
Peste jumãtate din
bugetul primãriei
Timiºoara merge în
investiþii

(Interviu cu Dominic Fritz, primarul Municipiului Timiºoara)

Reporter: Ce dificultãþi în im-
plementarea obiectivelor de inve-
stiþii întâmpinaþi din cauza pan-
demiei?

Dominic Fritz: Au fost doi ani
dificili, în care prioritatea a fost sã
sprijinim populaþia ºi am înfiinþat
dispecerate non-stop, la care sã
poatã suna oamenii pentru aju-
tor, atât pentru cei aflaþi în izolare,

cât ºi pentru cei care voiau sã se
vaccineze. Mii de oameni au ape-
lat la aceste Call Center. De ase-
menea, am realizat douã aplicaþii,
care au ºi fost premiate. Astfel,
Timiºoara a primit premiul întâi al
competiþiei de bune practici "Ino-
vaþie ºi calitate în sectorul public",
la categoria "Sãnãtate comunita-
rã: de la vorbe la fapte", pentru

platformele covid19.prima-
riatm.ro ºi oxigen.primariatm.ro,
competiþie organizatã de Agenþia
Naþionalã a Funcþionarilor Publici.
Ne onoreazã aceastã distincþie
pentru cã este o recunoaºtere a
muncii depuse de o neobositã
echipã de voluntari, împreunã cu
colegi din primãrie, vreme de mai
bine de un an. Este aprecierea

unui nou mod de lucru pe care
l-am introdus la Timiºoara, acela
de a încuraja oameni cu experien-
þã ºi vocaþie sã vinã alãturi de ad-
ministraþie, în mod voluntar, pen-
tru a face mai bine lucrurile pen-
tru comunitate. ªi pentru asta le
sunt recunoscãtor! Mulþumitã
profesionalismului ºi seriozitãþii
lor, covid19.primariatm.ro ºi oxi-
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Din bugetul total de circa 2 miliarde lei al Primãriei Timiºoara pentru
anul în curs, 55% reprezintã bugetul total de investiþii propus pentru
2022, dupã cum ne-a spus Dominic Fritz, primarul Municipiului
Timiºoara.
Acesta ne-a explicat, în cadrul unui interviu: "Alocãm pentru dezvol-
tare cea mai mare sumã de pânã acum, 1.115 milioane lei, care

înseamnã 44,6% din bugetul local. Sursele de finanþare sunt fondurile
europene, bugetul de stat, alte surse din fonduri speciale, cum ar fi
Fondul de Mediu, PNI Anghel Saligny ºi bugetul local". Infrastructura
este sectorul prioritar în care municipalitatea timiºoreanã investeºte,
alãturi de sãnãtate ºi culturã, în contextul în care, anul viitor,
Timiºoara va fi Capitalã Europeanã a Culturii.
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gen.primariatm.ro au devenit
douã platforme resursã în perioa-
da de crizã sanitarã pe care o tra-
versãm, cu informaþii într-un for-
mat accesibil tuturor ºi zilnic ac-
tualizate, adunate ºi prelucrate
pe înþelesul fiecãruia, despre re-
stricþii în diverse scenarii sau re-
surse pentru cei bolnavi ºi trataþi
de cãtre medicii de familie, la do-
miciliu.

Iar pentru a ajuta mediul econo-
mic, am redus anul trecut o serie
de taxe pentru industria ospitali-
tãþii.

Am avut ºi unele dificultãþi, e
adevãrat, în derularea investiþiilor,
din cauza pandemiei, unele firme
solicitând temporar sistarea unor
lucrãri din cauza COVID

Reporter: Ce obiective de inve-
stiþii aveþi pentru anul în curs?

Dominic Fritz: Primãria Munici-
piului Timiºoara gestioneazã 57
de proiecte finanþate din fonduri
europene nerambursabile în valo-

are de peste 991 milioane lei.
Principalele proiecte se referã la
reabilitarea liniilor de tramvai pe
bulevardul Cetãþii ºi pe Calea
Bogdãneºtilor, dar ºi la spitale:

- "Dotarea cu echipamente a
Unitãþii de Primiri Urgenþe a Spi-
talului Clinic de Urgenþã pentru
Copii "Louis Þurcanu" Timiºoara";
valoare - 6,8 milioane de lei;

- "Reabilitarea, extinderea ºi do-
tarea infrastructurii ambulatoriu-
lui O.R.L. din cadrul Spitalului Cli-
nic Municipal de Urgenþe"; valoa-
re - 10,5 milioane de lei lei;

- "Extindere, reabilitare, moder-
nizare ºi echiparea ambulatoriului
de specialitate al Clinicii de Recu-
perare, Medicina Fizicã ºi Balneo-
logie din cadrul Spitalului Clinic
Municipal de Urgenþe, prin demo-
lare parþialã ºi extindere orizonta-
lã ºi verticalã"; valoare - 23, 7 mi-
lioane de lei.

De asemenea, construim creºe
noi, avem una deja începutã în

zona de nord, una pe strada Co-
cea ºi una pe Bogdãneºtilor, la
care vom începe lucrãrile, toate
trei însumând peste 20 de milioa-
ne de lei.

Lucrãri în derulare în învãþãmânt
în 2022 (începute sau care vor
începe):

- "Grãdiniþa PP33 - extindere
grãdiniþã existentã în regim de
înãlþime P+1E+M, reparaþii ºi rea-
bilitare termicã corp existent"; va-
loare - 4,2 milioane lei;

- "Construire salã sport la ªcoala
Generalã nr. 25"; valoare - 9 mili-
oane lei;

- "Modernizare terase circulabile

existente, montare termosistem
pe faþade ºi extindere ªcoala Ge-
neralã nr. 30 din Timiºoara, corp
A, B ºi C cu 2 corpuri D ºi E în re-
gim D+P+2E": valoare - 24 milioa-
ne lei;

- "Construire corp P+1E la ªcoala
Gimnazialã nr.13"; valoare proiect
- 4 milioane lei;

- "Construcþie ºi dotare Liceu
Waldorf"; valoare - 13,6 milioane
lei;

- "Reabilitare construcþii, instala-
þii clãdire B2 la Colegiul Tehnic E.
Ungureanu"; valoare - 33 milioane
lei.

Am depus un proiect în cadrul
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Unul dintre proiectele finanþate din fonduri
europene nerambursabile este "Extinderea,
reabilitarea, modernizarea ºi echiparea
ambulatoriului de specialitate al Clinicii de
Recuperare, Medicinã Fizicã ºi Balneologie
din cadrul Spitalului Clinic Municipal de
Urgenþe, prin demolarea parþialã ºi
extinderea orizontalã ºi verticalã"; valoare -
23, 7 milioane de lei.



Fondului de Mediu, în valoare de
22,9 milioane lei, pentru creºterea
eficienþei energetice prin reabili-
tare construcþii ºi instalaþii la cinci
corpuri de clãdire aferente Cole-
giului Tehnic Henri Coandã ºi
vrem sã începem lucrãrile.

Construim trei centre multifun-
cþionale (cu caracter educaþional
ºi social) în cartiere mãrginaºe:

- "Regenerare fizicã, economicã
ºi socialã a zonei urbane margina-
lizate din cartierul Ronaþ - Con-
struire centru multifuncþional";
valoare - 5,6 milioane lei;

- "Regenerare fizicã, economicã
ºi socialã a zonei marginalizate str.
Polonã din cartierul Freidorf -
Construire centru multifuncþio-
nal"; valoare - 4,3 milioane lei;

- "Demolare construcþie existen-
tã ºi construire Centru de zi pen-
tru persoane adulte cu dizabilitãþi,
acces auto, acces pietonal, parca-
je, amenajare parcelã"; valoare -
3,5 milioane lei.

În anul 2021 au fost pregãtite
noi documentaþii ºi cereri de fi-
nanþare în vederea accesãrii de
fonduri nerambursabile, la data

de 31.12.2021 fiind în evaluare
cereri de finanþare, în valoare
totalã de 177,6 milioane lei.
Între acestea, sunt trei proiecte
depuse în cadrul Programul Na-
þional de Investiþii Anghel Sa-
ligny în valoare de 149,6 milioa-
ne lei: reabilitarea infrastructu-
rii rutiere (noul Pasaj inferior
Solventul, Pasarela Gelu-Crizan-
temelor, Pasarela Tunelul Lumi-
nii). Vrem sã începem lucrãrile
cât mai repede la toate aceste
trei investiþii.

Reporter: Care este bugetul to-
tal de investiþii pentru acest an ºi
ce surse de finanþare aveþi?

Dominic Fritz: Din bugetul total
de 2 miliarde de lei (2016 milioa-
ne de lei), jumãtate (55%) repre-
zintã bugetul total de investiþii
propus pentru acest an. Aºadar,
alocãm pentru dezvoltare cea mai
mare sumã de pânã acum, 1.115
milioane lei, care înseamnã 44,6%
din bugetul local. Sursele de fi-
nanþare sunt fondurile europene,
bugetul de stat, alte surse din fon-
duri speciale, cum ar fi Fondul de
Mediu, PNI "Anghel Saligny" ºi bu-

getul local.
Reporter: Care sunt domeniile

prioritare de investiþii?
Dominic Fritz: Infrastructura -

deºi Timiºoara stã foarte bine la
capitolul reþele de utilitãþi, mai
avem de investit pânã sã asigu-
rãm servicii de cea mai bunã ca-
litate ºi drumuri modernizate.
Ne concentrãm pe mobilitate,
drumuri, trotuare, piste de bici-
clete ºi trecerea transportului
public pe surse de energie ne-
poluantã. Vrem sã avem un parc
al mijloacelor de transport pu-
blic majoritar electric. Tot priori-
tare la investiþii sunt educaþia ºi
sãnãtatea, creºe, grãdiniþe, ºcoli,
spitale. Anul viitor, în 2023,
Timiºoara va fi Capitalã Europea-
nã a Culturii ºi trebuie sã inves-
tim în acest an, 2022, în infra-
structura culturalã . Vedeþi ,
trebuie sã avem mai multe prio-
ritãþi ºi, cu siguranþã, acest an va
fi un an al investiþiilor. Vom lucra

la proiecte majore - de zeci de
milioane de lei, dar ºi la obiecti-
ve mai mici, de câteva milioane.
Vor fi zeci de ºantiere la obiecti-
ve începute ºi la cele pe care le
vom demara în acest an.

Reporter: Care sunt cele mai
mari lucrãri de investiþii pe care le
veþi scoate la licitaþie pânã la fina-
lul anului?

Dominic Fritz: Unele achiziþii
sunt deja în derulare. Vrem sã mai
facem licitaþii pentru execuþie la
pasarela Tunelul Luminii, Inelul II -
Pestalozzi-ISHO cu pod nou, Ine-
lul IV Vest: conexiunea str. Gãrii -
bd. Dâmboviþa, Inel IV tronson
Calea Buziaºului - malul stâng al
Canalului Bega; Inel IV tronson
malul stâng al Canalului Bega -
Calea Lugojului, Traseul Revolu-
þiei, regenerare urbanã ºi moder-
nizare spaþii publice, "Magistrala
verde" bd. 16 Decembrie 1989 -
Calea ªagului" ºi altele, în funcþie
de finalizarea proiectãrii la unele
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Un alt proiect finanþat din fonduri europene
nerambursabile se referã la reabilitarea liniilor
de tramvai pe bulevardul Cetãþii.



dintre ele. De asemenea, sunt
multe investiþii majore la care am
scos la licitaþie "la pachet" proiec-
tarea ºi execuþia pentru a câºtiga
timp, dar ºi pentru a preîntâmpi-
na ulterioare dispute între proiec-
tant ºi executant în faza de deru-
lare a investiþiei. Vor fi achiziþii de
lucrãri de reabilitare a clãdirilor de
ºcoli, spitale, reamenajãri urbane
zonale în mai multe cartiere. Toa-
te vor putea fi accesate pe SEAP ºi
chiar ne dorim sã vinã cât mai
multe firme la licitaþii, care sã exe-
cute lucrãri de calitate.

Reporter: Ce investiþii de tip
smart implementaþi?

Dominic Fritz: Investiþiile smart
pe care le face administraþia noa-
strã sunt: proiecte de investiþii ge-
nerale cu componente digitale,
proiecte de transformare digitalã
a oraºului (prin senzori, prin siste-
mul de trafic management, prin
aplicaþiille pe care le implemente-
azã operatorii de servicii publice
din subordinea primãriei etc.) ºi
proiecte de digitalizare a admini-
straþiei publice. Astfel, mai multe
dintre proiectele pentru care am
lansat sau lansãm licitaþii în acest
an au o componentã digitalã. De
exemplu, Traseul Memorial al Re-
voluþiei include senzori pentru
detectarea fluxurilor pietonale la
punctele de interes, o aplicaþie ºi
integrarea mai multor situri sim-
bolice pentru evenimentele din
decembrie 1989 într-o experienþã
de realitate virtualã ºi realitate au-
gumentatã. Vom moderniza, de
asemenea, un sfert din staþiile de
transport public din oraº, respec-
tiv 34, care vor avea panouri digi-
tale de informare (curse, timpi),
afiºaj publicitar ºi alte facilitãþi in-
formatizate. Foarte important
pentru noi este programul ºcolilor
smart, care va începe cu patru li-
cee mari.

Proiectele de transformare digi-
talã a oraºului vor avea la bazã
macheta digitalã (Twin City) care
va face interoperabile toate setu-
rile de date pe care le genereazã
Timiºoara. În momentul de faþã
urmeazã sã încheiem un contract
cu o firmã care sã realizeze arhi-
tectura acestei machete. Vom in-
ventaria toate datele pe care le
genereazã primãria ºi vom avea
un soi de audit a tuturor firmelor,

asociaþiilor ºi cetãþenilor care pro-
duc baze de date. Poziþiile vehicu-
lelor de transport în comun sunt
exemplu de date care ar putea fi
folositoare pentru antreprenorii
locali care vor sã dezvolte soluþii
pe mobilitatea urbanã. Dacã
avem o companie din oraº sau ce-
tãþeni care doresc sã contribuie
cu datele lor, precum ºi cu locaþii-
le fiecãrui punct de colectare pen-
tru reciclabile, vom avea un stan-
dard pentru calitatea datelor. O
machetã adevãratã a oraºului tre-
buie sã se poatã schimba odatã
cu oraºul.

Cu proiectele de digitalizare ale
instituþiei, în primul rând, vom lua
toatã arhiva primãriei ºi o vom
transpune în format digital ºi
text-readable. Vom avea o aplica-
þie a oraºului care sã compileze
toate evenimentele culturale,
adiacentã unui mecanism digital
de booking pentru spaþiile pentru
evenimente. Cel mai important
proiect va fi acela de digitalizare ºi
eficientizare a 30 de procese din
primãrie. Cele mai uzuale docu-
mente pe care le elibereazã fun-
cþionarii ºi cele mai cerute servicii
de cãtre cetãþeni (precum elibera-
rea certificatelor de urbanism) va
fi fãcutã de pe calculator. Vor exi-
sta formulare precompletate, un
sistem simplu de obþinere a sem-
nãturilor de la funcþionar pânã la
primar, acolo unde e necesar ºi nu
va mai fi nevoie sã fie plimbate
hârtii dintr-o parte în cealaltã a
clãdirii sau dintr-o parte în cealal-
tã a oraºului.

Reporter: Ce surse de finanþare
aveþi ºi ce buget alocaþi în acest
an pentru proiectele smart?

Dominic Fritz: Pentru proiecte-
le mari, sursele de finanþare vor fi
fondurile europene: PNRR, Fon-
durile Structurale pentru mobili-
tate ºi ºcolile smart, dar ºi bugetul
local ºi fonduri proprii ale societã-
þilor din subordine pentru staþiile
transportului public ºi informati-
zarea serviciilor publice ºi a pri-
mãriei. Fiecare dintre proiectele
pe care le derulãm are ºi câte o
componentã smart, de pildã rea-
bilitãm integral o ºcoalã cu fondu-
ri europene, iar proiectul conþine
ºi dotarea cu panouri solare sau
dotarea cu table smart, reabilita-
rea liniilor de tramvai include ºi

dotarea staþiilor cu afisaj electro-
nic, automate pentru carduri etc.
Ne intereseazã ca tehnologiile ºi
aplicaþiile smart chiar sã îmbunã-

tãþeascã viaþa timiºorenilor.
Reporter: Mulþumesc!
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