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Priorități



Cât mai multe fonduri 
atrase de primăria 
Reşiţa în perioada 

2016-2020

1 ▪ Reșița s-a aflat pe locul 3 în 2021
în topul celor mai performante
Primării din România (după Cluj-
Napoca și Oradea)

▪ Fonduri Europene contractate pe
exercițiul 2014-2020 sunt în
valoare de aproximativ
140.000.000€

▪ Bugetul orașului la ora actuală
este de aproximativ 80 milioane
euro, de patru ori mai mare decât
în 2016 și dublu față de bugetul
pe 2021
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Cât mai mulţi
investitori aduşi la 

Reşiţa

2
▪ Mai mulți investitori și-au 

exprimat interesul de a investi 

în Reșița, dar dintre cei cu care 

un parteneriat s-a concluzionat 

efectiv amintim:

1. Nhood

2. EMZ Hanauer GmbH

3. JYSK

4. Vestmed
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Un oraş în care 
cetăţenii să se simtă 

bine

3
▪ Universitatea Babeș-Bolyai și-a 

deschis centru la Reșița

▪ Promovarea mașinilor electrice și 

asigurarea infrastructurii de 

reîncărcare

▪ Crearea unui viitor centru 

multifuncțional pe spațiul unde 

este amplasat un stadion 

dezafectat

▪ Viitor Spital Județean (în 

colaborare cu Consiliul Județean)

▪ Implementarea unui sistem de 

bike sharing
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Regenerarea urbană a 
spaţiului reşiţean

3.1 ▪ Reabilitarea Centrului Civic și al 

monumentelor de patrimoniu (Primul pod 

sudat din Europa, crearea zonei de 

promenadă de-a lungul râului, proiectarea 

funicularului ca parc de aventuri etc.)

▪ Reabilitarea parcurilor și dotarea locurilor 

de joacă pentru copii și tineri

▪ Promovarea transportului public prin 

reintroducerea tramvaiului

▪ Semnarea parteneriatului cu Timișoara 

pentru primul tram-train din Sud-Estul 

Europei

▪ Reabilitarea Halei Minda prin expoziții de 

sculptură în metal
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Servicii sociale şi utilităţi 
bune pentru persoane 

marginalizate prin 
programe de  incluziune

3.2 ▪ Toate școlile și liceele din oraș au 

fost reabilitate sau se află în curs 

de reabilitare

▪ Lansarea școlii duale în 2017

▪ Extinderea rețelei de apă și canal 

în cartierele mărginașe

▪ Creșterea eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

▪ Primul proiect de reglementare a 

așezărilor informale din România, 

derulat în parteneriat cu MKBT
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Un oraş viu, cu cât mai 
multe evenimente 
cultural-sportive

3.3 ▪ Bike si skate park

▪ Investiții în echipele locale 

de fotbal, handbal, fotbal 

american etc. și în 

infrastructura sportivă

▪ Deschiderea terenurilor 

multisport

▪ Licitarea proiectului pentru 

telegondolă și sistem de 

înzăpezire
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Reşiţa, centrul turistic de 
excelenţă

3.4 ▪ Rebranding oraș prin „Reșița 250 de ani” 

(festivități de artă fotografică, lansări de 

carte, concerte, artă stradală)

▪ Via Transilvanica (31 de borne montate în 

oraș)

▪ Custom Resita

▪ Festivalul TIFF

▪ Expoziție semnată Dumitru Gorzo la Muzeul 

Banatului Montan și la Magazinul Universal

▪ Campionatul Național de Raliu în Coastă

▪ Evenimente la Văliug, Gărâna, Brebu, Trei 

Ape
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Prioritatea 4:
O guvernanţă eficientă la 

nivel local

4 ▪ Crearea Grupului de Acțiune Locală Reșița

▪ Campania „Reșița Curată” prin care 

cetățenii sunt invitați la acțiuni de 

ecologizare

▪ Înscrierea orașului pe CityHealth, aplicație 

prin care cetățenii pot transmite sesizări în 

timp real

▪ Câștigarea premiului pentru administrație 

publică Cities of Tomorrow #7 prin 

”Încredere în Reșița

▪ Elaborarea strategiei de dezvoltare în mod 

participativ cu experți de la Babeș Bolyai
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O activitate externă cât 
mai activă care să atragă 

proiecte, investitori şi 
turişti străini

5 ▪ Vizita ambasador UK (E.S. Paul Brummel) și 

ambasador SUA (E.S. Hans Klemm) în 2018

▪ Participarea orașului la Târgului internațional 

pentru imobiliare și investiții EXPO REAL 2021, 

la München, Germania

▪ Participarea orașului la Foreign Investors

Summit în 2019

▪ Lobby la nivel guvernamental pentru 

facilitarea desfășurării proiectelor europene și 

accesarea fondurilor naționale de investiții
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Concluzii

▪ Reșița a demonstrat în ultimii 

ani că are capacitatea de 

atragere a fondurilor europene

▪ Administrația locală mizează 

pe interconectarea regională și 

pe parteneriate puternice cu 

metropola Timișoara

▪ Orașul se află în procesul de 

transformare pentru a deveni 

un pol turistic național și 

internațional



Concluzii

▪ Reșița are potențialul de a deveni un oraș 

magnet pentru nomazii digitali, pentru 

cei pasionați de natură și aventură

▪ Investițiile în infrastructura educațională 

și capacitarea resursei umane vor asigura 

viitorul orașului

▪ Orașul are o linie clară de dezvoltare 

bazată pe regenerare urbană, turism, 

atragerea fondurilor europene, 

managementul eficient al municipalității, 

lobby inteligent la nivel național și 

internațional, implicarea cetățenilor în 

viața orașului și dezvoltarea proiectelor 

îndrăznețe și inovative



Vă mulțumesc!

Grațian Mihăilescu

Aveți întrebări? Ne găsiți la

(+4) 0726 925 819

gratian@urbanizehub.com

...și ne puteți urmări pe

www.urbanizehub.ro

www.urbanizehub.com

www.urban-talks.com

https://linktr.ee/urbanizehub 


