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REFERAT 
privind aprobarea “Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere 

Timişoara” 
 
 
Prin H.G nr. 998/27.08.2008 pentru desemnarea polilor naţionali de creştere în care se 
realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională, Timişoara 
a fost declarată Pol de Creştere în regiunea Vest.  
 
În cazul polilor de creştere, în vederea accesării fondurilor este necesară elaborarea Planului 
Integrat de Dezvoltare (P.I.D.), document de planificare comprehensivă a dezvoltării întregului 
areal al polului de creştere, în care se corelează politicile sectoriale - economice, sociale, de 
mediu, transport - cu politicile teritoriale şi se implementează prin proiecte  individuale, în 
scopul realizării unei dezvoltări durabile.  

O cerinţă obligatorie impusă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţelor pentru 
depunerea Planului Integrat de Dezvoltare la nivelul polului de creştere este asocierea între 
municipiu şi localităţile din arealul (zona) de influenţă care constituie polul de creştere, sub 
forma unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară, definită potrivit prevederilor Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001.  

 
Municipiul Timişoara şi-a definit zonele de influenţă urbană în baza unor criterii ştiinţifice şi în 
conformitate cu standarde europene, precum accesibilitate/transport, dezvoltare economică, 
navetă/habitat, recreere/mediul înconjurător, care relevă faptul că influenţa urbanizatoare a 
oraşului Timişoara se desfăşoară deocamdată asupra primului inel de comune din jurul său, 
Timişoara influenţând direct şi evident procesul de acumulare infrastructurală, edilitară, 
demografică, de restructurare şi dezvoltare economică pe o rază de 15-20 km.  

 
În acest context, s-a hotărât înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de 
creştere Timişoara”, care va avea ca scop dezvoltarea unor proiecte de interes zonal, iar 
Municipiul Timişoara a aderat la această asociaţie prin Hotărârea Consiliului Local 
5/27.01.2009 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la constituirea Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de creştere Timişoara". 

 
În cursul lunii februarie 2009 s-au realizat demersurile pentru constituirea Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară “Polul de creştere Timişoara”. În acest sens, Municipiul Timişoara, 
Judeţul Timiş şi cele 14 comune membre ale Asociaţiei, respectiv comunele Dumbrăviţa, 
Ghiroda, Moşniţa Nouă, Giroc, Şag, Sînmihaiu Român, Săcălaz, Dudeştii Noi, Remetea Mare, 
Bucovăţ, Giarmata, Becicherecu Mic, Orţişoara si Pişchia au semnat Actul constitutiv şi Statutul 
Asociaţiei. Actele constitutive ale acesteia au fost autentificate şi, împreună cu alte documente 
necesare, au fost depuse la Judecătoria Timişoara, în vederea înscrierii Asociaţiei în Registrul 
Asociaţiilor şi Fundaţiilor. Prin Încheierea Civilă nr. 81 din şedinţa publică din data de 27 
februarie 2009 Judecătoria Timişoara a autorizat înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “Polul de creştere Timişoara” şi înscrierea acesteia în Registrul Special 
Asociaţii aflat la grefa Judecătoriei Timişoara. Există Certificatul de înscriere nr. 22 din 
05.03.2009 a persoanei juridice fără scop patrimonial în Registrul Special Asociaţii, conform 
Legii nr. 246/2005. Asociaţia are Codul de înregistrare fiscală nr. 25339860 din 24.03.2009. 
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Elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara a constituit activitatea 
de bază a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creştere Timişoara şi s-a concretizat în 
depunerea în luna decembrie 2009 a unei prime variante a PID la Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în prezent).   
Pentru realizarea acestui plan au fost derulate o serie de activităţi, care au constat în principal în: 
- colectarea proiectelor de la toţi partenerii; 
- identificarea proiectelor prioritare pentru fiecare partener; 
- prioritizarea proiectelor şi elaborarea unui grafic de implementare a PID; 
- elaborarea fişelor de proiect. 
 
În perioada de elaborare a Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara şi după 
depunerea acestuia, au avut loc o serie de modificări/actualizări ale acestuia, pe baza observaţiilor şi 
cerinţelor primite de la minister. 
 
Prin adresa de la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest cu nr. de ieşire 
2575/04.01.2010, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDD2010-66/01.04.2010, 
ni s-a comunicat faptul că, în urma finalizării procesului de verificare a admisibilităţii acesteia, 
documentaţia Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara a fost avizată 
favorabil şi va trece în următoarea fază de avizare, respectiv avizarea acestuia de către Comitetul de 
Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale. 
 
Conform Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 
1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - 
Planuri integrate de dezvoltare urbană, Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere trebuie 
aprobat prin hotărâre de consiliu ale membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de 
Creştere Timişoara”. 
 
Având în vedere cele menţionate mai sus,  

    Propunem spre aprobare următoarele: 
 

 
- „Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara”, prevăzut în Anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
- Municipiul Timişoara se angajează să contribuie la implementarea în integralitate şi la termen a 
Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara şi să implementeze toate proiectele 
individuale ce-i revin, inclusiv prin asigurarea tuturor resurselor materiale, umane şi financiare 
necesare în acest sens. 
 
- Se împuterniceşte Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creştere 
Timişoara” să efectueze eventualele modificări/actualizări ale listei de proiecte prevăzute în Partea a 
4-a a Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara ce pot fi solicitate. 
Modificările/actualizările listei de proiecte vor fi transmise Autorităţii de Management pentru 
Programul Operaţional Regional, respectiv Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. 
 
 
Director executiv Direcţia Dezvoltare             
Arh. Aurelia Junie        S.D.L.I.E. 
         Cons. Ramona Duinu 
   
     

Avizat juridic 
Cons. juridic Mirela Lasuschevici 

 
 
Redactat, 
Cons. Claudia Bălulescu 
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