin României pentru a se asigura că toţi copiii şi tinerii, în special cei mai
vulnerabili şi marginalizaţi, cresc şi se dezvoltă într-o familie sau într-un mediu familial şi că
drepturile lor fundamentale sunt respectate şi îndeplinite.
Domenii de acţiune:
- Protecţia copilului
- Sănătate, Nutriţie şi HIV/SIDA
- Educaţie
- Monitorizarea Drepturilor Copilului.
Programe finanţate de Agenţia Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internaţională
(USAID)
Agenţia Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) este o agenţie
guvernamentală independentă care oferă asistenţă economică, umanitară şi de dezvoltare în
întreaga lume în sprijinul obiectivelor politice ale Statelor Unite ale Americii. Înfiinţat în 1961,
USAID şi-a început activitatea în România în 1990, derulând programe de asistenţă care să
ajute tranziţia românească spre o democraţie orientată spre piaţă şi concentrându-şi asistenţa
pe domenii precum dezvoltarea economică, consolidarea democraţiei şi restructurarea
sectorului social.
Programe finanţate de USAID:
- GRASP - Reforma Guvernamentală şi Parteneriat Durabil
- RASP - Parteneriatul Româno - American pentru Durabilitate
- Programul ChildNet
- Balkan Trust for Democracy.
Programul Cadru 7 al UE – o oportunitate pentru cercetarea românească 94
Programul cadru 7 (FP 7) este programul european de cercetare care a început la sfârşitul
anului 2006 şi dispune de o finanţare de 70 miliarde de Euro pe şapte ani. În viziunea Comisiei
Europene, el reprezintă “o investiţie în viitorul Europei”. El constituie, alături de alte reforme
prevăzute a se petrece la nivel naţional şi european, una dintre iniţiativele menite să transpună
în viaţă obiectivul stabilit de şefii de stat în anul 2000 la Lisabona, de transformare a UE în 2010
în “cea mai dinamică şi competitivă economie bazată pe cunoaştere”.
În realizarea obiectivelor FP7 sunt folosite mai multe “instrumente” noi ca: a) fondul de risc
acordat Băncii Europene pentru Investiţii, astfel încât aceasta să acorde pentru fiecare Euro
primit, împrumuturi de 6 Euro pentru proiectele mari, b) Consiliul European al Cercetării care va
aborda cercetarea fundamentală; c) Iniţiativele tehnologice comune pentru realizarea unor
parteneriate de tip “public-privat” paneuropene. În câteva domenii ca: nanoelectronica,
cercetarea medicală, controlul traficului aerian, monitorizarea globală a mediului ambiant,
sisteme de calcul de tip “embedded”.

94

http://cordis.europa.eu/fp7/
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Cele patru programe specifice mari ale FP7 sunt:
- “Cooperarea” între diverse organizaţii (universităţi, institute, industrie, administraţie publică)
pe nouă tematici (tehnologii informatice si de comunicaţii; energie; sănătate; producţia de
alimente, agricultura şi biotehnologii; nanoştiinţe, nanotehnologiui, materiale şi noi tehnologii
de producţie; energie şi mediu inclusiv schimbările climei; transport; ştiinţe socio-umane;
securitate şi spaţiu).
- “Idei”, care urmăreşte sprijinirea creativităţii în cercetare sub coordonarea Consiliului
European al Cercetării.
- “Oameni”, care vizează creşterea cantitativă şi calitativă a resurselor umane antrenate în
cercetarea europeană.
- “Capacităţi”, care se referă la întărirea infrastructurilor de cercetare, sprijinirea IMM,
dezvoltarea unor “regiuni bazate pe cunoaştere”.
- Întărirea “Institutelor de cercetare comune” (Joint Research Centers – JRC) care au ca scop
furnizarea de “servicii ştiinţifice” statelor membre şi Comisiei Europene.
Cele prezentate mai sus reprezintă câteva exemple. Alte surse de finanţare nerambursabile,
pentru cele mai variate domenii, pot fi identificate prin cercetare permanentă pe internet.
8. Alte surse: credite bancare şi finanţări private.
Credite bancare şi linii de creditare în scopul asigurării de finanţări pentru proiecte pot fi,
adesea, soluţii fezabile, bineînţeles cu cercetarea amănunţită a rentabilităţii şi a capacităţii de
accesare a acestora. Ofertele pe pieţele financiare sunt numeroase.
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Principii generale
Managementul implementării viitorului Program strategic aferent Strategiei de Dezvoltare
Economico-Socială a judeţului Timiş (PS – SDES Timiş) şi al actualului Program strategic al
Consiliului Judeţean Timiş, inclusiv componenta dezvoltării şi modernizării infrastructurii publice
a localităţilor judeţului Timiş aferent Strategiei de Dezvoltare Economico - Socială a judeţului
Timiş (PS CJT IPL Timiş), este fezabil în baza unor reguli definite, în concordanţă cu practicile
U.E.
Principiile de bază aplicate managementului Programelor strategice vor fi:
-

Responsabilitate;
Transparenţa în managementul general şi în relaţia cu partenerii, societatea civilă şi
media;
Independenţa în procesul de luare a deciziilor;
Stimularea procesului de realizare a consensului în judeţul Timiş;
Coordonarea unitară, colaborarea şi sinergia cu alte programe si proiecte în judeţul
Timiş;
Colaborarea intra – judeţeană, inter-regională şi internaţională;
Obiectivitate;
Eficienţa şi eficacitatea utilizării resurselor interne şi externe dedicate implementării;
Monitorizarea permanentă şi autoevaluarea activităţilor planificate.

Autorităţi responsabile în funcţie de nivelul de competenţă
La nivelul Consiliului Judeţean Timiş (Anexa 1)
Având în vedere implicarea permanentă a Consiliul Judeţean Timiş în stimularea proceselor de
dezvoltare economico-socială a judeţului Timiş, pe domeniile de competenţă ale acestuia,
instituţia promovează, iniţiază, susţine şi implementează un număr mare de proiecte de
dezvoltare, care conferă instituţiei un rol de actor important al susţinerii dezvoltării de ansamblu
a judeţului Timiş.
În acest scop, Consiliul Judeţean Timiş mobilizează importante resurse financiare, materiale şi
umane în activităţi specifice legate de planificare strategică şi de implementarea de măsuri şi
proiecte de dezvoltare.
Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială ADETIM, în calitatea sa de instituţie aflată sub
autoritatea CJ Timiş şi specializată în dezvoltarea economică, este mandatată să asigure rolul
managementului executiv pentru monitorizarea şi actualizarea măsurilor şi obiectivelor specifice
administraţiei publice judeţene şi locale. În acest scop, ADETIM întreţine şi dezvoltă
parteneriate instituţionale relevante pentru domeniile de intervenţie specifice avute în vedere.
La nivelul administraţiilor publice locale (Anexa 2)
Este cunoscut faptul că în ultimii 2 ani, un număr semnificativ de localităţi şi-au elaborat propriile
strategii şi programe strategice de dezvoltare, acţionând la implementarea măsurilor şi
proiectelor de dezvoltare a localităţii. Or, implementarea programelor strategice locale este
condiţionată, mai ales din punct de vedere al asigurării resurselor financiare, şi de relaţiile de
cooperare a autorităţilor locale cu autorităţi la nivel judeţean şi naţional.
În interesul dezvoltării de ansamblu a judeţului Timiş, cât şi a celei locale, apare ca necesară
corelarea pe plan judeţean a obiectivelor şi măsurilor de dezvoltare strategică judeţene cu cele
ale dezvoltării localităţilor judeţului Timiş în scopul obţinerii unor rezultate coerente ale
dezvoltării pe termen mediu şi lung.
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Cooperarea dintre nivelul judeţean şi cel local trebuie să aibă în vedere prevederile art. 6 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, conform cărora „raporturile dintre autorităţile
administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii şi autorităţile administraţiei publice
de la nivel judeţean se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării
şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ. În relaţiile dintre autorităţile
administraţiei publice locale şi consiliul judeţean, pe de o parte, precum şi între consiliul local şi
primar, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare”.
Având în vedere cele de mai sus, se poate afirma că interesele de dezvoltare ale judeţului Timiş
justifică înfiinţarea unui cadru partenerial instituţional sectorial, de deliberare şi decizie, pentru
planificarea unitară, echilibrată şi corelată a dezvoltării strategice a judeţului în domeniile de
intervenţie specifice administraţiilor publice judeţene şi locale, care să asigure şi implementarea
corelată a măsurilor şi proiectelor care cad în responsabilitatea acestora, cât şi convenirea
procedurilor de monitorizare a obiectivelor, domeniilor şi măsurilor specifice, dar şi de evaluare
periodică a rezultatelor.
Având în vedere aceste aspecte, se poate afirma că interesele de dezvoltare ale judeţului Timiş
justifică înfiinţarea unui cadru partenerial instituţional sectorial, de deliberare şi decizie, pentru
planificarea unitară, echilibrată şi corelată a dezvoltării strategice a judeţului în domeniile de
intervenţie specifice administraţiilor publice judeţene şi locale, care să asigure şi implementarea
corelată a măsurilor şi proiectelor care cad în responsabilitatea acestora, cât şi convenirea
procedurilor de monitorizare a obiectivelor, domeniilor şi măsurilor specifice, dar şi de evaluare
periodică a rezultatelor.
La nivel teritorial, dezvoltarea judeţului Timiş se face corespunzător Planului de Amenajare a
Teritoriului Judeţean Timiş. Conform „Metodologiei şi conţinutului cadru de elaborare a
documentaţiilor de amenajarea teritoriului 2004”, Planul de amenajare a teritoriului judeţean
(PATJ) este o „documentaţie cu caracter director, ce are ca scop să transpună spaţial
programul de dezvoltare economică şi socială elaborat de către autorităţile judeţene, pentru
teritoriul pe care îl gestionează.” Întrucât se cere actualizarea acestei documentaţii la o
perioada de 5-10 ani iar PATJ Timiş a fost elaborat în anul 1998 şi avizat în 2002, Consiliul
Judeţean prin Serviciul de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va proceda la actualizarea
acestuia; viitoarea variantă a PATJ Timiş va trebui să ţină cont de SDES Timiş.
Consiliul Judeţean Timiş îndeplineşte, conform Legii Amenajării Teritoriului şi Urbanismului
350/2001, responsabilitatea de a urmări implementarea PATJ Timiş. Aceasta presupune că
toate documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism care se referă la unităţile
administrativ teritoriale ale judeţului Timiş trebuie să respecte prevederile PATJ Timiş. Dintre
aceste documentaţii amintim Planurile Urbanistice Generale (PUG-urile) ale fiecărei unităţi
administrativ teritoriale din judeţ. Acestea, la rândul lor, sunt detaliate de alte documentaţii de
urbanism - planurile urbanistice zonale şi de detaliu - care stabilesc criteriile concrete pe baza
cărora se dezvoltă din punct de vedere spaţial o localitate. Pe baza acestora se emit
certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire/ desfiinţare.
O altă documentaţie importantă pentru dezvoltarea judeţului este şi Planul de Amenajare a
Teritoriului Zonal al zonei de influenţă directă a Polului de Creştere Timişoara care va fi elaborat
conform prevederilor Planului Integrat de Dezvoltare (PID) ce se află în prezent în proces de
elaborare. Această documentaţie va organiza dezvoltarea spaţială a teritoriului implicat,
prevederile sale fiind obligatorii pentru PUG –urile, PUZ- urile şi PUD- urile care îl detaliază.
Pe de altă parte, menţionăm şi activitatea CJ Timiş de stimulare financiară a implementării
strategiilor de dezvoltare locală, respectiv a cofinanţării proiectelor de infrastructură a
localităţilor.
Este cazul repartizării către primării, în baza Legii 237/ 2006 şi Hotărârii CJT 04/31.01.2008, a
fondurilor de finanţare din cota de 19% (TVA) din sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin Legea bugetului de
stat, şi din cota de 22 % din impozitul pe venit.
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În baza prevederilor Programului strategic al Consiliului Judeţean Timiş, inclusiv componenta
dezvoltării si modernizării infrastructurii publice a localităţilor judeţului Timiş (PS CJT IPL),
Consiliul Judeţean Timiş şi ADETIM eliberează, la solicitarea consiliilor locale din judeţul Timiş,
avizul de încadrare în Strategia judeţului Timiş pentru proiectele care se înaintează, spre
finanţare din fondurile europene ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală PNDR.
În scopul întăririi parteneriatului între administraţiile publice locale din judeţul Timiş, urmează să
se propună discuţiei şi aprobării:
-

Constituirea Consorţiului Strategic al Administraţiei Publice Judeţene şi Locale Timiş, ca
parteneriat strategic instituţional al Consiliului Judeţean Timiş cu Consiliile locale a
localităţilor judeţului Timiş (CSAPJL Timiş) şi cu alte instituţii relevante, acţionând ca for
decizional, pentru dezvoltarea strategică echilibrată şi corelată a judeţului Timiş în
domeniile de intervenţie specifice administraţiilor publice judeţene şi locale, prin
implementarea măsurilor şi proiectelor care cad în responsabilitatea acestora, cât şi
pentru convenirea procedurilor de monitorizare şi de evaluare a obiectivelor, domeniilor
şi măsurilor specifice.

În acest scop, ADETIM va elabora şi va propune dezbaterii şi aprobării:





propuneri de funcţionare a CSAPJL Timiş, vizând: domeniu de competenţă,
componenţă, statut/ regulament de funcţionare, etc.
propunere de funcţionare a ADETIM, în calitate de manager/ administrator al
implementării obiectivelor şi măsurilor specifice domeniilor de intervenţie ale
administraţiei publice judeţene şi locale (APJL): statut, domenii de competenţă,
personal, atribuţii, proceduri, etc.
Iniţierea funcţionării CSAPJL Timiş.

Se consideră că succesul implementării PS APL – SDES Timiş, va fi asigurat de iniţierea şi
întreţinerea parteneriatelor strategice la nivel local, judeţean, regional, naţional si internaţional
(cu precădere administraţia publică judeţeană, orăşenească, comunală, reprezentanţi ai
mediului de afaceri, ai societăţii civile, a comunităţii academice, instituţii financiare, instituţii de
cercetare şi training, camere de comerţ, personalităţi, mass – media, etc.).
Totodată, se are în vedere că eficientizarea procesului de restructurare, diversificare şi
modernizare a dezvoltării socio-economice a judeţului Timiş, impune şi:
- promovarea cooperării internaţionale, cu prioritate a celei transfrontaliere şi
euroregionale, ca factor de o importanţă aparte în efortul de implementare a SDES Timiş
şi a politicii de dezvoltare judeţeană şi regională;
- stabilirea de parteneriate şi colaborări cu instituţii ale U.E. şi cu diferite organizaţii
internaţionale.
La nivelul unui parteneriat strategic judeţean extins (Anexa 3)
Responsabilitatea actualizării Strategiei de Dezvoltare Economico Socială a judeţului Timiş
(SDES Timiş) va trebui să fie asumată la nivel deliberativ şi decizional de către un parteneriat
strategic judeţean instituţional şi al societăţii civile, reprezentând entităţile relevante din toate
sectoarele de activitate interesate şi implicate în dezvoltarea de ansamblu a domeniilor
economice şi sociale din judeţul Timiş. Coordonarea generală a proceselor de actualizare a
SDES Timiş va putea fi exercitată, în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice
locale, de către Consiliul Judeţean Timiş. În acest context, ADETIM va putea asigura, din punct
de vedere tehnic, fundamentarea şi identificarea principalelor direcţii de dezvoltare şi a
intervenţiilor sectoriale necesare, la nivel local, judeţean sau regional.
Parteneriatul strategic instituţional şi al societăţii civile va avea rolul unui organism partenerial,
de consultare şi decizie, privind priorităţile strategice la nivelul judeţului Timiş, care va trebui să
emită şi recomandări sau amendamente la programele strategice sectoriale asumate de către
entităţile partenere.
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Întrucât, un număr mare de sectoare ale dezvoltării socio-economice a judeţului sunt
reprezentate de entităţi cu rol de catalizator al dezvoltărilor (instituţii, asociaţii şi fundaţii,
societăţi, personalităţi etc.), este foarte important ca într-un orizont de timp relativ scurt, aceste
forţe să fie atrase într-un efort comun şi continuu de planificare strategică participativă şi de
implementare coordonată a unui Program strategic de dezvoltare a judeţului Timiş pe termen
mediu şi lung.
Constituirea parteneriatului strategic al SDES Timiş format din entităţile responsabile va putea
asigura caracterul unitar al dezvoltării de ansamblu al judeţului, prin armonizarea obiectivelor şi
a măsurilor de dezvoltare, nu în ultimul rând şi al proiectelor.
În acest mod, se poate prelimina că strategiile de dezvoltare ale diferitelor sectoare de
activitate, elaborate sau aflate în etape intermediare, vor avea în vedere corelarea, în ultimă
instanţă, cu domeniile de intervenţie tratate în SDES Timiş, întrucât entităţile care asigură
implementarea acestora vor deveni partenere ale planificării strategice comune la nivel
judeţean.
Totodată, parteneriatul strategic în jurul SDES Timiş va putea stimula semnificativ accesarea şi
asigurarea fondurilor nerambursabile, ca principală sursă a implementării măsurilor şi
obiectivelor de dezvoltare strategică ale judeţului Timiş pe termen mediu şi lung.
În vederea realizării acestui parteneriat, ADETIM va propune:
-

Constituirea unui Consiliu Superior de Implementare, Monitorizare şi Evaluare a
Dezvoltării Economico-Sociale a judeţului Timiş (CSIME DES Timiş), ca for decizional,
atât în privinţa dezvoltării de ansamblu a judeţului Timiş, pe termen mediu şi lung, în
baza PS SDES Timiş, cât şi în privinţa monitorizării şi evaluării dezvoltării.
În acest sens, se vor propune dezbaterii şi aprobării:
 propunerile de funcţionare a CSIME DES Timiş, vizând: statut/ regulament de
funcţionare, domenii de competenţă, componenţă, etc.
 propunerile de funcţionare a ADETIM, în calitate de manager executiv al
parteneriatului strategic: statut, domenii de competenţă, personal, atribuţii, proceduri,
etc.
 Iniţierea funcţionării CSIME DES Timiş.

În acest mod, implementarea PS – SDES Timiş, va putea beneficia, progresiv, de o coordonare
partenerială extinsă şi un management executiv în conformitate cu principiile enunţate mai sus.
Parteneriatul de planificare a învăţământului profesional şi tehnic în Regiunea Vest – exemplu
funcţional 95
Pornind de la realitatea că Învăţământul Profesional şi Tehnic (IPT) joacă un rol important în
dezvoltarea socio-economică locală/ regională/ naţională prin asigurarea resurselor umane
adecvate, încă din anul 2003 s-a iniţiat dezvoltarea unui mecanism de planificare a ofertei IPT
pe termen mediu şi lung.
Adaptarea ofertei IPT la cererea pieţei poate fi realizată doar în cadrul unui dialog social
permanent între actorii care deţin cele mai relevante şi actuale informaţii despre stadiul actual
de dezvoltare socio economică.
În acest context, a fost dezvoltat un mecanism de consultare partenerială pe trei nivele,
respectiv regional – judeţean – şcoală, concretizat prin structuri consultative parteneriale
corespunzătoare fiecărui nivel. Acestea dezvoltă şi actualizează câte un document de
planificare a ofertei IPT pentru fiecare nivel, astfel:

95

Ildikó PATAKI, National Centre for VET Development / OI POSDRU
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Nivelul de
planificare
Regional
Judeţean
Local

Structura consultativă
CR - Consorţiul Regional Vest
CLDPS – Comitet Local de
Dezvoltare a Parteneriatului
Social
CA – Consiliul de Administraţie
al şcolii

Documentul de planificare elaborat
PRAI - Planul Regional de Acţiune pentru
Învăţământ
PLAI - Planul Local de Acţiune pentru
Învăţământ
PAS – Plan de Acţiune al Şcolii

Obiectivul mecanismului de planificare strategică partenerială constă în asigurarea ofertei de
formare profesională prin învăţământul preuniversitar, armonizată cu învăţământul universitar
corespunzător nevoilor actuale şi viitoare ale regiunii, corelând oferta cu cererea pieţei.
Grupul ţintă vizat prin întregul demers este parteneriatul social, structurat la nivel regional –
Regiunea Vest, judeţean şi local (reprezentat în tabelul de mai sus).
Documentele de planificare strategică (PRAI-PLAI-PAS) se reactualizează anual, oferind astfel
repere pentru deciziile care se iau la planificarea ofertei (stabilirea cifrelor de şcolarizare pentru
diferitele calificări, domenii de calificare, unităţi şcolare etc.).
Principalele activităţi ale structurilor consultative parteneriale sunt redate in documentele PRAI PLAI – PAS, şi se grupează în jurul unor priorităţi regionale, cum sunt: dezvoltarea
parteneriatului, corelarea ofertei de formare profesională cu cererea pieţei, asigurarea
resurselor pentru IPT, consilierea şi orientarea pentru carieră etc.
Procesul de reactualizare vizează diagnoza şi prognoza dezvoltării pentru fiecare nivel.
Prin diagnoză se defineşte cererea pieţei (analiza aspectelor economice, demografice şi de
piaţă a muncii), se compară cererea cu oferta educaţională. Cele patru capitole ale
documentelor amintite sunt elaborate de către partenerii sociali din structurile create (CR,
CLDPS şi CA), care deţin informaţii actualizate, fiind implicaţi şi: reprezentanţi ai agenţilor
economici-patronatul, ai autorităţilor administrative şi educaţionale locale, sindicate, asociaţii
profesionale etc. În acest demers se pune accent deosebit pe cooperarea din cadrul
parteneriatelor, astfel încât să se ofere cea mai relevantă imagine a cererii şi ofertei. Pe baza
diagnozei sunt dezvoltate apoi planuri de acţiune şi măsuri aferente priorităţilor stabilite.
Procesul de planificare strategică realizat de Consorţiul Regional Vest, este sprijinit de
instituţiile membre ale acestuia (din Regiunea Vest), astfel: CJ - consiliile judeţene, AJOFM agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă, ISJ - inspectoratele şcolare judeţene, ADRAgenţia pentru dezvoltare regională Vest, universităţi, reprezentanţi ai agenţilor economici câte 2 reprezentanţi ai CLDPS din fiecare judeţ al Regiunii Vest şi reprezentantul Centrului
Naţional pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic (CNDIPT) din regiune.
Aceste instituţii deţin informaţiile necesare pentru realizarea diagnozelor, care stau la baza
analizei cererii, de la care pornind se formulează recomandări pentru oferte de formare corelate
cu nevoile pieţei.
Recomandările documentelor de planificare influenţează deciziile cu privire la oferta
educaţională.
Conform Metodologiei de fundamentare a planului de şcolarizare, în fiecare judeţ ISJ realizează
o analiză a nevoilor locale şi regionale, pe baza prevederilor PRAI PLAI şi PAS.
CLDPS analizează ofertele unităţilor şcolare centralizate la nivel de judeţ, în raport cu
recomandările PRAI şi PLAI, după care formulează recomandări către ISJ.
ISJ transmit către minister propunerea planului de şcolarizare în vederea avizării, însoţită
obligatoriu de avizul CLDPS din judeţ.
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Practic, acest mod de consultare a reprezentanţilor partenerilor permite acestora să intervină în
planificarea ofertei şcolilor, prin influenţarea ponderii unor calificări şi domenii. De ex. în ultimii
ani a crescut oferta în servicii, prin introducerea unor calificări noi, cerute de angajatori (ex.
introducerea, la cererea agenţilor economici, a calificării în domeniul tipografiei). Pe de altă
parte, s-au diminuat oferte care nu mai au căutare pe piaţa muncii (ex. scăderea ponderii ofertei
in domeniul tehnic, în mecanică), s-a crescut, la un moment dat, oferta în domeniul textile, iar
acum asistăm la o scădere a acesteia, la cererea pieţei.
Impactul mecanismului este puternici şi asupra unităţilor şcolare, a modului în care aceste
structuri realizează planificarea ofertei (cu consultarea agenţilor economici), dar şi anticiparea
cerinţelor viitoare ale pieţei, care este din ce în ce mai dificilă.
Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară (ADI)
Baza legală
Conform Legii nr. 286/2006, din 06.07.2006 pentru modificarea
şi completarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt
„structuri de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, înfiinţate, în condiţiile legii, de
unităţile administrativ teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de
interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice”.
Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt considerate organisme prestatoare de servicii
publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean. Serviciile publice administrative
deservesc interesul comun al tuturor locuitorilor, fiind de regulă servicii fără cost, în timp ce
serviciile de utilitate publică (de gospodărire comunală) au, în completarea caracterului lor
social, şi o componentă economică, fiind organizate pe baza principiului „beneficiarul plăteşte”.
Raţiunile pentru care s-a considerat necesară apariţia acestei forme de organizare teritorială
sunt:



organizarea şi furnizarea de servicii de dezvoltare în interesul tuturor din spaţiul unităţilor
administrativ teritoriale implicate
furnizarea în comun a serviciilor publice în care autorităţile administraţiei publice locale
asociate au competenţe.

Din punct de vedere al statutului juridic, acestea sunt entităţi de drept privat şi de utilitate
publică, cu regim de autoritate publică. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au statut de
instituţie publică pentru a putea exercita competenţe în domeniul serviciilor publice care le-au
fost delegate de către autorităţile administraţiei publice locale.
Funcţionare, rol, competenţe 96
S-a constatat că unităţile administrativ - teritoriale mici au capacitate redusă de a furniza unele
servicii publice sau de utilitate publică. Prin urmare, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară
pot veni în sprijinul unei mai bune gestionări a acestor servicii. O asociaţie de dezvoltare
intercomunitară presupune înfiinţarea unui nou nivel teritorial, altul decât cel local, judeţean sau
naţional, la nivelul căruia se urmăreşte realizarea unui sistem mai eficient de asigurare a
serviciilor publice sau de utilitate publică.
Unul din principalele roluri ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară este cel de formulare şi
implementare în comun a politicilor publice la nivel local, iar statutul acesteia nu presupune
introducerea unui nou nivel administrativ.
Formele asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară diferă, respectiv de la asocierea în vederea
realizării unui singur proiect până la asocierea pentru realizarea mai multor proiecte. Aceasta
din urmă presupune şi existenţa unei viziuni de dezvoltare transpusă într-o strategie de
dezvoltare a zonei implicate.
Funcţionalizarea unei asociaţii de dezvoltare comunitară se realizează prin atribuirea către
aceasta a competenţelor delegate şi partajate ale autorităţilor publice locale membre.
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“Asociaţia de dezvoltare intercomunitară. Efecte probabile şi soluţii posibile”, autori D Pop, C Stănuş, AM Suciu,
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Competenţele delegate sunt atribuite autorităţilor publice locale prin lege, împreună cu
resursele financiare corespunzătoare.
Competenţele partajate ale autorităţilor publice locale sunt exercitate de acestea împreună cu
alte niveluri ale administraţiei publice (judeţean sau central), cu o separare clară a finanţării şi
puterii de decizie pentru fiecare responsabil în parte.
Prin urmare, modalităţile de atribuire către asociaţii de dezvoltare comunitară a competenţelor
vor diferi de la caz la caz şi pot implica complicaţii generate de diferenţele instituţionale ale
responsabililor de competenţe (de exemplu, Instituţia Prefectului, care împarte unele
competenţe partajate cu autorităţile publice locale, nu poate face parte dintr-o asociaţie de
dezvoltare comunitară deoarece nu este unitate administrativ teritorială).
În practică, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au fost percepute deseori ca fiind un mijloc
de a accesa fonduri pentru proiecte de infrastructură, dar şi pentru a oferi servicii publice.
Exemple
Exemple de asociaţii de dezvoltare intercomunitară sunt, printre altele, zonele metropolitane
înfiinţate pe bază de parteneriate între capitala României sau municipiile de rangul I şi unităţile
administrativ teritoriale aflate în zonele adiacente.
Exemple de asociaţii de dezvoltare intercomunitară în judeţul Timiş sunt 97:














97

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TIMIŞOARA este constituită în
vederea promovării dezvoltării Polului Naţional de Creştere Timişoara. Din asociaţie fac
parte municipiul Timişoara, 14 comune din vecinătate alături judeţul Timiş;
SOCIETATEA METROPOLITANĂ PENTRU TRANSPORT TIMIŞOARA este înfiinţată în
vederea extinderii transportului public timişorean în afara municipiului. Din asociaţie fac
parte: Timişoara, Moşniţa Nouă, Ghiroda şi Remetea Mare;
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „TIMIŞ” este înfiinţată prin Hotărârea
CJT 09/2008 şi are ca scop modernizarea şi extinderea infrastructurii de apă şi canalizare.
Din asociaţie fac parte judeţul Timiş alături de municipii, oraşe şi comune din judeţul Timiş;
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MANAGEMENTUL
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ ADIVEST este în curs de constituire (Hotărârea CJT
67/2008). Sunt asociate judeţele Timiş, Caraş – Severin, Arad şi Hunedoara iar asociaţia
are ca scop îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul fiecărui
judeţ din Regiunea Vest prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului
ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DEŞEURI TIMIŞ – ADID este în curs
de constituire (Hotărârea CJT 93/2008) între judeţul Timiş şi municipii, oraşe şi comune din
judeţul Timiş. Are ca scop înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea,
monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de salubrizare precum şi realizarea în
comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării,
modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului
pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia;
ASOCIAŢIA MICROREGIONALĂ „TIMIŞ-TORONTAL“ este formată din 14 consilii locale
situate în zona de sud a judeţului Timiş, la graniţa cu Republica Serbia. Are ca scop
promovarea valorilor şi iniţiativelor civice în favoarea beneficiului public general şi a
relansării şi dezvoltării acestei arii;
ASOCIAŢIA MICROREGIONALĂ DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢILOR BANAT –
RIPENSIS JIMBOLIA este compusă din oraşul Jimbolia şi comune vecine din judeţul Timiş.
Are ca scop sprijinirea procesului de dezvoltare comunitară a localităţilor ce compun
microregiunea;

Hotărâri ale Consiliului Judeţean Timiş: H09/2008, H67/2008, H93/2008
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ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE MICROREGIONALĂ “TRAIAN VUIA” este organizată în
scopul promovării turismului în comunele Dumbrava, Mănăştiur şi Traian Vuia;
ASOCIAŢIA TRANSFRONTALIERĂ PRO DEZVOLTARE (ATPD) 98 din zona Sânnicolau
Mare s-a înfiinţat ca o necesitate pentru cadrele didactice şi personalul din Primăria oraşului
de a atrage fonduri europene pentru dezvoltarea comunităţii şi a procesului educaţional.

Prioritizare şi criterii de selecţie a proiectelor
Este cunoscut că, în vederea asigurării coerenţei în implementarea măsurilor şi obiectivelor
unei strategii de dezvoltare este necesar, ca în cadrul proceselor de planificare strategică, să se
recurgă în cadrul fiecărui domeniu de intervenţie, la prioritizarea şi selecţia proiectelor care să
fie promovate în vederea finanţărilor din fonduri nerambursabile, fonduri locale sau private.
Principiile şi sistemele de prioritizare şi de selecţie considerate pentru promovarea proiectelor
de dezvoltare susţinute din fondurile bugetului judeţean şi din bugete ale unor comunităţi din
judeţul Timiş sunt extrem de importante în asigurarea coerenţei şi convergenţei utilizării lor.
Componenta Strategiei de dezvoltare a judeţului Timiş, aflată în responsabilitatea exclusivă a
CJ Timiş, operează cu un sistem de criterii de prioritizare definit încă din anul 2000, acestea
fiind îmbunătăţite periodic prin adaptare la factorii externi şi interni de influenţă.
Criterii de prioritizare şi selecţie în conformitate cu Legea 237/ 2006 şi Hotărârea CJT
04/31.01.2008
Acest proces de selecţie a proiectelor este încurajat, în prezent, de prevederile Legii nr. 273 /
2006 privind finanţele publice locale, conform căreia Consiliul Judeţean Timiş are posibilitatea
susţinerii financiare a programelor de dezvoltare locală ale comunelor şi oraşelor judeţului Timiş
pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanţare locală.
Astfel, în baza unor criterii de repartizare stabilite prin Hotărârea 04/31.01.2008 a Consiliului
Judeţean Timiş, comunele şi oraşele judeţului Timiş beneficiază, în conformitate cu legea mai
sus amintită, de cofinanţări pentru pregătirea sau derularea unor proiecte de dezvoltare locală.
Sursa finanţărilor o constituie cota de 19% (TVA) din sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin Legea bugetului de
stat, şi din cota de 22 % din impozitul pe venit.
Consiliul Judeţean Timiş, împreună cu ADETIM, au elaborat instrucţiunile privind îndeplinirea de
către comunităţile judeţului Timiş a cerinţelor specifice de acordare a finanţărilor, în tranşe
trimestriale, pentru proiectele de dezvoltare locală aflate în stadiu de pregătire sau în derulare,
care să satisfacă criteriile adoptate de Hotărârea CJ Timiş 04/31.01.2008.
Sunt prevăzute, totodată, criteriile şi procedurile după care sunt evaluate fişele de proiect
depuse de către solicitanţi, în urma cărora vor beneficia de sumele de cofinanţare alocate. În
acest mod, Consiliul Judeţean Timiş are posibilitatea încurajării financiare a implementării
strategiilor de dezvoltare locală, în corelaţie cu cerinţele PS CJT IPL Timiş.
Rezultatele şi experienţa dobândită în aplicarea acestora, sunt de mare utilitate pentru perioada
următoare în contextul activităţilor de planificare strategică, monitorizare şi evaluare a
implementării PS CJT IPL Timiş, derulate în prezent de CJ Timiş şi ADETIM.
Criterii de prioritizare şi de selecţie a proiectelor finanţate din bugetul propriu al Consiliului
Judeţean Timiş
Consiliul Judeţean Timiş aplică un management evoluat al fondurilor pentru finanţarea de
investiţii din bugetul propriu al instituţiei. În principiu, investiţiile Consiliului Judeţean Timiş sunt
direcţionate, în conformitate cu cerinţele unei programări financiare multianuale, atât în scopul
atragerii în judeţul Timiş a surselor nerambursabile, cu prioritate a celor europene, cât şi în
scopul utilizării optime a surselor proprii pentru proiecte strategice de dezvoltare judeţeană.
În funcţie de relevanţă, Consiliul Judeţean Timiş are în vedere şi încheierea de parteneriate
locale, regionale, naţionale sau internaţionale pentru finanţarea şi derularea de proiecte de
dezvoltare.
98
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Consiliul Judeţean Timiş aplică astfel, pe baza fundamentărilor efectuate de ADETIM, un sistem
de prioritizare şi selecţie care asigură promovarea cu prioritate a proiectelor care condiţionează
atât implementarea corespunzătoare a obiectivelor şi măsurilor PS CJT IPL Timiş, cât şi
realizarea unui impact relevant la nivel judeţean şi regional.
În rezumat, sistemul are în vedere:
-

Analiza şi discutarea semestrială, de către personalul tehnic al CJ Timiş şi ADETIM, în
cadrul Comisiilor de specialitate ale CJ Timiş, a portofoliului de proiecte cuprinse în PS CJT
IPL Timiş, respectiv al stadiului de pregătire a acestora (de la proiecte în pregătire la
proiecte mature), care satisfac optim obiectivele şi măsurile strategice de dezvoltare ale
administraţiei publice judeţene în cadrul domeniilor specifice de intervenţie;

-

Evaluarea proiectelor solicitate la cofinanţare de către personalul tehnic, pe baza unui set
de criterii aprobat de CJ Timiş, în urma căruia rezultă un clasament tehnic al priorităţilor;

-

Dezbaterea şi definitivarea în Comisiile de specialitate ale CJ Timiş, a listei proiectelor
prioritare finanţate, după caz, în totalitate din resurse financiare proprii sau cofinanţate în
cadrul unor programe de finanţare nerambursabilă prin suprapunerea unui sistem de criterii
proprii ale reprezentanţilor CJ Timiş care au în vedere politicile publice de intervenţie şi
priorităţile strategice considerate la nivel politic;

-

Includerea proiectelor prioritare în Programul anual de investiţii CJ Timiş şi aprobarea
acestuia de către plenul CJ Timiş.

Criteriile de prioritizare şi de selecţie a proiectelor de investiţii al CJ Timiş, incluse în portofoliul
de proiecte multianual administrat de Consiliul Judeţean Timiş sunt:
1. CRITERII TEHNICE cu referire la:
Cadru şi relevanţă
1.1. Relevanţa zonală cu impact asupra zonelor slab dezvoltate
1.2. Relevanţa zonală cu impact asupra zonelor cu potenţial de dezvoltare
1.3. Relevanţa cu privire la dezvoltarea transfrontalieră
1.4. Proiectul este regional (implică minim 2 judeţe)
1.5. Încadrarea în obiectivele axelor SDES Timiş 2007 - 2013
1.6. Relevanţa obiectivelor proiectului pentru protecţia împotriva dezastrelor
Influenţele şi condiţiile externe
1.7. Sunt folosite potenţialele locale (municipii, oraşe, comune);
1.8. Implică proiectul dezvoltări în domeniul Tehnologiei şi/sau inovaţiei;
1.9. Încadrarea în Programul Operaţional Regional;
1.10. Încadrarea în Programul Naţionale de Dezvoltare;
1.11. Valorifică polii de dezvoltare economici din judeţ.
Impact
1.12. Relevanţa zonală cu impact asupra municipiilor;
1.13. Relevanţa zonală cu impact asupra oraşelor;
1.14. Relevanţa zonală cu impact asupra comunelor;
1.15. Influenţă asupra dezvoltării economico-sociale, creştere economică;
1.16. Potenţialul de creare de noi locuri de muncă (suplimentare şi/ sau alternative);
1.17. Impact favorabil asupra mediului;
1.18. Folosirea forţei de muncă (înalt calificate) existente;
1.19. Are proiectul potenţiale efecte multiplicatoare ?
Fezabilitate
1.20. Există posibilitatea obţinerii unor cofinanţări nerambursabile externe;
1.21. Proiectul se implementează în parteneriat;
1.22. Implicare sector privat inclusiv, cofinanţare;
1.23. Există posibilitatea obţinerii pentru categoria de investiţie a unui credit bancar;
1.24. RIR/ERR favorabil;
1.25. VNA/EVNA favorabil;
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1.26. Risc acceptabil;
1.27. Raport favorabil beneficii/ costuri.
Maturitatea proiectului, inovare, etc.
1.28. Existenţa Studiului de fezabilitate;
1.29. Existenţa analizei de piaţă, analize socio-economice, financiare şi de risc;
1.30. Existenţa documentaţie de execuţie (PT);
1.31. Proiectul are documentaţie depusă/ respinsă, ce necesită îmbunătăţire/ adaptare;
1.32. Există cerere de finanţare elaborată/ în curs şi depusă;
1.33. Proiectul este aprobat la finanţare de către finanţatori;
1.34. Proiectul are contractată finanţarea nerambursabilă;
1.35. Autosustenabilitate post implementare proiect;
1.36. Soluţia tehnică propusă este inovatoare/ include componenta inovatoare.
2. Criterii privind POLITICILE PUBLICE DE INTERVENŢIE (exemple)
-

Politici de intervenţii în zonele slab dezvoltate ale judeţului;
Politici de intervenţii în polii de creştere economică ai judeţului şi zonele de influenţă
ale acestora;
Politici de intervenţii în domeniul infrastructurii sociale a judeţului (şcoli, spitale,
cămine, azile, etc.);
Politici de intervenţii în domeniul dezvoltării şi valorificării patrimoniului cultural al
judeţului;
Politici de intervenţii în domeniul dezvoltării infrastructurii publice a judeţului;
Politici de intervenţii în domeniul dezvoltării şi creşterii competitivităţii sectorului de
întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) a judeţului;
Politici de intervenţii in sprijinul dezvoltării si valorificării potenţialului agricol;
Politici de intervenţii in sprijinul dezvoltării si valorificării potenţialului turistic al
judeţului.

3. ALTELE, dacă se consideră necesar.
Din punct de vedere metodologic, fiecare proiect este analizat prin prisma grilei criteriilor
menţionate, acestea însumând un punctaj alocat fiecărui criteriu, după care se aplică coeficienţi
de ponderare, rezultând punctajul final al fiecărui proiect. În baza unei prelucrări matematice şi
în funcţie de punctajul tehnic obţinut, proiectul va fi situat într-una din 3 categorii de priorităţi (I,
II, III) definite. Suplimentar fundamentării priorităţii tehnice menţionate, care are o pondere de
cca. 75% în luarea deciziei, se aplică un set suplimentar de criterii care privesc politicile de
intervenţie ale Consiliului Judeţean, influenţând criteriul general cu o pondere de cca. 25%.
Politici publice 99
Domeniul politicilor publice (cercetarea şi analiza în domeniu) poate fi definit ca ocupându-se de
studiul deciziilor politico-administrative de alocare a diverselor forme de resurse (materiale,
financiare, de know how, simbolice).
Politicile publice sunt acţiunile realizate de către guvern (central sau local), ca răspuns la
problemele care apar dinspre societate. Vorbim despre politici publice atunci când o autoritate
publică, centrală sau locală, încearcă cu ajutorul unui program de acţiune coordonat să modifice
mediul economic, social, cultural al actorilor sociali.
La nivel naţional, politicile publice pot să apară dinspre oricare dintre instituţiile majore ale
Statului (Parlament, Preşedinte, Guvern – central sau local).
O politică publică este formată dintr-un ansamblu de măsuri concrete, care dau substanţă
acesteia. Traseul constitutiv al unei politici publice este punctat de diverse decizii. Ca urmare, o
politică publică se defineşte prin aceste decizii, forme de alocare a resurselor, a căror natură
este mai mult sau mai puţin autoritară şi în care coerciţia este mereu prezentă. Totodată, o
politică publică se înscrie “într-un cadru general de acţiune”, ceea ce permite să se facă
distincţie între o politică publică şi simple măsuri izolate.
Politici Publice şi Administraţie - Lector univ. Mihaela Lambru - Universitatea din Bucureşti - Facultatea de
Sociologie şi Asistenţă Socială - 2006

99

CJT – ADETIM 2009

289

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Timiş

Elementele cheie: decizia politică, luată de actori politici, pentru a utiliza anumite mijloace de
rezolvare a unei probleme.
Câteva definiţii:
a. Politicile publice sunt „tot ceea ce un guvern decide să facă sau să nu facă” - Thomas
Dye, 1998;
b. Politicile publice sunt „un set de decizii interrelaţionate, luate de un actor politic sau de
un grup de actori, privind o serie de scopuri şi mijloacele necesare pentru a le atinge
într-o situaţie dată” - William Jenkins;
c. Politicile publice sunt „un curs al acţiunii urmat de un actor sau mai mulţi actori politici,
cu un scop, în încercarea de a rezolva o problemă” - James Anderson;
d. “Relaţia Guvernului cu mediul” - Eyestone, 1971;
e. „O serie lungă de activităţi, mai mult sau mai puţin relaţionate, şi consecinţele acestora” Rose, 1969.
Procesul de realizare a unei politici publice cuprinde şase etape:
1. Identificarea problemei - are loc atunci când un eveniment, o persoană, un grup reuşesc să
atragă atenţia asupra unei probleme, spre soluţionare, prin intervenţia puterii publice.
2. Punerea pe agenda politică - faza în care problema identificată este luată serios în
consideraţie de către oficiali (putere publică şi politică). Nu toate problemele identificate
ajung şi pe agenda politică.
3. Formularea cadrului de politică publică - când o anume problemă ajunge să fie considerată
de către oficiali, nu înseamnă că va fi creată automat o politică publică. Cineva (autoritate)
trebuie să dezvolte un program care să se refere la rezolvarea problemei.
4. Adoptarea politicii publice - eforturile pentru ca un anume program să fie adoptat ca şi
program guvernamental. În această fază sunt concentrate elementele de negociere, dictate
de interese, care pot schimba viziunea iniţială asupra unei politici publice.
5. Implementarea politicii publice - stadiul critic de realizare a unei politici publice. Aici rolul
administraţiei este decisiv.
6. Evaluarea politicii publice - are ca scop determinarea eficienţei unei politici publice. Se
analizează modul în care diversele activităţi au condus la îndeplinirea scopurilor iniţiale.
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Problematica monitorizării şi evaluării
Problema monitorizării PS SDES Timiş şi PS CJT IPL Timiş, poate fi abordată diferenţiat, pe
diferite niveluri de competenţă şi cu grade de complexitate şi de dificultate corespunzătoare
acestora.
După cum s-a precizat la capitolul 7 – Implementare, responsabilităţile implementării strategiei
şi programului strategic sunt diferenţiate în funcţie de existenţa şi funcţionarea democratică a
trei parteneriate relevante şi viabile, care îşi pot aduce contribuţia efectivă la implementare, dar
şi la monitorizarea strategiei de dezvoltare.
După cum s-a amintit, cele trei parteneriate care ar putea asigura atât elaborarea deciziilor
viabile cu privire la orientările dezvoltării economico-sociale pe durată medie şi lungă a judeţului
Timiş, dar şi implicarea efectivă în implementarea şi monitorizarea corespunzătoare a Strategiei
şi a PS SDES Timiş sunt:
-

Consiliul Judeţean Timiş – parteneriat reprezentativ al administraţiei publice la nivel
judeţean;

-

Consorţiul Strategic al Administraţiei Publice Judeţene şi Locale Timiş - parteneriat
reprezentativ al administraţiilor publice la nivel local şi judeţean;

-

Consiliul Superior de Implementare, Monitorizare şi Evaluare a Dezvoltării EconomicoSociale a judeţului Timiş – parteneriat reprezentativ al entităţilor relevante din toate
sectoarele de activitate şi al societăţii civile interesate şi implicate în dezvoltarea de
ansamblu a vieţii economico-sociale a judeţului Timiş.

În prezent, Consiliul Judeţean Timiş asigură funcţionarea, cu plusuri şi minusuri, a primului
parteneriat amintit mai sus, fapt vizibil prin implementarea de măsuri şi proiecte (cuprinse în PS
CJT APL SDES Timiş) în mai multe domenii de intervenţie ale majorităţii axelor strategice de
dezvoltare. În acest proces, Consiliul Judeţean Timiş se implică activ în implementarea de
măsuri şi proiecte, atât în nume propriu dar şi în parteneriat cu alte entităţi, în special cu
administraţiile publice ale localităţilor judeţului Timiş. În acest sens, pot fi evidenţiate eforturile
bugetare anuale din ultimii 15 ani ale instituţiei, cuprinzând finanţări şi cofinanţări, cu accesarea
de fonduri nerambursabile, a unui număr apreciabil de obiective de investiţii care, în prezent, îşi
aduc contribuţia din plin la dezvoltarea economico-socială a judeţului Timiş.
Totuşi, funcţionarea unui singur parteneriat nu va putea asigura, în continuare, o planificare
strategică corespunzătoare la nivel judeţean şi nici posibilitatea luării unor decizii de importanţă
majoră legate de orientările dezvoltării viitoare a judeţului Timiş.
În scopul asigurării funcţionării celui de-al doilea parteneriat menţionat mai sus s-au iniţiat
demersuri de constituire şi de asigurare a funcţionalităţii acestuia.
Problema funcţionalităţii celui de-al treilea parteneriat rămâne un deziderat la care va mai trebui
lucrat, fiind dependent de voinţa politică şi administrativă a autorităţilor şi a societăţii civile din
judeţul Timiş.
Responsabilitatea monitorizării Programului strategic de dezvoltare a judeţului Timiş, în
conformitate cu SDES Timiş este asumată de către Instituţiei Prefectului Timiş, ca urmare a
atribuţiilor stabilite de MAI.
În acest context, menţionăm actuala activitate de monitorizare efectuată de către Instituţia
Prefectului judeţului Timiş privind elaborarea şi monitorizarea de planuri anuale de dezvoltare a
judeţului, denumit „Programul de dezvoltare economică şi socială a judeţului Timiş”. Formatul/
structura programului este elaborat de MAI şi cuprinde obiective, domenii, măsuri şi acţiuni din
judeţul Timiş. Măsurile, proiectele şi acţiunile sunt transmise periodic, la solicitarea Instituţiei
Prefectului Timiş, de către diferite instituţii şi administraţii publice locale şi judeţene. Informaţiile
privind stadiul realizării măsurilor, proiectelor sau activităţilor provin de la instituţiile care le-au
propus iar raportările realizărilor către Guvern cu privire la acest program sunt asigurate prin
grija Instituţiei Prefectului judeţului Timiş.
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Având în vedere atât actuala activitate a Instituţiei Prefectului judeţului Timiş, cât şi propunerea
de implicare în activitatea de actualizare a SDES Timiş a unui parteneriat judeţean instituţional
şi al societăţii civile sub coordonarea CJ Timiş, este justificat ca Instituţia Prefectului judeţului
Timiş să deţină rolul de actualizare şi monitorizare a viitorului Programului strategic al judeţului
Timiş, care să ţină cont de specificitatea SDES Timiş. Considerăm că în acest mod se va putea
realiza o planificare strategică şi o monitorizare unitară şi eficientă a dezvoltării judeţului Timiş.
Având în vedere necesităţile de asigurare a unui cadru partenerial democratic, puternic şi
reprezentativ pentru operaţionalizarea unor procese coerente de planificare strategică a
dezvoltării economico - sociale a judeţului Timiş, s-ar cere, de urgenţă, eforturi susţinute din
partea actorilor politici, ai administraţiei diferitelor sectoare şi a societăţii civile pentru
constituirea acestuia.
Problema tehnică a monitorizării corespunzătoare a programului strategic, indiferent de nivelul
responsabilităţii implementării, este condiţionată de mai mulţi factori:
-

-

Disponibilitatea resurselor umane calificate;
Existenţa voinţei de cooperare şi concretizarea acesteia prin colaborări instituţionale
oficializate privind furnizarea şi schimbul reciproc de informaţii relevante proceselor şi
rezultatelor dezvoltării (convenţii şi obligaţii);
Asigurarea suportului tehnic necesar – aplicaţii informatice specializate, baze de date,
mijloace moderne de comunicare, dotări şi echipamente specifice activităţilor, etc.

Având în vedere cele menţionate mai sus, în prezent este posibilă doar monitorizarea
implementării măsurilor şi proiectelor aflate în responsabilitatea parteneriatului Consiliului
Judeţean Timiş (PS CJT IPL). Acest lucru este asigurat de către Agenţia de Dezvoltare
Economico-Socială Timiş, prin personalul calificat al acesteia.
Extinderea monitorizării asupra viitorului PS SDES Timiş este fezabilă doar după parcurgerea
paşilor de constituire şi funcţionalizare a parteneriatelor amintite.
Principii şi proceduri de monitorizare
Indicatorii ca mijloc de monitorizare şi evaluare
Definirea indicatorilor are în vedere crearea pentru viitor a unor posibilităţi practice de
monitorizare şi control a implementării tuturor obiectivelor, în interrelaţiile ierarhice din cadrul
sistemului de obiective, dar şi a evaluării periodice a impactului dezvoltării. Indicatorii definiţi au
fost cuprinşi în Anexa 7 „Catalogul indicatorilor aferenţi sistemului de obiective al strategiei”.
Se are în vedere elaborarea tuturor indicatorilor de monitorizare a PS SDES Timiş, urmărinduse corelarea şi interrelaţionarea acestora cu obiectivele cuprinse în sistemul ierarhic de
obiective al SDES Timiş.
În primă fază, au fost definiţi indicatorii fizici şi valorici pentru cele 64 de obiective ale domeniilor
de intervenţie din cadrul axelor strategice (nivel ierarhic 3).
În baza activităţii precedente, se continuă cu definirea indicatorilor fizici şi valorici pentru cele 10
obiective de dezvoltare ale axelor strategice (nivel ierarhic 2), bazat în principal pe indicatorii
fizici şi valorici ai domeniilor de intervenţie. Totodată, se va continua şi cu activitatea de definire
provizorie a valorii indicatorilor pentru perspectiva anilor 2010 şi 2015.
Procesele descrise sunt în curs şi pentru indicatorii celor 6 obiective specifice, a obiectivului
global şi a viziunii strategice de dezvoltare a judeţului Timiş (nivel ierarhic 1). Şi în acest caz se
are în vedere definirea în viitorul apropiat a valorii indicatorilor pentru perspectiva anilor 2010 şi
2015. Deocamdată această etapă va suferi întârzieri.
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Procesul definirii valorice a indicatorilor este o activitate de mai lungă durată, având în vedere
că aceasta este legată de necesitatea corelării valorilor cu posibilităţile realiste ale dezvoltării. În
scopul definirii mai precise a valorilor indicatorilor se va proceda la monitorizarea lor anuală,
urmărindu-se definirea unui cadru stabil al valorilor indicatorilor de dezvoltare ai strategiei.
În acest mod considerăm că va fi posibilă atât monitorizarea practică, dar şi evaluarea mai
uşoară a gradului de îndeplinire a obiectivelor strategice la diferite nivele ierarhice, pe parcursul
implementării măsurilor şi proiectelor acestuia.
Întrucât posibilităţile tehnice actuale de monitorizare sunt restrânse doar la măsurile şi
proiectele implementate din cadrul PS CJT IPL Timiş (aflate în responsabilitatea Consiliului
Judeţean Timiş şi al parteneriatului reprezentativ al administraţiei publice judeţene),
monitorizarea utilizează un număr mic din indicatorii cuprinşi în Catalogul indicatorilor aferenţi
sistemului de obiective al strategiei. Practica utilizării indicatorilor pentru monitorizarea acestor
măsuri şi proiecte va permite verificarea şi îmbunătăţirea acestora.
Utilizarea şi verificarea practică a tuturor indicatorilor cuprinşi în catalog va fi posibilă doar cu
ocazia operaţionalizării cadrului partenerial de implementare, monitorizare şi evaluare a
strategiei judeţului Timiş, când vor fi convenite metodele şi mijloacele de monitorizare a PS
SDES Timiş.
Acest fapt are drept consecinţă temporară imposibilitatea aplicării unor metodologii
corespunzătoare de evaluare a impactului socio-economic a implementării strategiei şi a
programului strategic.
Monitorizarea implementării obiectivelor şi a măsurilor strategice prin implementarea proiectelor
cuprinse în Programul strategic va fi prezentată în rapoarte periodice cu privire la stadiul
implementării Programului, în scopul informării tuturor partenerilor strategici.
În funcţie de posibilităţi şi de capacităţi instituţionale, se va proceda la monitorizarea, analiza şi
evaluarea anuală a stadiului de îndeplinire a Programului strategic în vederea aplicării
corecţiilor ce se impun.
În primul rând se va proceda la:
-

Analiza măsurilor implementate sau de implementat;
Colectarea datelor relevante cu privire la indicatorii urmăriţi;
Colaborarea cu instituţiile deţinătoare a datelor cu privire la realizarea indicatorilor
propuşi;
Analiza valorilor constatate ale indicatorilor cu valorile stabilite provizoriu, în scopul
aplicării unor corecţii şi definitivarea unor valori realiste;
Analiza organizaţiilor beneficiare şi a proiectelor realizate;
Analiza modului de atingere a obiectivelor Programului strategic.

Abordarea descrisă mai sus va permite, în afara monitorizării şi evaluării bune a rezultatelor, şi
aprecierea modului în care este realizată armonizarea dintre dezvoltarea economică,
conservarea capitalului natural şi bunăstarea socială.
Principii de evaluare a impactului
În scopul viitoarei monitorizări şi evaluări a performanţei PS SDES Timiş, vor fi luate în
considerare:
-

Efectele pe care le produc proiectele implementate în ceea ce priveşte competitivitatea
judeţului;
Măsura în care competitivitatea constatată influenţează dezvoltarea în ansamblu a
economiei judeţului;
Efectele rezultate în cazul neimplementării Programului strategic.

Rezultatele evaluărilor vor fi incluse în rapoarte şi vor fi prezentate partenerilor strategici în
cadrul unor evenimente organizate, care să permită dezbaterea şi aprobarea acestora.

CJT – ADETIM 2009

294

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Timiş

Catalogul de indicatori care va fi definitivat, va include şi indicatori de impact care vor sta la
baza evaluării beneficiilor socio-economice ale PS SDES Timiş.
În etape bine stabilite ale implementării acestuia se vor evalua:
-

Impactul pe care PS SDES Timiş îl are asupra performanţei entităţilor reprezentative din
judeţul Timiş;
Contribuţia PS SDES Timiş la dezvoltarea economico - socială a judeţului;
Costurile aferente realizării unui impact pozitiv.

Monitorizarea PS SDES Timiş va avea în vedere posibilitatea evaluării prin compararea
costurilor medii şi marginale ale rezultatelor Programului şi evidenţierea acelora care s-ar fi
obţinut prin finanţări minime.
Cunoscându-se faptul că metodologiile de evaluare ale impactului strategiilor de dezvoltare
asupra comunităţilor sau asupra unor sectoare de activitate sunt laborioase şi implică un înalt
grad de specializare, opţiunea cu privire la alegerea metodologiei va trebui să fie hotărâtă întrun cadru partenerial profesionist, având în vedere şi corelarea ei cu metodologiile avizate pe
plan naţional.
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ANEXA 1 – Parteneriat CJ Timiş

PARTENERIAT STRATEGIC
PE DOMENIILE DE COMPETENŢĂ ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN TIMIŞ

C JT
PROGRAMUL STRATEGIC DE
DEZVOLTARE TIMIŞ

Parteneriate sectoriale constituite
ADETIM

AXE STRATEGICE 1 ..... 10
Domeniu de
intervenţie 1
Măsura 1
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Domeniu de
intervenţie 2

Măsura n

Măsura 1

Domeniu de
intervenţie ... n
Măsura n

Măsura 1

Măsura n

Proiect 1

Proiect 1

Proiect 1

Proiect 1

Proiect 1

Proiect 1

Proiect 2

Proiect 2

Proiect 2

Proiect 2

Proiect 2

Proiect 2

Proiect 3

Proiect 3

Proiect 3

Proiect 3

Proiect 3

Proiect 3

Proiect 4

Proiect 4

Proiect 4

Proiect 4

Proiect 4

Proiect 4

Proiect n

Proiect n

Proiect n

Proiect n

Proiect n

Proiect n
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ANEXA 2 – Parteneriat APL Timiş

PARTENERIATUL STRATEGIC AL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE A JUDEŢULUI TIMIŞ
APL

C JT

APL

APL

APL N

Consorţiul Strategic al Administraţiei Publice Judeţene şi Locale Timiş
PROGRAMUL STRATEGIC DE
DEZVOLTARE TIMIŞ

Alte
parteneriate
constituite

ADETIM

AXE STRATEGICE 1 ..... 10

Domeniu de
intervenţie 1

Măsura 1

Domeniu de
intervenţie 2

Măsura n

Măsura 1

Domeniu de
intervenţie ... n

Măsura n

Măsura 1

Măsura n

Proiect 1

Proiect 1

Proiect 1

Proiect 1

Proiect 1

Proiect 1

Proiect 2

Proiect 2

Proiect 2

Proiect 2

Proiect 2

Proiect 2

Proiect 3

Proiect 3

Proiect 3

Proiect 3

Proiect 3

Proiect 3

Proiect 4

Proiect 4

Proiect 4

Proiect 4

Proiect 4

Proiect 4

Proiect n

Proiect n

Proiect n

Proiect n

Proiect n

Proiect n
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ANEXA 3 – Parteneriat judeţ Timiş

PARTENERIATUL STRATEGIC JUDEŢEAN TIMIŞ
C JT

Entitate 2

Entitate 3

Entitate 4

Entitate N

Consiliul Superior de Implementare, Monitorizare şi Evaluare a Dezvoltării Economico-Sociale

PROGRAMUL STRATEGIC DE
DEZVOLTARE TIMIŞ

Consorţiul Strategic al Administraţiei Publice Judeţene şi Locale Timiş
ADETIM

Alte parteneriate constituite

AXE STRATEGICE 1 ..... 10

Domeniu de
intervenţie 1

Măsura 1
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Domeniu de
intervenţie 2

Măsura n

Măsura 1

Domeniu de
intervenţie ... n

Măsura n

Măsura 1

Măsura n

Proiect 1

Proiect 1

Proiect 1

Proiect 1

Proiect 1

Proiect 1

Proiect 2

Proiect 2

Proiect 2

Proiect 2

Proiect 2

Proiect 2

Proiect 3

Proiect 3

Proiect 3

Proiect 3

Proiect 3

Proiect 3

Proiect 4

Proiect 4

Proiect 4

Proiect 4

Proiect 4

Proiect 4

Proiect n

Proiect n

Proiect n

Proiect n

Proiect n

Proiect n
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ANEXA 4 – Structură SDES Timiş şi componente planificare strategică
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ANEXA 5 – Sistemul ierarhic de obiective SDES Timiş

VIZIUNEA
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE ECONOMICO – SOCIALĂ A
JUDEŢULUI TIMIŞ

OBIECTIVUL GLOBAL

OBIECTIV
SPECIFIC 1

OBIECTIV
SPECIFIC 2

OBIECTIV
SPECIFIC 3

Nivel
ierarhic 1

OBIECTIV
SPECIFIC 4

OBIECTIV
SPECIFIC 5

OBIECTIV
SPECIFIC 6

OBIECTIVELE AXELOR STRATEGICE DE DEZVOLTARE (10)

Nivel
ierarhic 2

1 TR

2 ME

3 ED

4 SO

5 TU

6 EC

7 AD

8 RU

9 CO

10 CU

OBIECTIVELE DOMENIILOR DE INTERVENŢIE (63)

Nivel
ierarhic 3

6
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ANEXA 6 – Relaţii Axe – Domenii – Măsuri - Proiecte

AXE STRATEGICE DE DEZVOLTARE (10)

1. TRANSPORT

2. MEDIU

3. EDUCATIE SI
RESURSE

4. SOCIAL SI
SANATATE

5. TURISM

6. DEZVOLTARE
ECONOMICA

7. CAPACITATE
ADMINISTRATIVA

8. DEZVOLTARE
RURALA

9. COOPERARE
TERITORIALA

10. CULTURA

DOMENII DE INTERVENŢIE
Nr. total 63

MĂSURI DE DEZVOLTARE
Nr. total 407

PROGRAM STRATEGIC
(PORTOFOLIU PROIECTE)
Nr. total SDES Timiş 791
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ANEXA 7 – Catalogul indicatorilor aferenţi sistemului de obiective al strategiei

CATALOG AL INDICATORILOR
AFERENŢI SISTEMULUI DE OBIECTIVE AL STRATEGIEI

Introducere
Definirea indicatorilor, are în vedere crearea pentru viitor a unor posibilităţi practice de
monitorizare şi control a implementării tuturor obiectivelor, în interrelaţiile ierarhice din cadrul
sistemului de obiective, dar şi a evaluării periodice a impactului dezvoltării. Indicatorii definiţi au
fost cuprinşi în prezentul „Catalog al indicatorilor aferenţi sistemului de obiective al strategiei”.
Se are în vedere elaborarea tuturor indicatorilor de monitorizare a întregului Program strategic
aferent Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială Timiş, urmărindu-se corelarea şi
interrelaţionarea acestora cu obiectivele cuprinse în sistemul ierarhic de obiective al SDES
Timiş.
În primă fază, au fost definiţi indicatorii fizici şi valorici pentru cele 64 de obiective ale domeniilor
de intervenţie din cadrul axelor strategice (nivel ierarhic 3).
În baza activităţii precedente, se continuă cu definirea indicatorilor fizici şi valorici pentru cele 10
obiective de dezvoltare ale axelor strategice (nivel ierarhic 2), bazat în principal pe indicatorii
fizici şi valorici ai domeniilor de intervenţie. Totodată, se va continua şi cu activitatea de definire
provizorie a valorii indicatorilor pentru perspectiva anilor 2010 şi 2015.
Procesele descrise, sunt în curs şi pentru indicatorii celor 6 obiective specifice, a obiectivului
global şi a viziunii strategice de dezvoltare a judeţului Timiş (nivel ierarhic 1). Şi în acest caz se
are în vedere definirea în viitorul apropiat a valorii indicatorilor pentru perspectiva anilor 2010 şi
2015. Deocamdată această etapă va suferi întârzieri.
Procesul definirii valorice a indicatorilor este o activitate de mai lungă durată, având în vedere
că aceasta este legată de necesitatea corelării valorilor cu posibilităţile realiste ale dezvoltării. În
scopul definirii mai precise a valorilor indicatorilor, se va proceda la monitorizarea lor anuală,
urmărindu-se, în final, definirea unui cadru stabil al valorilor indicatorilor de dezvoltare ai
strategiei.
În acest mod, considerăm că va fi posibilă atât monitorizarea practică, dar şi evaluarea mai
uşoară a gradului de îndeplinire a obiectivelor strategice la diferite nivele ierarhice, pe parcursul
implementării măsurilor şi proiectelor acestuia.
Întrucât posibilităţile tehnice actuale de monitorizare sunt restrânse doar la măsurile şi
proiectele implementate, care se află în responsabilitatea Consiliului Judeţean Timiş
(parteneriat reprezentativ al administraţiei publice judeţene), monitorizarea practicată utilizează
un număr mic din indicatorii cuprinşi în prezentul Catalog. Practica utilizării indicatorilor pentru
monitorizarea acestor măsuri şi proiecte va permite verificarea şi îmbunătăţirea acestora.
Utilizarea şi verificarea practică a tuturor indicatorilor cuprinşi în catalog, va fi posibilă cu ocazia
operaţionalizării cadrului partenerial de implementare, monitorizare şi evaluare a strategiei
judeţului Timiş, când vor fi convenite metodele şi mijloacele de monitorizare.
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SISTEMUL DE INDICATORI AI OBIECTIVELOR DE NIVEL IERARHIC 3
AXA 1:
COD
DI 1.1

TRANSPORT
Domeniul de intervenţie (D)
TRANSPORT RUTIER ŞI STRĂZI URBANE

Obiectivul de dezvoltare: Reabilitarea şi construcţia reţelei judeţene de infrastructură rutieră
- drumuri naţionale, drumuri judeţene, drumuri comunale şi străzi urbane - la nivelul
standardelor europene cât şi adaptarea serviciilor de transport în comun rutier la nevoile actuale
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
8.
9.
10.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând îmbunătăţirea infrastructurii rutiere
şi a serviciilor de transport în comun
Rezultate ale implementării proiectelor
Tronsoane nou construite de autostradă/ drum
naţional / drum judeţean / centură / drum comunal
Tronsoane nou modernizate/ reabilitate de drum
naţional / drum judeţean / centură / drum comunal/
străzi urbane
Parcări de-a lungul drumurilor, construite /
reabilitate
Autogări construite/ modernizate
Autovehicule de transport în comun cu durata de
utilizare mai mică de 5 ani
Noi trasee acoperite de transport în comun
interjudeţean/ intercomunal/ interorăşenesc
Indicatori valorici: cost mediu pe km/stradă
reabilitată (mii lei/km)
Indicatori valorici
Cost tronsoane nou contruite/ modernizate/
reabilitate autostrăzi / drumuri naţionale / drumuri
judeţene / drumuri comunale/ străzi urbane/ centuri
Valoarea proiectelor de construcţie/ modernizare a
autogărilor
Valoarea proiectelor de modernizare a parcului
auto

CJT – ADETIM 2009

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Km
Km
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Mii lei
Mii lei
Mii lei
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COD
DI 1.2

Domeniul de intervenţie (D)
TRANSPORTUL FEROVIAR

Obiectiv de dezvoltare:
Îmbunătăţirea infrastructurii feroviare şi a serviciilor de transport
feroviar în funcţie de nevoile locale şi regionale
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
B
5.
6.
7.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte
vizând
îmbunătăţirea
infrastructurii
feroviare şi a serviciilor de transport
Rezultate ale implementării proiectelor
Gări reabilitate/ modernizate
Cale ferată reabilitată
Indicatori valorici
Valoarea
proiectelor
vizând
îmbunătăţirea
infrastructurii feroviare
Costul investiţiilor de reabilitare şi modernizare gări
Costul investiţiilor de reabilitare căi ferate

COD
DI 1.3

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Km
Mii lei
Mii lei
Mii lei

Domeniul de intervenţie (D)
TRANSPORTUL NAVAL

Obiectiv de dezvoltare:
Îmbunătăţirea infrastructurii specifice de transport naval pe canalul
Bega şi a serviciilor aferente
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.

Indicator

2.

Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând îmbunătăţirea infrastructurii
specifice transportului naval şi a serviciilor de
transport naval
Rezultate ale implementării proiectelor

3.
4.
5.

Căi navigabile decolmatate/ lărgite/ amenajate
Porturi amenajate
Trafic portuar realizat

B
6.

Indicatori valorici
Valoarea proiectelor vizând îmbunătăţirea
infrastructurii specifice transportului naval şi a
serviciilor de transport naval
Costul cale navigabilă decolmatată/ lărgită/
amenajată
Cost punct portuar amenajat

7.
8.
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UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
km
Nr.
mii tone/ an,
mii călători/ an
Mii lei
Mii lei
mii lei/ punct
portuar
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COD
DI 1.4

Domeniul de intervenţie (D)
TRANSPORTUL AERIAN

Obiectiv de dezvoltare:
Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor aeroportuare în vederea
realizării de conexiuni performante internaţionale, naţionale şi locale în scop turistic, economic
şi utilitar
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.

Indicator

2.

Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând îmbunătăţirea infrastructurii
aeroportuare
Rezultate ale implementării proiectelor

3.
4.

Trafic marfă prin AIT
Trafic călători prin AIT

5.

Servicii utilitare/ comerciale/ de agrement turistic
de transport aerian înfiinţate
Servicii utilitare/ comerciale/ de agrement turistic
de transport aerian îmbunătăţite
Curse utilitare/ comerciale/ de agrement turistic
efectuate
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor vizând îmbunătăţirea
infrastructurii aeroportuare

6.
7.
B
8.

COD
DI 1.5

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
mii tone/ an
mii persoane/
an
Nr.
Nr.
Nr.
Mii lei

Domeniul de intervenţie (D)
TRANSPORTUL INTERMODAL

Obiectiv de dezvoltare:
Eficientizarea transportului
implementarea în judeţul Timiş a unor sisteme intermodale

de

mărfuri

şi

persoane

prin

Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
B
5.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte
vizând
dezvoltarea
sistemelor
intermodale de transport
Rezultate ale implementării proiectelor
Mărfuri tranzitate prin sisteme de transport
intermodal
Timpul mediu de transport persoane în sistem
integrat între zona metropolitană/ periurbană şi
centrul municipiului
Indicatori valorici
Valoarea
proiectelor
vizând
dezvoltarea
sistemelor intermodale de transport marfă/
persoane
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UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Tone
Minute

Mii lei
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COD
DI 1.6

Domeniul de intervenţie (D)
PLANIFICARE STRATEGICĂ

Obiectiv de dezvoltare:
judeţul Timiş

Crearea unei baze coerente pentru dezvoltarea transportului în

Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
B
4.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Strategii şi concepte de reglementare a
transportului judeţean/ metropolitan/ periurban,
elaborate/ implementate
Studii de specialitate în domeniul transportului
Instituţii responsabilizate cu probleme de
transport în conformitate cu prevederile
strategiilor de transport în judeţul Timiş
Indicatori valorici
Valoarea
proiectelor
si
studiilor
vizând
eficientizarea transportului în judeţul Timiş

AXA 2:
COD
DI 2.1

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

Nr.
Nr.
Nr.

Mii lei

MEDIU
Domeniul de intervenţie (D)
RESURSE DE APĂ

Obiectiv de dezvoltare
Gestionarea durabilă a resurselor de apă în concordanţă cu
cerinţele de consum şi protecţie a comunităţilor locale
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B
11.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând gestionarea durabilă a apei
Lungime reţele noi de alimentare cu apă
Lungime reţele reabilitate de alimentare cu apă
Localităţi dotate cu reţea de alimentare cu apă
Lungime reţele de canalizare
Localităţi dotate cu reţea de canalizare
Lungime reţele reabilitate de canalizare
Staţii de epurare construite sau reabilitate
Lungime cursuri de apă amenajate/ curăţate
Localităţi care beneficiază de intervenţii rapide de
protecţie la inundaţii
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor vizând gestionarea durabilă
a apei
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UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
Km
Km
Nr.
Km
Nr.
Km
Nr.
km
Nr.
Mii lei
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COD
DI 2.2

Domeniul de intervenţie (D)
GESTIUNEA DEŞEURILOR

Obiectiv de dezvoltare:

Gestionarea durabilă a deşeurilor

Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
B
3.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând gestionarea durabilă a deşeurilor
Rezultate ale implementării proiectelor
Staţii de procesare construite
Platforme ecologice amenajate
Localităţi cu sisteme de management a deşeurilor
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor vizând gestionarea durabilă a
deşeurilor

COD
DI 2.3

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Nr.
Nr.
Mii lei

Domeniul de intervenţie (D)
CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ ÎN DOMENIUL MEDIULUI

Obiectiv de dezvoltare:
problemelor de mediu

Creşterea capacităţii administrative şi instituţionale în gestionarea

Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
B
7.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând creşterea capacităţii administrative
şi instituţionale în gestionarea problemelor de
mediu
Rezultate ale implementării proiectelor
Localităţi care beneficiază de servicii alimentare cu
apă
Localităţi care beneficiază de servicii publice pentru
protecţia mediului (canalizare, epurare, deşeuri)
Localităţi care pot beneficia de servicii rapide de
intervenţii în urma dezastrelor naturale
Localităţi care pot beneficia de servicii rapide de
intervenţii în urma dezastrelor provocate de
activităţi umane
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor vizând creşterea capacităţii
administrative şi instituţionale în gestionarea
problemelor de mediu
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UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Mii lei
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COD
DI 2.4

Domeniul de intervenţie (D)
SITURI CONTAMINATE

Obiectiv de dezvoltare:

Reducerea suprafeţelor contaminate în urma activităţilor poluante

Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând creşterea suprafeţei de teren
ecologizat
Teren ecologizat rezultat în urma măsurilor de
reabilitare
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor vizând creşterea suprafeţei de
teren ecologizat

2.
B
3.

COD
DI 2.5

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
Ha
Mii lei

Domeniul de intervenţie (D)
CALITATEA AERULUI

Obiectiv de dezvoltare:
Creşterea condiţiilor de sănătate a comunităţilor prin reducerea
gradului de poluare a aerului
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
B
5.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând reducerea gradului de poluare a
aerului
Rezultate ale implementării proiectelor
Autorizaţii de mediu eliberate din nr. total de cereri
pentru o perioadă determinată
Variaţia valorilor parametrilor de calitate a aerului
pe perioade determinate
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor vizând reducerea gradului de
poluare a aerului
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UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
%
UM specifice
fiecărui
parametru
Mii lei
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COD
DI 2.6

Domeniul de intervenţie (D)
CALITATEA SOLULUI

Obiectiv de dezvoltare:
Protecţia solului faţă de efectele negative ale fenomenelor
naturale şi ale activităţilor umane şi ameliorarea stării de calitate a acestuia
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
B
4.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând protecţia şi ameliorarea stării de
calitate a solului
Rezultate ale implementării proiectelor
Suprafaţă ameliorată calitativ (după caz: fertilizat,
irigat, desecat, terasat, îndiguit, desfundat, etc.)
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor vizând protecţia şi
ameliorarea stării de calitate a solului

COD
DI 2.7

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
ha
Mii lei

Domeniul de intervenţie (D)
ARII NATURALE PROTEJATE ŞI BIODIVERSITATE

Obiectiv de dezvoltare:

Protecţia valorilor de patrimoniu natural

Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B
8.
9.
10.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând protecţia valorilor de patrimoniu
natural
Rezultate ale implementării proiectelor
Arii naturale protejate care beneficiază de
structuri administrative de protecţie
Arii naturale protejate care beneficiază de sistem
de management specific
Studii asupra ariilor naturale protejate
Arii naturale care beneficiază de cartare
Suprafeţe pe care se desfăşoară activităţi
agricole ecologice
Indicatori valorici
Volum total al plăţilor compensatorii pentru
cultivatorii şi proprietarii de terenuri din zonele
protejate
Valoarea medie a plăţilor compensatorii pentru
cultivatorii şi proprietarii de terenuri din zonele
protejate
Valoarea proiectelor vizând valorilor de
patrimoniu natural
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UM
Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
ha
Mii lei
Mii lei/ obiect
subvenţionat
Mii lei
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COD
DI 2.8

Domeniul de intervenţie (D)
FONDUL FORESTIER

Obiectiv de dezvoltare:

Conservarea şi îmbunătăţirea fondului forestier

Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
B
6.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând conservarea şi îmbunătăţirea
fondului forestier
Rezultate ale implementării proiectelor
Suprafaţă de pădure monitorizată prin sisteme
moderne
Suprafaţă de pădure împădurită
Suprafaţă de pădure reconstruită ecologic
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor vizând conservarea şi
îmbunătăţirea fondului forestier

COD
DI 2.9

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Ha
Ha
Ha
Mii lei

Domeniul de intervenţie (D)
FLORA ŞI FAUNA SĂLBATICĂ

Obiectiv de dezvoltare:
Realizarea echilibrului ecologic al speciilor de floră şi fauna
sălbatică autohtonă şi protejarea habitatelor lor
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
B
7.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând echilibrul ecologic al speciilor de
floră şi fauna sălbatică autohtonă şi habitatele
acestora
Rezultate ale implementării proiectelor
Specii monitorizate
Suprafeţe monitorizate de habitat al speciilor de
floră şi faună pe cale de dispariţie
Coridoare/ trasee ecologice create
Cazuri constatate de încălcare a prevederilor
legale
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor vizând echilibrul ecologic al
speciilor de floră şi fauna sălbatică autohtonă şi
habitatele acestora
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UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
ha
Nr.
Mp
Nr.
Mii lei
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COD
DI 2.10

Domeniul de intervenţie (D)
CULTURA VALORILOR DE MEDIU

Obiectiv de dezvoltare:
valorilor de mediu

Sensibilizarea conştiinţei populaţiei privind importanţa protecţiei

Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
B
6.
7.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte
vizând
sensibilizarea
conştiinţei
populaţiei privind importanţa protecţiei valorilor
de mediu
Rezultate ale implementării proiectelor
Contracte de cercetare - inovare în domeniul
protecţiei mediului şi a valorilor de mediu
Campanii de conştientizare privind valorile de
mediu
Contracte de consultanţă în domeniul protecţiei
valorilor de mediu
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor vizând sensibilizarea
conştiinţei populaţiei privind importanţa protecţiei
valorilor de mediu
Valoarea contractelor de consultanţă în domeniul
protecţiei valorilor de mediu

COD
DI 2.11

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Nr.
Nr.
Mii lei
Mii lei

Domeniul de intervenţie (D)
PROTECŢIA LA RISCURI DE MEDIU

Obiectiv de dezvoltare
Creşterea siguranţei populaţiei faţă de ameninţări naturale şi faţă
de rezultate nocive ale activităţilor umane
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
B
2.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Campanii de conştientizare - educare a populaţiei
Indicatori valorici
Valoarea amenzilor încasate în urma încălcării
legislaţiei specifice domeniului
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UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
Mii lei
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COD

Domeniul de intervenţie (D)

DI 2.12

PLANIFICARE STRATEGICĂ ÎN DOMENIUL MEDIULUI

Obiectiv de dezvoltare:
Creşterea
implementarea măsurilor de mediu

rolului

planificării

strategice

în

programarea

şi

Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
B
5.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Strategii şi planuri locale şi judeţene de mediu
Strategii şi planuri regionale de mediu
Iniţiative (locale, judeţene şi naţionale) de
îmbunătăţire legislativă
Rezultate ale implementării planurilor strategice
de mediu
Indicatori valorici
Valoarea elaborării planurilor strategice de mediu

CJT – ADETIM 2009

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
Nr.
Nr.
Indicatori de
impact
Mii lei
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AXA 3:
COD
D 3.1

EDUCAŢIE ŞI RESURSE UMANE
Domeniul de intervenţie (D)
INFRASTRUCTURA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ
CONTINUĂ

Obiectiv de dezvoltare:
Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de învăţământ şi de
perfecţionare profesională continuă în vederea asigurării unui proces educaţional la standarde
de performanţă înaltă şi comparabile cu cele europene
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B
10.
11.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte
vizând
îmbunătăţirea
calităţii
infrastructurii de învăţământ şi de perfecţionare
profesională continuă
Rezultate ale implementării proiectelor
Şcoli reabilitate/ modernizate/ dotate cu
infrastructură educaţională
Unităţi preşcolare reabilitate/ modernizate/ dotate
Licee reabilitate/ modernizate/ dotate cu
infrastructură educaţională modernă
Campusuri pre-universitare create/ reabilitate/
modernizate
Locuri de cazare nou înfiinţate în campusurile
pre-universitare;
Structuri anexe pentru elevi create (cantine,
terenuri de sport, etc.)
Centre de formare profesională reabilitate/
modernizate;
Indicatori valorici
Valoarea totală a investiţiilor pe tip de
infrastructură reabilitată/ modernizată/ creată
Valoarea proiectelor vizând îmbunătăţirea calităţii
infrastructurii de învăţământ şi de perfecţionare
profesională continuă

CJT – ADETIM 2009

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Mii lei
Mii lei
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COD
D 3.2

Domeniul de intervenţie (D)
ÎNVĂŢĂMÂNTUL OBLIGATORIU ŞI POST - OBLIGATORIU

Obiectiv de dezvoltare:
obligatoriu

Modernizarea procesului de învăţământ obligatoriu şi post -

Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
B
6.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând modernizarea procesului de
învăţământ obligatoriu şi post – obligatoriu
Rezultate ale implementării proiectelor
Parteneriate în educaţie (şcoală – autorităţi
locale, şcoală – părinţi, şcoală – agenţi
economici, şcoală – societate civilă)
Cadre didactice absolvente ale cursurilor de
perfecţionare profesională
Cazuri de abandon şcolar
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor vizând modernizarea
procesului de învăţământ obligatoriu şi post –
obligatoriu

COD
D 3.3

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Nr.
Nr.
Mii lei

Domeniul de intervenţie (D)
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC (TVET)

Obiectiv de dezvoltare:

Modernizarea procesului de învăţământ profesional şi tehnic

Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
B
4.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând modernizarea procesului de
învăţământ profesional şi tehnic
Rezultate ale implementării proiectelor
Elevi promovaţi în sistemul TVET
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor vizând modernizarea
procesului de învăţământ profesional şi tehnic

CJT – ADETIM 2009

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Mii lei
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COD
D 3.4

Domeniul de intervenţie (D)
FORŢA DE MUNCĂ

Obiectiv de dezvoltare:
Dezvoltarea calitativă şi cantitativă a forţei de muncă în corelare
cu cerinţele de dezvoltare economico-socială din judeţul Timiş
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
B
6.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând dezvoltarea calitativă
cantitativă a forţei de muncă
Rezultate ale implementării proiectelor

şi

Persoane, în calitate de grup ţintă, cuprinse în
proiecte vizând dezvoltarea calitativă şi
cantitativă a forţei de muncă
Persoane active în judeţul Timiş
Unităţi/ furnizori de formare profesională, care
au implementate sisteme de asigurare a
calităţii şi de management
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor vizând dezvoltarea
calitativă şi cantitativă a forţei de muncă

COD
D 3.5

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Nr.
Nr.

Mii lei

Domeniul de intervenţie (D)
STRATEGII ŞI PLANURI DE FORMARE ŞI OCUPARE

Obiectiv de dezvoltare:
Dezvoltarea planificată a resurselor umane, în concordanţă cu
cerinţele pieţei locale de muncă şi cu standardele europene
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.

3.
4.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Nivelul de implementare a Planurilor locale şi
regionale de acţiune în învăţământul tehnic şi
profesional
Studii privind tendinţelor de dezvoltare
economică a judeţului Timiş, ca bază pentru
adaptarea ofertei educaţionale la nevoile reale
ale pieţei de muncă
Studii privind piaţa muncii
Indicatori relevanţi privind aspectele pieţei
muncii, cuprinşi în baze de date

CJT – ADETIM 2009

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

%
Nr.

Nr.
Nr.
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AXA 4:

SOCIAL ŞI SĂNĂTATE

Obiectivul de dezvoltare al Axei: Îmbunătăţirea gradului de sănătate, de integrare socială şi
de confort al locuirii pentru populaţia judeţului Timiş, în conformitate cu cerinţele europene
COD
DI 4.1

Domeniul de intervenţie (D)
ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Obiectiv de dezvoltare:

Creşterea performanţelor şi a disponibilităţii serviciilor sociale

Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B
10.
11.
12.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând reabilitarea/ modernizarea de
servicii sociale
Rezultate ale implementării proiectelor
Proiecte vizând înfiinţarea/ reabilitarea unor
cantine sociale
Rezultate ale implementării proiectelor
Cursuri derulate privind pregătirea vocaţional ocupaţională pentru personalul din centrele
sociale
Personal calificat în urma derulării programelor
de pregătire vocaţional-ocupaţională
Echipe de intervenţie de proximitate create
Parteneriate în domeniul asistenţei sociale
Planuri de intervenţie în domeniul asistenţei
sociale (elaborate, în curs de implementare,
implementate)
Indicatori valorici
Valoarea totală a proiectelor de reabilitare/
modernizare servicii sociale
Valoarea totală a proiectelor de înfiinţarea/
reabilitarea unor cantine sociale
Valoarea totală a programelor de pregătire
vocaţional-ocupaţională

CJT – ADETIM 2009

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Mii lei
Mii lei
Mii lei

317

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Timiş şi Programul strategic

COD
DI 4.2

Domeniul de intervenţie (D)
FOND LOCATIV

Obiectiv de dezvoltare:
Creşterea ofertei de fond locativ de bună calitate pentru toate
categoriile sociale din judeţul Timiş
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.

Indicator

2.

Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte implementate vizând creşterea
siguranţei structurale şi a fiabilităţii fondului
locativ
Rezultate ale implementării proiectelor

3.

Locuinţe cu instalaţii sanitare

4.

Locuinţe racordate la utilităţi publice (apă –
canal)
Locuinţe cu sisteme energetice eficiente (panouri
solare şi alte soluţii tehnice inovative)
Proiecte implementate vizând reabilitarea/
modernizarea de centre rezidenţiale
Locuinţe noi
Locuinţe renovate/ modernizate/ reparate
aparţinând fondului locativ vechi
Unităţi adminstrativ - teritoriale care deţin planuri
privind dezvoltarea construcţiilor de locuinţe
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor implementate vizând
creşterea siguranţei structurale şi a fiabilităţii
fondului locativ
Valoarea proiectelor implementate vizând
reabilitarea/ modernizarea de centre rezidenţiale
Valoarea fondurilor utilizate pentru renovarea
locuinţelor aparţinând fondului locativ vechi
valoros
Valoarea fondurilor utilizate pentru dezvoltarea
fondului locativ destinat acoperirii cererii de noi
locuinţe, cu prioritate pentru grupuri sociale
vulnerabile şi pentru tineret

5.
6.
7.
8.
9.
B
10.
11.
12.
13.

CJT – ADETIM 2009

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
% din totalul
locuinţelor
% din totalul
locuinţelor
% din totalul
locuinţelor
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Mii lei
Mii lei
Mii lei
Mii lei
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COD
DI 4.3

Domeniul de intervenţie (D)
SĂNĂTATE

Obiectiv de dezvoltare:
Îmbunătăţirea dotării cu echipamente şi îmbunătăţirea
infrastructurii specifice care să asigure calitatea corespunzătoarea serviciilor şi informaţiilor
medicale şi creşterea accesului populaţiei la acestea, inclusiv din zonele dezavantajate
geografic
Indicatori monitorizare:
Nr.
Crt.
A
1.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte implementate vizând infrastructura
unităţilor de servicii sanitare
Rezultate ale implementării proiectelor

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Unităţi medicale ambulatorii dotate/ reabilitate
Unităţi medicale spitaliceşti dotate/ reabilitate
Unităţi medicale ambulatorii noi
Unităţi medicale spitaliceşti noi
Paturi în spitale
Seminarii/ alte evenimente de informare a
populaţiei privind principii pentru o viaţă mai
sănătoasă
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor implementate vizând
infrastructura unităţilor de servicii sanitare

B
9.

COD
DI 4.4

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Mii lei

Domeniul de intervenţie (D)
ECONOMIE SOCIALĂ ŞI EDUCAŢIE PENTRU GRUPURI VULNERABILE

Obiectiv de dezvoltare:
Creşterea gradului de integrare socială şi de independenţă
economică a grupurilor vulnerabile
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
B
7.
8.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte implementate vizând introducerea formelor
specifice economiei sociale
Proiecte implementate vizând programe educative
pentru grupurile vulnerabile
Rezultate ale implementării proiectelor
Persoane defavorizate cuprinse în forme de educare
şi formare profesională
Infracţiuni comise/ an
Persoane din grupuri vulnerabile angajate în unităţi de
tip economie socială
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor implementate vizând
introducerea formelor specifice economiei sociale
Valoarea proiectelor implementate vizând programe
educative pentru grupurile vulnerabile

CJT – ADETIM 2009

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Nr.
Nr.
Mii lei
Mii lei
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AXA 5:
COD
DI 5.1

TURISM
Domeniul de intervenţie (D)
TURISMUL BALNEAR ŞI SPA

Obiectiv de dezvoltare:

Valorificarea potenţialului balnear al judeţului Timiş

Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B
10.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte de valorificare a potenţialului balnear al
judeţului
Rezultate ale implementării proiectelor
Locuri de cazare reabilitate/ modernizate în
staţiuni balneare
Locuri de cazare noi în staţiuni balneare
Baze de tratament reabilitate
Baze de tratament noi
Reabilitări de spaţii destinate activităţilor de
entertainment
Spaţii noi destinate activităţilor de entertainment
Broşuri/ pliante , mijloace mass-media,
evenimente – staţiuni balneare
Indicatori valorici
Valoarea
proiectelor
de
valorificare
a
potenţialului balnear al judeţului

COD
DI 5.2

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Mii lei

Domeniul de intervenţie (D)
TURISMUL CULTURAL ISTORIC

Obiectiv de dezvoltare:

Promovarea turismului cultural istoric

Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
B
7.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte de promovare a turismului cultural
istoric
Rezultate ale implementării proiectelor
Circuite turistice promovate
Noi trasee turistice
Evenimente culturale locale organizate
Puncte de informare turistică
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor de promovare a turismului
cultural istoric

CJT – ADETIM 2009

UM
Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Mii lei
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COD
DI 5.3

Domeniul de intervenţie (D)
TURISMUL DE AFACERI

Obiectiv de dezvoltare

Promovarea judeţului Timiş ca destinaţie de afaceri şi turistică

Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
B
7.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând promovarea judeţului Timiş ca
destinaţie de afaceri şi turistică
Rezultate ale implementării proiectelor
Centre expoziţionale/ de seminarii construite/
reabilitate
Locuri de cazare în hoteluri de categorie
Business
Zone şi centre de entertainment
Târguri de afaceri şi expoziţii
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor vizând promovarea judeţului
Timiş ca destinaţie de afaceri şi turistică

COD
DI 5.4

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Mii lei

Domeniul de intervenţie (D)
ECOTURISM ŞI AGROTURISM

Obiectiv de dezvoltare:
Valorificarea resurselor naturale şi a celor specifice satelor
româneşti prin turism durabil
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B
12.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând dezvoltarea ecoturismului şi
agroturismului
Rezultate ale implementării proiectelor
Planuri de amenajare şi de management
Hărţi cuprinzând noi itinerarii rurale
Proiecte de investiţii pt. amenajări de itinerarii turistice
rurale
Broşuri/ pliante şi alte mijloace de promovare massmedia – itinerarii turistice rurale
Broşuri/ pliante , mijloace mass-media, evenimente produse specifice satului
Broşuri/ pliante , mijloace mass-media, evenimente –
Brand „eco”
Obiective de infrastructură turistică amenajate
Locuri de cazare nou create în unităţi eco şi
agroturistice
Înnoptări/ zi turist
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor vizând dezvoltarea ecoturismului
şi agroturismului

CJT – ADETIM 2009

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie
de natura
rezultatului
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Mii lei
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COD
DI 5.5

Domeniul de intervenţie (D)
DIVERSE TIPURI DE TURISM

Obiectiv de dezvoltare:

Dezvoltarea turismului de nişă şi a altor tipuri

Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
B
6.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând dezvoltarea turismului de nişă şi
a altor tipuri
Rezultate ale implementării proiectelor
Broşuri/ pliante , mijloace mass-media,
evenimente – sporturi extreme, aventură,
echitaţie, vânătoare şi pescuit
Amenajări de obiective turistice în zonele
periurbane
Structuri turistice de primire şi echipare tehnică
Indicatori valorici
Valoarea
proiectelor
vizând
dezvoltarea
turismului de nişă şi a altor tipuri

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

în

programarea

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Nr.
Nr.
Mii lei

COD

Domeniul de intervenţie (D)

DI 5.6

PLANIFICARE STRATEGICĂ ÎN DOMENIUL TURISMULUI

Obiectiv de dezvoltare:
Creşterea rolului planificării
implementarea măsurilor de dezvoltare a turismului

strategice

şi

Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
B
5.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Strategii şi planuri locale şi judeţene de turism
Strategii şi planuri regionale de turism
Iniţiative (locale, judeţene şi naţionale) de
îmbunătăţire legislativă în turism
Rezultate ale implementării planurilor strategice
în domeniul turismului
Indicatori valorici
Valoarea elaborării planurilor strategice în
domeniul turismului

CJT – ADETIM 2009

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
Nr.
Nr.
Indicatori de
impact
Mii lei
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AXA 6:
COD
DI 6.1

DEZVOLTARE ECONOMICĂ
Domeniul de intervenţie (D)
MEDIUL DE AFACERI

Obiectiv de dezvoltare:
Creşterea
investiţiilor din mediul de afaceri

performanţei

economiei

locale

prin

stimularea

Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte
vizând
creşterea
performanţei
sectorului de afaceri
Rezultate ale implementării proiectelor

2.
3.
4.
5.
6.
7.
B
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

UM

Structuri de sprijin a afacerilor create (parcuri
industriale şi tehnologice, zone economice,
platforme logistice, etc.)
IMM-uri asistate în dezvoltarea şi modernizarea
bazei productive
IMM-uri sprijinite în implementarea standardelor
internaţionale
IMM-uri asistate financiar prin instrumente
financiare (credite);
IMM-uri sprijinite pentru integrarea în lanţurilor
de furnizori sau cluster;
Indicatori valorici
Valoarea
proiectelor
vizând
creşterea
performanţei sectorului de afaceri
Investiţia totală în crearea structurilor de sprijin
a afacerilor şi pe categorii:
- parcuri industriale şi tehnologice,
- zone economice
- platforme logistice.
Investiţia totală în dezvoltarea şi modernizarea
bazei productive a IMM-urilor
Valoarea medie a investiţiilor în dezvoltarea
bazei productive a IMM-urilor
Investiţia totală în sprijinirea IMM-urilor în
implementarea standardelor internaţionale
Valoarea totală a creditelor/ instrumentelor de
sprijin financiar acordate IMM-urilor
Valoarea totală a investiţiilor pentru sprijinirea
integrării întreprinderilor în lanţurile de furnizori
sau clustere

CJT – ADETIM 2009

Valoare
proiecţie

Valoare
proiecţie

2010

2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Mii lei
Mii lei

Mii lei
investiţie
totală/ nr.
IMM-uri
asistate
Mii lei
Mii lei
Mii lei
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COD
DI 6.2

Domeniul de intervenţie (D)
CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE

Obiectiv de dezvoltare:
Creşterea ponderii produselor realizate cu tehnologii de vârf în
economia judeţului Timiş, rezultate în urma activităţilor de cercetare - dezvoltare – inovare
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
B
7.
8.
9.
10.

COD
DI 6.3

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte în domeniul cercetare - dezvoltare –
inovare
Rezultate ale implementării proiectelor
Instituţii de cercetare-dezvoltare modernizate/
echipate
Proiecte realizate în parteneriat CD –
întreprinderi
Proiecte/ activităţi de schimb de experienţă între
centrele CDI
Întreprinderi ce dezvoltă programe proprii de
CD
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor în domeniul cercetare dezvoltare - inovare
Valoarea investiţiei în modernizarea institutelor
de cercetare
Valoarea proiectelor de schimb de experienţă
sprijinite
Valoarea investiţiilor private in programe de
cercetare-dezvoltare

UM

Valoare
proiecţie

Valoare
proiecţie

2010

2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Mii lei
Mii lei
Mii lei

Domeniul de intervenţie (D)
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICĂRII

Obiectiv de dezvoltare:
comunicării

Dezvoltarea paletei de utilizare a tehnologiei informaţiei şi

Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A

Indicator

UM

2.

Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând dezvoltarea paletei de utilizare
a tehnologiei informaţiei şi comunicării
Rezultate ale implementării proiectelor

3.

Reţele broadband construite

4.

IMM-uri conectate la reţele broadband

Nr.

5.

Instituţii de administraţie publică conectate la
reţele broadband
Proiecte de servicii publice electronice
realizate
Proiecte e-commerce realizate

Nr.

1.

6.
7.

CJT – ADETIM 2009

Valoare
proiecţie

Valoare
proiecţie

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.

Nr.
Nr.
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B
8.
9.
10.
11.

COD
DI 6.4

Indicatori valorici
Valoarea proiectelor vizând dezvoltarea
paletei de utilizare a tehnologiei informaţiei şi
comunicării
Valoarea totala a investiţiei în realizarea
reţelelor broadband
Valoarea totală a investiţiilor în dezvoltarea de
platforme e-service pentru administraţia
publică
Valoarea totală a investiţiilor în platforme ecommerce

2010

2015

Mii lei
Mii lei
Mii lei
Mii lei

Domeniul de intervenţie (D)
SECTORUL ENERGETIC

Obiectiv de dezvoltare:
Eficientizarea producerii şi consumului energetic în concordanţă
cu principiul utilizării durabile a resurselor
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.

2.
3.
4.
5.
B
6.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând eficientizarea producerii şi
consumului energetic
Rezultate ale implementării proiectelor
Proiecte pentru creşterea eficienţei energetice
în industrie realizate
Proiecte pentru îmbunătăţirea condiţiilor de
securitate în alimentarea cu energie realizate
Agenţi economici care implementează
sisteme de creştere a eficienţei energetice
Campanii de informare a populaţiei/ agenţilor
economici privind reducerea consumului
energetic realizate
Proiecte de promovare/ realizare/ utilizare
unor resurse regenerabile de energie
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor vizând eficientizarea
producerii şi consumului energetic

CJT – ADETIM 2009

UM

Valoare
proiecţie

Valoare
proiecţie

2010

2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Mii lei
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COD

Domeniul de intervenţie (D)

DI 6.5

PLANIFICARE STRATEGICĂ ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE

Obiectiv de dezvoltare:
economice

Creşterea rolului planificării strategice în domeniul dezvoltării

Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
B
5.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Strategii şi planuri locale şi judeţene de
dezvoltare economică
Strategii şi planuri regionale de dezvoltare
economică
Iniţiative (locale, judeţene şi naţionale) de
îmbunătăţire legislativă în domeniul economic
Rezultate ale implementării planurilor
strategice în domeniul economic
Indicatori valorici
Valoarea elaborării planurilor strategice în
domeniul economic

CJT – ADETIM 2009

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
Nr.
Nr.
Indicatori de
impact
Mii lei
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AXA 7:
COD
DI 7.1

CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ
Domeniul de intervenţie (D)
INFRASTRUCTURĂ INSTITUŢIONALĂ

Obiectiv de dezvoltare:
Asigurarea unui cadru administrativ şi logistic adecvat pentru
mărirea performanţei activităţilor prestate
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
B
7.
8.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte
vizând
mărirea
performanţei
activităţilor prestate de administraţia publică
Rezultate ale implementării proiectelor
Ghiduri/ metodologii/ proceduri de lucru
elaborate şi/ sau adoptate
Module de formare pentru personalul
administraţiei publice elaborate
Zile de instruire efectuate
Sisteme
e-administraţie
realizate
şi
implementate la nivelul administraţiilor publice
locale
Indicatori valorici
Valoarea totală a investiţiilor pe domeniu
Valoarea
proiectelor
vizând
mărirea
performanţei
activităţilor
prestate
de
administraţia publică

COD
DI 7.2

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Mii lei
Mii lei

Domeniul de intervenţie (D)
MANAGEMENTUL REFORMEI DE DESCENTRALIZARE/ DECONCENTRARE A
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Obiectiv de dezvoltare:
Realizarea în bune condiţii a reformei de descentralizare/
deconcentrare a administraţiei publice locale
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând managementul reformei de
descentralizare/ deconcentrare a administraţiei
publice locale
Rezultate ale implementării proiectelor

4.

Ghiduri/studii/rapoarte de sprijinire a procesului
de descentralizare elaborate
Zile de instruire efectuate

5.

Structuri noi descentralizate operaţionale

CJT – ADETIM 2009

UM

Valoare
proiecţie

Valoare
proiecţie

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Nr.
Nr.
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B
6.

Indicatori valorici
Valoarea totală a investiţiilor pe domeniu

7.

Valoarea proiectelor vizând managementul
reformei de descentralizare/ deconcentrare a
administraţiei publice locale

COD
DI 7.3

2010

2015

Mii lei
Mii lei

Domeniul de intervenţie (D)
MANAGEMENT STRATEGIC ŞI DE PLANIFICARE A ACŢIUNILOR ÎN
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

Obiectiv de dezvoltare:
Creşterea calitativă a actului administrativ în procesele de
management strategic şi de planificare
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.

6.
B
7.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând eficienţa managementului
strategic al administraţiei publice locale
Rezultate ale implementării proiectelor
Administraţii publice cu planuri şi programe
strategice elaborate
Zile de training în domeniile:
planificare
strategică,
proiecte,
gestiune
fonduri
comunitare şi afaceri europene
Zile de training în domeniile: audit intern,
managementul riscului şi al respectării regulilor,
analiză financiară şi bugetară, politici publice,
analize de sistem
Analize de sistem în domeniul administraţiei
publice realizate
Indicatori valorici
Valoarea
proiectelor
vizând
eficienţa
managementului strategic al administraţiei
publice locale

CJT – ADETIM 2009

UM

Valoare
proiecţie

Valoare
proiecţie

2010

2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Nr.
Nr.

Nr.
Mii lei
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COD
DI 7.4

Domeniul de intervenţie (D)
SERVICII OFERITE DE CĂTRE ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

Obiectiv de dezvoltare:
Creşterea
administraţiile publice locale

calităţii

şi

eficienţei

serviciilor

oferite

de

către

Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B
9.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând calitatea şi eficienţa serviciilor
administraţiilor publice locale
Rezultate ale implementării proiectelor
Administraţii publice locale în care utilizează
servicii de e-guvernare
Ghiduri de îmbunătăţire a colectării veniturilor
Analize de simplificare administrativă
Sectoare în care s-au implementat standarde de
calitate şi cost
Administraţii publice locale certificate ISO 9000
Gradul de creştere al calităţii serviciilor publice
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor vizând calitatea şi eficienţa
serviciilor administraţiilor publice locale

COD
DI 7.5

UM

Valoare
proiecţie

Valoare
proiecţie

2010

2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
%
Mii lei

Domeniul de intervenţie (D)
MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

Obiectiv de dezvoltare:
Îmbunătăţirea sistemului de monitorizare şi evaluare a furnizării
serviciilor publice în scopul asigurării unei performanţe sporite a acestor servicii
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
B
6.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând elaborarea şi implementarea
sistemelor de monitorizare şi evaluare a
furnizării serviciilor publice
Rezultate ale implementării proiectelor
Administraţii publice care implementează
proceduri de monitorizare
Administraţii publice care implementează
proceduri de evaluare
Sondaje şi analize de evaluare realizate
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor vizând elaborarea şi
implementarea sistemelor de monitorizare şi
evaluare a furnizării serviciilor publice

CJT – ADETIM 2009

UM

Valoare
proiecţie

Valoare
proiecţie

2010

2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Nr.
Nr.
Mii lei
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AXA 8:
COD
DI 8.1

DEZVOLTARE RURALĂ
Domeniul de intervenţie (D)
AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ

Obiectiv de dezvoltare:
Consolidarea rolului activităţilor de agricultură şi silvicultură în
contextul dezvoltării spaţiului rural
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
B
14.
15.
16.
17.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând consolidarea rolului activităţilor
de agricultură şi silvicultură
Rezultate ale implementării proiectelor
Exploataţii / unităţi economice ce introduc
produse sau tehnologii noi
Fermieri cu nivel de educaţie de bază şi complet
Exploataţii agricole, pe categorii, cu suprafeţe
corespunzătoare normelor europene
Totalul suprafeţelor de exploataţii agricole
corespunzătoare normelor europene, pe categorii
de exploataţii
Consultanţe oferite pentru îmbunătăţirea
competenţelor manageriale în domeniile agricol şi
forestier
Suprafeţe ce beneficiază de îmbunătăţiri funciare
Servicii pentru agricultură/ silvicultură înfiinţate în
centrele de influenţă intercomunitară
Unităţi economice beneficiare de finanţări pentru
îmbunătăţirea mijloacelor de procesare şi
comercializare a produselor agricole şi silvice
Ferme nou înfiinţate
Producţia agricolă vegetală, pe categorii
Producţia agricolă animală, pe categorii
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor vizând consolidarea rolului
activităţilor de agricultură şi silvicultură
Valoare totală a investiţiilor în infrastructură de
bază şi modernizări
Valoare medie a investiţiilor în infrastructură de
bază şi modernizări
Creşterea VAB în unităţile / exploataţiile sprijinite

CJT – ADETIM 2009

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
%
Nr.
Ha
Nr.
Ha
Nr.
Nr.
Nr.
T/ Ha
T, l, bucăţi
Mii lei
Mii lei
Mii lei/ nr. unităţi
economice
beneficiare
Mii lei/ unitate/
exploataţie
sprijinită/ an
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COD
DI 8.2

Domeniul de intervenţie (D)
ECONOMIE RURALĂ NON-AGRICOLĂ

Obiectiv de dezvoltare:

Dezvoltarea şi consolidarea economiilor locale non-agricole

Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
B
7.
8.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând dezvoltarea şi consolidarea
economiilor locale non-agricole
Rezultate ale implementării proiectelor
Firme nou-înfiinţate în mediul rural pe activităţi
non-agricole
Întreprinzători care au beneficiat de consultanţă
Angajaţi în sectoarele non - agricole din totalul
persoanelor ocupate din mediul rural
Beneficiari de consultanţă de afaceri
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor vizând dezvoltarea şi
consolidarea economiilor locale non-agricole
Valoarea finanţărilor nerambursabile în cadrul
proiectelor pentru IMM-uri non-agricole din spaţiul
rural

COD
DI 8.3

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Nr.
%
Nr.
Mii lei
Mii lei

Domeniul de intervenţie (D)
SPAŢIUL PUBLIC

Obiectiv de dezvoltare:
Crearea condiţiilor ambientale, sociale şi utilitare menite să
stimuleze stabilirea şi stabilizarea populaţiei active în spaţiul rural
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.

5.
B
6.
7.
8.

Indicator

UM

Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând crearea condiţiilor ambientale,
sociale şi utilitare în mediul rural
Rezultate ale implementării proiectelor
Proiecte finanţate pentru amenajarea centrelor
civice, renovarea aşezămintelor culturale
Proiecte finanţate pentru crearea şi modernizarea
infrastructurii rurale (căi de acces, alimentare cu
energie electrică şi cu gaz, management apei,
consolidarea şi îmbunătăţirea terenurilor);
Proiecte finanţate pentru echiparea şi utilarea
serviciilor publice
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor vizând crearea condiţiilor
ambientale, sociale şi utilitare în mediul rural
Volumul total al investiţiilor din fonduri
nerambursabile
Volumul total al investiţiilor din fonduri proprii

CJT – ADETIM 2009

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Nr.
Nr.
Mii lei
Mii lei
Mii lei
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COD
DI 8.4

Domeniul de intervenţie (D)
CENTRE CU ROL DE SERVIRE INTERCOMUNALĂ

100

Obiectiv de dezvoltare:
Întărirea rolului de servire intercomunală a centrelor de influenţă
locală care stau la baza dezvoltării zonelor rurale în judeţul Timiş
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B
10.
11.

Indicator

UM

Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând întărirea rolului de servire
intercomunală a centrelor de influenţă locală
Rezultate ale implementării proiectelor

Nr.

Studii privind dezvoltarea polilor locali de creştere
Poli locali de creştere care deţin strategii de
atragerea investiţiilor
Poli locali de creştere care deţin strategii de
atragerea forţei de muncă
Navetişti dintr-o zona de influenţă în centrul de
influenţă
Persoane active în centrele de influenţă şi în
comunele din apropierea acestora
Asociaţii de dezvoltare intercomunitară înfiinţate
Rata migraţiei nete
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor vizând întărirea rolului de
servire intercomunală a centrelor de influenţă
locală
Cifra de afaceri a agenţilor economici în centrele
de influenţă

COD
DI 8.5

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
%
Mii lei
Mii lei

Domeniul de intervenţie (D)
STRATEGII LOCALE DE DEZVOLTARE

Obiectiv de dezvoltare:

Creşterea rolului planificării strategice în dezvoltarea rurală

Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
B
5.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând planificarea strategică în dezvoltarea
rurală
Rezultate ale implementării proiectelor
Strategii de dezvoltare locală implementate
Ponderea populaţiei acoperite de GAL-uri din totalul
populaţiei rurale
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor vizând planificarea strategică în
dezvoltarea rurală

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

În funcţie
de natura
rezultatului
Nr.
%
Mii lei

100
Domeniul „Centre cu rol de servire intercomunală” a fost adăugat în conformitate cu prevederile Planului de
Amenajare a Teritoriului Judeţean Timiş

CJT – ADETIM 2009
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AXA 9:
COD
DI 9.1

COOPERARE TERITORIALĂ
Domeniul de intervenţie (D)
COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

Obiectiv de dezvoltare:
Dezvoltarea unei cooperări transfrontaliere a judeţului Timiş,
specifice relaţiilor RO – HU şi RO-SE
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B
10.
11.
12.
13.
14.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând dezvoltarea cooperării
transfrontaliere a judeţului Timiş
Rezultate ale implementării proiectelor
Strategii comune de dezvoltare teritorială
durabilă elaborate
Reţele de cooperare economică şi socială
create;
Infrastructurii cu utilizare comună create
Persoane care au acces la infrastructură
transfrontalieră de transport reabilitată
Programe de utilizare comună a infrastructurii
implementate
Acţiuni de protecţie a mediului în zona
transfrontalieră implementate
Arii naturale protejate din totalul zonelor
protejate transfrontaliere care beneficiază de
sistem de management comun
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor vizând dezvoltarea
cooperării transfrontaliere a judeţului Timiş
Valoarea totală a investiţiilor în dezvoltarea
strategiilor locale
Valoarea totală a investiţiilor în infrastructură
comună
Valoarea schimburilor de marfă în zona
transfrontalieră
Valoarea totală a investiţiilor în acţiuni de
protecţie a mediului în zona transfrontalieră.

CJT – ADETIM 2009

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
%

Mii lei
Mii lei
Mii lei
Mii lei
Mii lei
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COD
DI 9.2

Domeniul de intervenţie (D)
COOPERARE INTERREGIONALĂ

Obiectiv de dezvoltare:
Întărirea eficacităţii politicilor regionale prin promovarea reţelelor şi
a schimbului de experienţă dintre autorităţile locale şi regionale
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
B
6.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând îmbunătăţirea politicilor
regionale
Rezultate ale implementării proiectelor
Reţele de cooperare create
Persoane cuprinse în programe comune
Persoane implicate în schimburi de experienţa
Indicatori valorici
Valoarea totală a proiectelor de îmbunătăţire a
politicilor regionale

COD
DI 9.3

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Nr.
Nr.
Mii lei

Domeniul de intervenţie (D)
COOPERARE TRANSNAŢIONALĂ

Obiectiv de dezvoltare:
Dezvoltarea reţelelor de cooperare transnaţională în domenii de
interes comun: mediu, managementul riscului, cooperare ştiinţifică, comunicaţii, zone
metropolitane
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
B
6.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând dezvoltarea reţelelor de
cooperare transnaţională
Rezultate ale implementării proiectelor
Reţele de cooperare create
Persoane cuprinse în programe comune
Persoane implicate în schimburi de experienţa
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor de dezvoltare a reţelelor
de cooperare transnaţională

CJT – ADETIM 2009

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Nr.
Nr.
Mii lei
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COD

Domeniul de intervenţie (D)

DI 9.4

COOPERARE INTRAREGIONALĂ

Obiectiv de dezvoltare:
Dezvoltarea de cooperări între unităţi administrativ teritoriale
(judeţe, municipii, oraşe, comune) în vederea rezolvării în comun a unor probleme din domenii
de interes, ca: mediu, managementul riscului, cooperare ştiinţifică, comunicaţii, zone
metropolitane, ş.a.
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
B
5.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând dezvoltarea cooperărilor
interjudeţene, intercomunale/ interorăşeneşti
Rezultate ale implementării proiectelor
Protocoale de parteneriat încheiate
Administraţii publice locale cuprinse în
programe comune
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor de dezvoltare a
cooperărilor interjudeţene, intercomunale/
interorăşeneşti

UM

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Nr.
Mii lei

COD

Domeniul de intervenţie (D)

DI 9.5

PLANIFICARE STRATEGICĂ ÎN DOMENIUL COOPERĂRII

Obiectiv de dezvoltare:
cooperare

Valoare
proiecţie
2010

Creşterea rolului planificării strategice în dezvoltarea relaţiilor de

Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
B
5.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Strategii şi planuri locale şi judeţene de
cooperare
Strategii şi planuri regionale de cooperare
Iniţiative (locale, judeţene, naţionale şi
internaţionale) de îmbunătăţire legislativă în
domeniul cooperării
Rezultate ale implementării planurilor strategice
în domeniul cooperării
Indicatori valorici
Valoarea elaborării planurilor strategice de
cooperare
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UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
Nr.
Nr.
Indicatori de
impact
Mii lei

335

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Timiş şi Programul strategic

AXA 10:
COD
DI 10.1

CULTURĂ
Domeniul de intervenţie (D)
INSTITUŢII IMPLICATE ÎN EDUCAŢIA CULTURALĂ A CETĂŢENILOR

Obiectiv de dezvoltare:
Stimularea activităţilor specifice şi a instituţiilor implicate în
educaţia culturală a cetăţenilor
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A

Indicator

UM

Indicatori cantitativi şi calitativi

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
B

Indicatori valorici
Mii lei

COD
DI 10.2

Domeniul de intervenţie (D)
VIAŢA ŞI ACTIVITĂŢILE CULTURALE PE ÎNTREG TERITORIUL JUDEŢULUI TIMIŞ

Obiectiv de dezvoltare:
judeţului Timiş

Creşterea accesului cetăţenilor la cultură pe întreg teritoriul

Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A

Indicator

UM

Indicatori cantitativi şi calitativi

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
B

Indicatori valorici
Mii lei

COD
DI 10.3

Domeniul de intervenţie (D)
RESURSE UMANE

Obiectiv de dezvoltare:

Dezvoltarea profesională a resurselor umane specifice

Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A

Indicator

UM

Indicatori cantitativi şi calitativi

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
B

Indicatori valorici
Mii lei
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COD
DI 10.4

Domeniul de intervenţie (D)
INFRASTRUCTURA CULTURALĂ

Obiectiv de dezvoltare:

Asigurarea unei infrastructuri culturale adecvate

Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A

Indicator

UM

Indicatori cantitativi şi calitativi

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
B

Indicatori valorici
Mii lei

COD
DI 10.5

Domeniul de intervenţie (D)
PROMOVAREA PRODUSULUI CULTURAL

Obiectiv de dezvoltare:
Dezvoltarea unei politici unitare de marketing şi atragerea,
respectiv valorificarea resurselor pentru dezvoltarea sferei culturale
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A

Indicator

UM

Indicatori cantitativi şi calitativi

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
B

Indicatori valorici
Mii lei

COD
DI 10.6

Domeniul de intervenţie (D)
COOPERARE EUROPEANĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ

Obiectiv de dezvoltare:

Dezvoltarea capacităţii de cooperare culturală internaţională

Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A

Indicator

UM

Indicatori cantitativi şi calitativi

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
B

Indicatori valorici
Mii lei
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COD

Domeniul de intervenţie (D)

DI 10.7

MULTICULTURALITATEA

Obiectiv de dezvoltare:
Sprijinirea dezvoltării vieţii culturale asociative şi încurajarea
dezvoltării proiectelor interculturale
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A

Indicator

UM

Indicatori cantitativi şi calitativi

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
B

Indicatori valorici
Mii lei

COD
DI 10.8

Domeniul de intervenţie (D)
COOPERARE ÎN EUROREGIUNEA DKMT

Obiectiv de dezvoltare:
Dezvoltarea cadrului cooperării culturale euroregionale şi
promovarea schimburilor culturale şi turistice în euroregiunea DKMT
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A

Indicator

UM

Indicatori cantitativi şi calitativi

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
B

Indicatori valorici
Mii lei

COD
DI 10.9

Domeniul de intervenţie (D)
MANAGEMENT STRATEGIC ŞI PLANIFICAREA ACŢIUNILOR CULTURALE ALE
JUDEŢULUI TIMIŞ

Obiectiv de dezvoltare:
Consolidarea cadrului instituţional şi partenerial de management
şi planificare strategică a dezvoltării culturii în judeţul Timiş
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A

Indicator

UM

Indicatori cantitativi şi calitativi

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
B

Indicatori valorici
Mii lei
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COD
DI 10.10

Domeniul de intervenţie (D)
VALORI DE PATRIMONIU CONSTRUIT

Obiectiv de dezvoltare: Protecţia, conservarea şi valorificarea optimă a fondului construit cu
valoare arhitecturală, istorică sau arheologică, cu accent pe studierea, evaluarea, reabilitarea şi
reconversia funcţională.
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B
9.

Indicator
Indicatori cantitativi şi calitativi
Proiecte vizând fondul construit
Rezultate ale implementării proiectelor
PUG-uri cu reglementări specifice pentru
protecţia şi valorificarea patrimoniului construit
Obiective noi de patrimoniu construit identificate
PUZ-uri pentru zone cu valoare de patrimoniu
Noi reţele de obiective culturale
Personal format în administrarea reţelelor de
obiective culturale
Obiective de patrimoniu reabilitate
Indicatori valorici
Valoarea proiectelor vizând fondul construit

CJT – ADETIM 2009

UM

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
În funcţie de
natura
rezultatului
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Mii lei
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SISTEMUL DE INDICATORI AI OBIECTIVELOR DE NIVEL IERARHIC 2 - AXE STRATEGICE
AXA 1:

TRANSPORT

Obiectiv de dezvoltare:
Promovarea la nivelul judeţului Timiş a unui sistem de transport
care să asigure deplasarea rapidă şi în condiţii de siguranţă a persoanelor şi a mărfurilor, în
contextul sistemului naţional şi european de transport
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A

Indicator

UM

Indicatori cantitativi şi calitativi

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
B

Indicatori valorici
Mii lei

AXA 2:

MEDIU

Obiectiv de dezvoltare:
Asigurarea protecţiei mediului şi îmbunătăţirea calităţii acestuia şi
a standardelor de viaţă din judeţul Timiş, în conformitate cu acquis-ul comunitar de mediu
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A

Indicator

UM

Indicatori cantitativi şi calitativi

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
B

Indicatori valorici
Mii lei

AXA 3:

EDUCAŢIE ŞI RESURSE UMANE

Obiectiv de dezvoltare:
Crearea unor condiţii necesare dezvoltării capitalului uman din
punct de vedere al educaţiei iniţiale şi continue, în strânsă corelare cu cerinţele pieţei muncii şi
cu standardele europene
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A

Indicator

UM

Indicatori cantitativi şi calitativi

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
B

Indicatori valorici
Mii lei
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AXA 4:

SOCIAL ŞI SĂNĂTATE

Obiectivul de dezvoltare: Îmbunătăţirea gradului de sănătate, de integrare socială şi de
confort al locuirii pentru populaţia judeţului Timiş, în conformitate cu cerinţele europene
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A

Indicator

UM

Indicatori cantitativi şi calitativi

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
B

Indicatori valorici
Mii lei

AXA 5:

TURISM

Obiectivul de dezvoltare: Crearea unei oferte turistice atractive şi competitive care să pună
în valoare potenţialul zonei şi să contribuie la creşterea economică a judeţului Timiş
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A

Indicator

UM

Indicatori cantitativi şi calitativi

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
B

Indicatori valorici
Mii lei

AXA 6:

DEZVOLTARE ECONOMICĂ

Obiectiv de dezvoltare:

Creşterea competitivităţii sectorului economic

Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A

Indicator

UM

Indicatori cantitativi şi calitativi

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
B

Indicatori valorici
Mii lei

AXA 7:

CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ

Obiectivul de dezvoltare: Consolidarea şi eficientizarea administraţiei publice în vederea
creşterii calităţii serviciilor publice furnizate
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A

Indicator

UM

Indicatori cantitativi şi calitativi

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
B

Indicatori valorici
Mii lei
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AXA 8:

DEZVOLTARE RURALĂ

Obiectivul de dezvoltare: Dezvoltarea spaţiului rural românesc din punct de vedere al
îmbunătăţirii calităţii vieţii şi a condiţiilor economico-sociale şi de mediu
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A

Indicator

UM

Indicatori cantitativi şi calitativi

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
B

Indicatori valorici
Mii lei

AXA 9:

COOPERARE TERITORIALĂ

Obiectivul de dezvoltare: Extinderea cadrului de cooperare intraregională, interregională,
transfrontalieră şi transnaţională, care să contribuie la dezvoltarea economică, socială şi
teritorială echilibrată a judeţului Timiş
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A

Indicator

UM

Indicatori cantitativi şi calitativi

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
B

Indicatori valorici
Mii lei

AXA 10:

CULTURA

Obiectivele de dezvoltare:
- Dezvoltarea unei vieţi culturale diversificate şi competitive la nivel european ca element
definitoriu pentru afirmarea identităţii naţionale şi coeziunii sociale din spaţiul timişean.
- Menţinerea multiculturalităţii, ca element cheie al coeziunii sociale.
- Integrarea culturii timişene în circuitul naţional şi european de valori.
Indicatori monitorizare:
Nr.
crt.
A

Indicator

UM

Indicatori cantitativi şi calitativi

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
B

Indicatori valorici
Mii lei
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SISTEMUL DE INDICATORI AI OBIECTIVELOR SUPERIOARE DE NIVEL IERARHIC 1
Obiective specifice:
1. Accesibilitate - Îmbunătăţirea accesibilităţii judeţului pe plan regional, naţional şi
transfrontalier;
Nr.
crt.
A

Indicator

UM

Indicatori cantitativi şi calitativi

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
B

Indicatori valorici
Mii lei

2. Atractivitate - Creşterea atractivităţii judeţului, ca urmare a îmbunătăţirii infrastructurii
publice urbane, rurale şi sociale;
Nr.
crt.
A

Indicator

UM

Indicatori cantitativi şi calitativi

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
B

Indicatori valorici
Mii lei

3. Poli locali de creştere - Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane în
dezvoltarea regională/ locală.
Nr.
crt.
A

Indicator

UM

Indicatori cantitativi şi calitativi

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
B

Indicatori valorici
Mii lei

4. Competitivitate - Creşterea competitivităţii judeţului, ca locaţie pentru afaceri;
Nr.
crt.
A

Indicator

UM

Indicatori cantitativi şi calitativi

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
B

Indicatori valorici
Mii lei

5. Turism dezvoltat - Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea economico-socială a
judeţului Timiş.
Nr.
crt.
A

Indicator

UM

Indicatori cantitativi şi calitativi

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
B

Indicatori valorici
Mii lei
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6. Calitatea bună a vieţii - Creşterea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor
de mediu, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu.
Nr.
crt.
A

Indicator

UM

Indicatori cantitativi şi calitativi

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
B

Indicatori valorici
Mii lei

Obiectivul global
Sprijinirea şi promovarea în judeţul Timiş a unei dezvoltări socio-economice durabile,
corespunzătoare nevoilor locale pentru a asigura judeţului Timiş cel mai ridicat nivel al
competitivităţii pe plan regional şi naţional.
Nr.
crt.
A

Indicator

UM

Indicatori cantitativi şi calitativi

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
B

Indicatori valorici
Mii lei

Viziunea strategică de dezvoltare a judeţului Timiş
"Dezvoltarea durabilă a judeţului Timiş - crearea unui mediu economico-social competitiv, stabil,
sănătos şi diversificat, capabil să asigure creşterea economică continuă, creşterea calităţii vieţii
cetăţenilor şi reducerea decalajelor de dezvoltare faţă de regiunile Uniunii Europene".
Nr.
crt.
A

Indicator

UM

Indicatori cantitativi şi calitativi

Valoare
proiecţie
2010

Valoare
proiecţie
2015

2010

2015

Nr.
B

Indicatori valorici
Mii lei
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