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Résumé. Investisseurs, investissements et mutations urbaines à Timişoara. Le phénomène 
entrepreneurial est décisif pour le développement socio-économique de toute collectivité humaine. De 
l’investissement financier, jusqu’à l’investissement d’intelligence, de temps et de management, tout 
ça suppose mobiliser des ressources en vue de l’initiation et de la promotion des activités, capables 
d’assurer le développement humain. Depuis plus de deux siècles et demi, le Banat et la ville de 
Timisoara représentent  d’espaces d’encrage d’investissements à rôle novateur pour le complexe 
culturel roumain. A présent, le Banat et Timisoara attirent un volume notable d’investissements, 
surtout étranger, qui contribue à la réorientation de l’économie locale vers des activités dont les 
produits sont sollicités sur le marché. Qui sont les investisseurs et les entrepreneurs qui ont choisi 
encrer leurs ressources financières et organisationnelles dans Timisoara ? Quels sont les domaines 
prioritaires de réalisation de leurs investissements ? Quelles synergies se créent entre les investisseurs 
et la communauté locale, pour stimuler le renouvellement urbanistique ? Quelles sont les directions 
prioritaires sur lesquelles s’inscrite l’évolution de la ville de Timisoara ? Sont elles, ces directions, les 
plus adaptées au rôle de centre polarisateur régional que la ville est destinée a remplir à l’avenir ? 
Ceux-ci sont les principaux problèmes que nous nous proposons clarifier dans la présente 
communication.    
 
Rezumat. Fenomenul investiţional este decisiv pentru dezvoltarea social-economică a oricărei 
comunităţi umane. De la investiţia financiară, până la investiţia de inteligenţă, timp şi organizare, 
toate presupun mobilizarea resurselor în vederea iniţierii şi promovării de activităţi, menite să asigure 
dezvoltarea umană. De mai bine de două secole şi jumătate, Banatul şi Timişoara reprezintă spaţii de 
ancorare investiţională cu rol înnoitor pentru complexul civilizaţional românesc. În prezent, Banatul 
şi Timişoara atrag un volum însemnat de investiţii, mai ales investiţii străine, care contribuie la 
reorientarea economiei locale spre ramuri ale căror produse sunt cerute pe piaţă. Cine sunt investitorii 
şi întreprinzătorii care au ales să îşi ancoreze resursele financire şi organizatorice în Timişoara? Care 
sunt domeniile prioritare de realizare a investiţiilor lor? Ce sinergii se creează între investitori şi 
comunitatea locală, pentru stimularea înnoirii urbanistice? Care sunt direcţiile prioritare pe care se 
înscrie evoluţia oraşului Timişoara? Sunt acestea cele mai adecvate rolului de centru polarizator 
regional pe care oraşul este chemat să îl îndeplinească în perspectivă? Acestea sunt principalele 
probleme pe care ne propunem să le clarificăm în comunicarea de faţă. 
 
Cuvinte cheie: investiţii, întreprinzători, remodelare urbană, Timişoara 
Mots-clés: investissements, investisseurs, renouvellement urbain, Timişoara 

 
 

Ameliorarea performanţelor societăţii româneşti depinde în mare măsură de succesul 
activităţilor economice. În România, aparatul economic moştenit din perioada comunistă a 
dovedit slabe capacităţi de adaptare la mecanismele economiei de piaţă, atât în sfera 
industriei cât şi în celelalte sectoare de activitate. Cele mai multe oraşe româneşti au evoluat 
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spre terţiarizare, cu predominarea serviciilor de bază, în special comerciale. Puţine sunt 
centrele urbane care au atras investiţii în sectorul industrial şi în cel al serviciilor cu valoare 
adăugată mare. Între acestea, Timişoara este un astfel de exemplu.  
 

1. INIŢIATIVA ANREPRENORIALĂ, O REALITATE LA FEL DE 
PREZENTĂ PESTE TOT ÎN ROMÂNIA? 

 
Dimensiunea şi dinamica iniţiativei antreprenoriale constituie unul din indicatorii de 

sănătate ai oricărei economii de piaţă şi subliniază, în acelaşi timp, perspectivele de evoluţie 
durabilă, competitivă, a acesteia în cadrul pieţei mondiale concurenţiale. Din acest punct de 
vedere, cu doar 42 de firme active la 1000 locuitori în anul 2005, România este 
caracterizată de o realitate antreprenorială aflată sub media Uniunii Europene (83 de 
firme/1000 locuitori). Situaţia se datorează mai multor factori, între care subliniem: timpul 
scurt de când România promovează ferm economia de piaţă liberă (1995), inerţia 
comportamentului social-economic pasiv al populaţiei, insuficienta clarificare a situaţiei 
juridice a proprietăţii, întârzierile din sfera privatizării, slaba cultură managerială, lipsa 
resurselor financiare, solvabilitatea încă modestă a pieţei de consum româneşti etc. 

Cifra avansată mai sus privind numărul firmelor reprezintă o medie, care ascunde 
însă disparităţi spaţiale şi structurale remarcabile. Cele mai evidente şi mai profunde sunt 
disparităţile dintre mediul urban şi cel rural. Pe de altă parte, evidente sunt şi decalajele 
interregionale, aflate în creştere în ultimii ani. În ciuda faptului că autorităţile reiterează 
frecvent ca obiectiv prioritar al dezvoltării ţării ţinerea sub control a disparităţilor spaţiale, 
indicatorii de performanţă social-economică scot în evidenţă adâncirea decalajelor de la an 
la an. Un astfel de indicator simptomatic, pentru că are nu doar dimensiune economică ci şi 
substrat social-cultural, este numărul de firme active la 1000 de locuitori, indicator de bază 
al iniţiativei antreprenoriale. Analiza succintă a valorilor acestui indicator pune în evidenţă 
disparităţi spaţiale caracteristice (fig. 1.), între care remarcăm: 

- puternica concentrare a firmelor în Capitală şi regiunea sa metropolitană, 
judeţul Ilfov (82 firme la 1000 locuitori), fapt ce confirmă, alături de alţi indicatori, 
funcţionarea mecanismelor de acumulare la centru; 

- o regiune de Nord-Vest mai dinamică (46 firme/1000 locuitori), cu doi 
poli deosebit de activi (Cluj-Napoca şi Oradea), „opusă” unei regiuni de Sud-Est aflată în 
letargie (doar 27 firme/1000 loc.), deşi aceasta cuprinde oraşul Constanţa, cu certă 
vocaţie antreprenorială; 

- poziţiile intermediare mai bune deţinute de regiunile de dezvoltare Vest şi 
Centru, faţă de cele de Sud, Sud-Vest şi Nord-Est, care continuă să sublinieze decalajele 
istorice acumulate între vechiul Regat şi spaţiul transilvano-bănăţean; 

- disparităţi intra-regionale puternice, cu câteva judeţe foarte active în mai 
fiecare regiune (Cluj 60‰, Arad 50‰, Braşov şi Constanţa 48‰, alături de alte judeţe, 
adevărate pungi de sărăcie (Olt şi Giurgiu 23‰, Vaslui şi Caraş-Severin 29‰); 

- dominanţa foarte netă a Capitalei (170 mii de firme) şi a marilor oraşe 
(Cluj-Napoca 28 mii, Constanţa, Timişoara, Braşov, Iaşi, fiecare cu peste 20 mii firme 
etc.); 

- puternica polarizare a sediilor marilor societăţi comerciale şi regii 
naţionale în Capitală şi împrejurimile acesteia (peste 60% din numărul lor la nivel 
naţional). 
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Fig. 1 Disparităţi regionale ale iniţiativei antreprenoriale în România (2004) 
1 – Numărul firmelor la 1000 locuitori, pe regiuni de dezvoltare: 25-29,9 (a); 30-34,9 (b) ; 35-39,9 

(c) ; 40-44,9 (d) ; 45-49,9 (e) ; 80-90 (f). 2 – Judeţul cu cel mai mare număr de firme la mia de 
locuitori, din fiecare regiune. 3 – Judeţul cu cel mai mic număr de firme la mia de locuitori, din 

fiecare regiune. 4 – Numărul de firme din marile oraşe: a – sub 3000; b – 3000-4999; c – 5000-6999; 
d – 7000-10999; e – 11000-14999; f – 15000-19999; g – 20000-24999; h – 25000-29999; Bucureşti 

– 170774. Pe hartă: B – Regiunea Capitalei (Bucureşti şi judeţul Ilfov). 
 
 

2. REGIUNEA DE DEZVOLTARE VEST: PROFUNDE DECALAJE 
INTERNE 

 
Regiunea Vest cuprinde două judeţe cu un nivel de dezvoltare superior mediei 

naţionale (Timiş şi Arad) şi alte două judeţe (Caraş-Severin şi Hunedoara) care trec printr-o 
criză economică şi socială acută. Părţi din două subansambluri istorice relativ diferite ale 
Imperiului austro-ungar (Banat şi Transilvania), cele patru judeţe ale Regiunii Vest au 
cunoscut o perioadă de dezvoltare economică timp de aproape două secole, bazată pe 
importantele bogăţii naturale şi pe calitatea pământului. Dezvoltarea agricolă şi comercială 
(în special în Timiş şi Arad), respectiv industrială (îndeosebi Caraş-Severin şi Hunedoara) 
datează mult dinaintea regimului comunist. În ciuda investiţiilor realizate, această orientare 
s-a menţinut până în prezent, deşi industria grea a judeţelor Hunedoara şi Caraş-Severin s-a 
restructurat profund. 

Pe lângă aceste disparităţi importante constatate la nivel infraregional, există şi alte 
disparităţi, observate în interiorul fiecărui judeţ, în special în Timiş şi Arad: puternica 
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atracţie exercitată de cei doi poli urbani bine dezvoltaţi – municipiile Timişoara şi Arad1 – 
eclipsează zonele preponderent rurale situate spre periferii, îndeosebi în partea estică a celor 
două judeţe, dar şi de-a lungul graniţei cu Serbia. Cu toate acestea, o serie de indicatori ce 
fac referire la nivelul de viaţă plasează categoric Regiunea de dezvoltare Vest pe locul al 
doilea la nivel naţional, standardul de viaţă al Aradului şi Timişului fiind  net superior 
mediei naţionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2 Regiunea de dezvoltare Vest 
(după Rey, V. şi colab., 2002) 

 

                                                 
1 Hipertrofierea celor două oraşe în raport cu populaţia spaţiului administrativ care le-a fost rezervat spre 
coordonare directă este evidentă. Astfel, Aradul concentrază 36,8% din populaţia judeţului Arad şi 66,2% din 
populaţia sa urbană. În cazul Timişoarei, hipertrofierea este şi mai mare, oraşul concentrând 46,4% din 
populaţia judeţului Timiş şi 73,3% din populaţia urbană a acestuia. Ca urmare, sistemele urbane locale sunt 
dominate autoritar de cele două municipii : raportul dintre Timişoara şi următorul oraş din judeţ ca număr de 
locuitori (Lugoj) este de 1/6,7, iar în judeţul Arad este aproape dublu, 1/12,8, pentru că următorul oraş, după 
Arad, are abia 13.222 locuitori (Pecica) (date la nivelul anului 2004). 
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La începutul anilor `90, fără a mai aştepta stabilizarea cadrului instituţional şi juridic, 
judeţele Arad şi Timiş au participat din plin la recentrarea schimburilor externe. Aceste 
judeţe s-au orientat în doar câţiva ani spre ţările Uniunii Europene, după ce fuseseră, în 
proporţie de peste 60%, orientate spre ţările din fostul CAER2. Regăsirea acestei libertăţi de 
circulaţie a persoanelor şi a capitalurilor a permis reconcilierea regiunii istorice Banat – cu 
un trecut sinonim cu prosperitatea – şi instituirea unei regiuni transfrontaliere mai largi, 
centrată pe Banat (Strategia de dezvoltare a Regiunii V Vest, 1999). 

Principalul centru de polarizare al acestui ansamblu socio-economic şi spaţial este 
reprezentat de Timişoara, al treilea oraş al ţării ca număr de locuitori (317 mii în 2002) 
după Bucureşti şi Iaşi, mult mai mare decât ceilalţi poli majori ai euroregiunii Dunăre-Criş-
Mureş-Tisa (Novi Sad 235 mii loc., respectiv Szeged 168 mii loc. în 2002). 

 
3. TIMIŞOARA, ORAŞ  AVANTAJAT DE POZIŢIA SA GEOGRAFICĂ 

 
Poziţia geografică în vestul ţării3 conferă oraşului Timişoara elemente specifice de 

potenţial natural şi antropic, cu o remarcabilă personalitate, şi influenţează relaţiile pe care 
acesta le ţese cu celelalte oraşe româneşti sau cu marile centre urbane ale Europei. Aşezat la 
570 km distanţă faţă de capitala României, Bucureşti, oraşul Timişoara este cel mai mare 
centru urban din vestul ţării, cu evidente funcţii macroteritoriale şi cu cea mai largă arie de 
influenţă directă (5000 kmp), după capitală. Prin funcţiile sale complexe, oraşul polarizează 
însă un teritoriu mult mai extins, fiind totodată şi cel mai mare centru economic şi cultural-
ştiinţific al Regiunii de dezvoltare Vest a României. În relaţie cu aceasta, aici se 
concentrează 25% din populaţia urbană, cca 35% din producţia industrială, 37% din 
activităţile comerciale şi numeroase instituţii de învăţământ superior, grupând peste 60% 
din studenţii regiunii. 

Bine poziţionat în cadrul unei reţele urbane intens polarizate (se află la mai puţin de 
600km de 11 capitale europene), prin interacţiunea cu care poate fi stimulată dezvoltarea sa 
social-economică, Timişoara a ştiut să valorifice o serie de oportunităţi de poziţie, care 
decurg din: 
- situarea la jumătatea distanţei dintre doi mari poli urbani ai Europei central sud-estice, 

Bucureşti şi Budapesta, mai aproape de cel din urmă;  
- statutul de poartă de legătură între Europa Centrală şi Europa de Sud-Est, subliniat 

inclusiv de situarea sa pe coridorul european nr. 4; 
- punct de sprijin în relaţia dintre Mediterana central nordică şi istmul Ponto-Baltic (pe 

relaţia Milano-Veneţia-Kiev-Sankt Petersburg). Aceasta a permis afirmarea aeroportului 
internaţional Timişoara ca a doua poartă aeriană a ţării, după capitală, deservit de 
numeroase companii aeriene care îl pun în legătură cu peste 30 de oraşe europene4, cele 
mai multe din Italia;  

                                                 
2 CAER = Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, organizaţie internaţională guvernamentală de integrare 
economică a ţărilor socialiste, fondată în 1949, cu sediul la Moscova, şi dizolvată de facto în 1991. Din CAER 
au făcut parte 10 state (Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D.Germană – până în 1990 – , Mongolia, Polonia, 
România, Ungaria, URSS şi Vietnam). 
3 Oraşul este situat la intersecţia paralelei de 45º45’ lat.N cu meridianul de 21º 13’ long. E. 
4 Bucureşti, Iaşi, Constanţa, Bacău, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu, Târgu-Mureş în România, respectiv Chişinău,  
Viena, Budapesta, Milano, Torino, Bergamo, Verona, Veneţia, Treviso, Bologna, Florenţa, Ancona, Roma, 
Napoli, Bari, Munchen, Frankfurt, Dusseldorf, Paris etc. Deservit de 10 companii aeriene (Tarom, Carpatair, 
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- poziţia la o distanţă nu foarte mare de „dorsala europeană” (numită şi „banana albastră”)5, 
din interacţiunea cu care beneficiază de un plus de vizibilitate şi de investiţii străine; 

- dezvoltarea într-o regiune cu vechi tradiţii antreprenoriale, renumită încă din a doua 
jumătate a secolului al XVIII-lea pentru spiritul mercantil al locuitorilor săi, perpetuat 
până în prezent; 

- statutul de principală supapă de legătură a României cu „lumea liberă” (Occidentul) în 
ultimele decenii ale regimului comunist, care a dat un plus de cosmopolitism, o mai mare 
diversitate a reprezentărilor şi deci un mediu mai fertil pentru iniţiativă şi responsabilitate 
decât în restul ţării. 

Intensa ventilare demografică, economică şi de idei favorizată de această poziţie 
geografică, alături de experienţele social-economice complexe la care l-a expus istoria sa 
modernă şi contemporană  au permis oraşului Timişoara să se afirme ca un centru novator, 
deschis, tipic european. 

 
4. TIMIŞOARA, UN ORAŞ AGREABIL ŞI ATRACTIV PENTRU 

INVESTITORI? 
 

Comparând indicatorii privind intensitatea iniţiativei antreprenoriale (numărul de 
firme active / 1000 locuitori) între diferitele oraşe ale României, ajungem la concluzia că 
Timişoara, cu 70‰, ocupă un loc bun, fără însă a se situa în frunte, depăşit fiind de centre 
cum sunt Cluj-Napoca (95‰), Bucureşti (87‰), Arad (80‰), chiar Oradea, Braşov şi 
Constanţa (peste 72‰). Dacă avem însă în vedere investiţiile străine, atunci Timişoara 
ocupă locul al doilea după Bucureşti, cu o mare diversitate structurală şi de provenienţă a 
capitalului investit. Această poziţie ambivalentă are desigur o serie de cauze, factori şi 
motivaţii. Care ar fi, deci, principalele atuuri ale Timişoarei, dar principalele obstacole care 
stau în calea unei mai puternice atractivităţi? 

Dintre atuuri, menţionăm: 
- dimensiunea multiculturală evidentă. Chiar dacă diminuată substanţial în ultimele decenii 

prin plecarea majorităţii etnicilor germani (şvabii) şi reducerea ponderii altor minorităţi 
(maghiară, sârbă, bulgară etc.), multiculturalitatea continuă să fie o trăsătură caracteristică 
oraşului6 şi regiunii sale de sprijin. Aceasta îi conferă un plus de deschidere către 
acceptarea celuilalt, către înţelegerea şi asimilarea selectivă a diverselor practici sociale şi 
economice, minorităţile respective reprezentând în acelaşi timp şi solide punţi de legătură 
cu ţările lor de origine; 

- statutul de pol regional de dezvoltare, favorizat de opţiunile strategice în realizarea 
investiţiilor infrastructurale de rang internaţional sau a celor de producţie şi servicii; 

                                                                                                                            
Austrian Airlines, Alitalia, Lufthansa etc), aeroportul are un trafic în creştere, atât la călători (482 mii în anul 
2005), cât şi la mărfuri. 
5 Dorsala europeană (sau „Europa coaxială”) formează un amplu areal de dinamism economic, adevărat motor 
al dezvoltării social-economice a Uniunii Europene, desfăşurat ca un arc de cerc între Italia de Nord şi sud-
estul Marii Britanii, peste vestul Germaniei şi Ranstad Holland. 
6La recensământul din 2002, structura etnică a populaţiei Timişoarei (317.660 locuitori) era următoarea : 
români – 85,52% ; maghiari – 7,65% ; germani – 2,25% ; sârbi – 1,98% ; rromi – 0,96% ; bulgari – 0,38% ;  
alţii – 1,26%. 
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- mare şi complex centru universitar7, în care specializările tehnice sunt tradiţionale şi 
rămân preponderente, facilitând astfel relaţia dintre formarea superioară, cercetare, 
mediul economic şi de afaceri; 

- menţinerea în intravilan a unor zone urbane cu peisaj agreabil, valoros (spaţii verzi, 
arhitectură bogată) care contribuie la creşterea atractivităţii oraşului şi la consolidarea 
imaginii sale de marcă; 

- costurile încă modeste ale fondului funciar, ale imobiliarului şi ale mâinii de lucru, 
rămase atractive pentru investitorii străini.  

Există însă şi o serie de obstacole care pun în pericol sau obstrucţionează evoluţia 
social-economică ascendentă, coerentă, a oraşului şi îi afectează atractivitatea: 
- dezvoltarea urbanistică haotică, care depăşeşte mijloacele de susţinere şi acompaniere ale 

puterii publice locale; 
- amploarea lucrărilor de reabilitare infrastructurală care blochează multe din axele urbane 

importante, accentuează gradul de poluare şi dau senzaţia de insalubru; 
- lipsa de coordonare a opţiunilor de echipare infrastructurală între oraşul Timişoara şi 

comunele vecine; 
- bilanţul demografic natural tradiţional negativ şi îmbătrânirea demografică accentuată a 

regiunii de ancorare a Timişoarei; 
- deficitul forţei de muncă, accentuat de exodul spre Occident al tinerilor şi al specialiştilor, 

aflaţi în căutarea unor perspective economice şi profesionale mai bune; 
- vecinătatea încă dificilă cu Uniunea Serbia-Muntenegru, ca urmare a efectelor de ecou ale 

stărilor conflictuale din spaţiul fostei Iugoslavii: războaie, embargouri economice, apoi 
izolare internaţională, mai recent vize obligatorii şi costisitoare la trecerea frontierei de 
stat (începând din 2004); 

- dimensiunii culturală modestă a vieţii urbane locale.   
 

5. CINE SUNT CREATORII DE ÎNTREPRINDERI DIN TIMIŞOARA? 
 

Categoria întreprinzătorilor din Timişoara este de o mare diversitate. Încercarea de 
identificare şi clasificarea lor categorială, deşi dificilă, este posibilă, însă mai mult pe baza 
unor criterii calitative şi de identitate cu caracter general, deoarece studiile empirice asupra 
subiectului nu sunt concludente. 

O primă categorie, cea mai numeroasă, o formează investitorii români. Originile şi 
caracteristicile acestora sunt foarte variate. Se impun însă câteva categorii, şi anume: 
- vechi angajaţi sau responsabili din întreprinderile perioadei comuniste, care încearcă să 

continue în noile condiţii activităţile în care erau specializaţi. După o perioadă de reuşite 
şi de afirmare, o dată cu liberalizarea economiei şi consolidarea mecanismelor 
concurenţiale, dificultăţile pe care le întâmpină aceştia sunt din ce în ce mai mari, cei mai 
mulţi dovedindu-se incapabili să-şi reorienteze producţia şi să se adapteze la exigenţele 
actuale ale pieţei; 

- mari antreprenori la nivel naţional, fie că sunt din Bucureşti (cei mai mulţi), fie din alte 
localităţi, inclusiv din Timişoara, care îşi extind filialele, unităţile de producţie şi servicii, 

                                                 
7 În anul universitar 2004/2005, în cele 9 instituţii timişorene de învăţământ superior, public şi privat, au fost 
înscrişi 43.511 studenţi, încadraţi de 2.848 de cadre didactice. 



     ● Investiţii, investitori şi mutaţii urbane în Timişoara    48 

pentru a beneficia de mediul de afaceri concurenţial, favorabil şi stimulativ din vestul 
ţării; 

- tineri întreprinzători (30-35 de ani), de regulă cu studii superioare şi cu stagii de formare 
sau experienţă în Occident. Aceştia par să fie cei mai dinamici, pentru că investesc în 
activităţi profitabile (adesea high tech şi IT). Sunt deosebit de mobili, adaptabili, 
inventivi, construiesc afaceri pe principiile managementului modern, promovează 
calitatea şi sunt atenţi la imagine, inclusiv la estetica urbană; 

- puterea publică locală, care investeşte în principal în infrastructură, dar şi în alte domenii 
(spaţii verzi, construcţii etc.). Aceasta are un rol marcant în realizarea echilibrului 
oraşului, în structurarea peisajului urban şi a relaţiilor cu teritoriul din jur, respectiv în 
stabilirea direcţiilor strategice pe care se înscrie procesul de înnoire urbană. 

O a doua categorie de întreprinzători o formează investitorii străini. Câteva 
particularităţi pot fi identificate şi în rândul acestora: 
- cei mai numeroşi sunt italienii8, proveniţi din toată peninsula, dar mai ales din nordul 

Italiei (N. Popa, 2004). Este vorba în primul rând de mici investitori, deosebit de 
dinamici, care lucrează în reţea şi s-au implicat în toate domeniile de activitate, de la 
industria confecţiilor (textile şi încălţăminte) până la construcţii, servicii pentru 
întreprinderi, tranzacţii imobiliare, servicii bancare, agricultură etc. Iniţial au promovat 
activităţile bazate pe costul redus al forţei de muncă, al fondului funciar şi imobiliar. 
Orientaţi spre investiţii mici, cu mare mobilitate structurală şi spaţială, o dată cu creşterea 
nivelului de trai în Timişoara şi a costurilor de producţie în general, aceştia tind să-şi 
delocalizeze activităţile mai spre est, în Moldova, Ucraina etc., ori să le vândă altor 
investitori mai puternici (tot italieni, germani, americani ş.a.). Activitatea lor este deosebit 
de benefică, pentru că facilitează procesul de tranziţie social-economică implicându-se la 
nivel de detaliu şi consolidează mecanismele economiei de piaţă; 

- a doua comunitate semnificativă prin impactul ei este cea a investitorilor germani. 
Diferiţi de grupul anterior, aceştia sunt în primul rând trimişi ai marilor companii 
germane, activi în filialele create în Timişoara, deci lipsiţi de autonomie, obligaţi să se 
conformeze deciziilor venite de la firmele mamă din  Germania. Ca urmare, investiţiile 
realizate sunt mult mai sigure, stabile, fiind rezultatul unor studii de localizare 
profesioniste şi al unor strategii de piaţă pe termen mediu şi lung, rotiţe prinse în 
angrenaje vaste, a căror logică nu este percepută totdeauna şi integral la nivel local; 

- musulmanii formează cel de al treilea grup, poate mai numeros decât al germanilor, dar 
mai puţin semnificativ, prin faptul că principalul lor domeniu de activitate este cel al 
micului comerţ (chioşcuri şi buticuri cu mărfuri diverse, magazine alimentare, măcelării, 
restaurante etc.), la care se adaugă serviciile, îndeosebi cele medicale. Cei mai mulţi sunt 
originari din ţările Asiei de Sud-Vest, foşti studenţi în universităţile româneşti în anii ‘70 
şi ‘80, când numeroşi tineri din ţările islamice ale Orientului Mijlociu studiau în România 
(medicina, ştiinţele economice etc.). După terminarea studiilor, cum regimul domiciliar 
din România s-a liberalizat începând cu anul 1990, mulţi din aceşti studenţi au preferat să 
îşi deschidă mici afaceri în oraşele româneşti, reţinuţi uneori şi de întemeierea de familii 
mixte;  

                                                 
8 Italienii au deja un ziar, numeroase restaurante şi în curând vor avea o biserică proprie. Cea mai mare 
investiţie italiană din oraş aparţine holdingului IMP. Acesta grupează mai mult de 2.000 de întreprinderi 
italiene. 
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- o prezenţă foarte dinamică la un moment dat (1995-2000), dar atenuată în prezent, ca 
urmare a controlului mai strict al imigraţiei, este cea a chinezilor, activi şi ei tot în sfera 
micului comerţ, de tip bazar, sau în alimentaţia publică; 

- se adaugă alţi investitori străini: francezi, austrieci, olandezi, spanioli etc., cei mai mulţi 
aparţinând corpului de cadre din staff-urile întreprinderilor create în Timişoara de 
companiile (în general mari) de care aparţin. 

Remarcăm, în context, slaba prezenţă a investitorilor străini din ţările imediat 
învecinate, Ungaria şi Serbia, semn al faptului că, deşi Timişoara s-a înscris pe un trend 
economic ascendent, condiţiile şi satisfacţiile oferite nu sunt suficient de atractive pentru ca 
oraşul să se manifeste ca un pol de atracţie cu adevărat european, cu influenţă 
transfrontalieră. În relaţia cu sud-estul Ungariei, Timişoara este defavorizată de decalajul 
standardului de viaţă, mai ridicat în Ungaria, în timp ce relaţia cu Serbia este grevată de 
obligativitatea vizelor pentru traversarea frontierei şi de prelungirea izolării internaţionale a 
acestui stat. 

 
6. SLABĂ SINERGIE ÎNTRE ÎNTREPRINZĂTORI 

 
O problemă urmărită de studiul de faţă a fost să identificăm relaţiile sinergice dintre 

întreprinzătorii activi în Timişoara, pe de o parte, dintre aceştia şi comunitatea locală pe de 
altă parte. Am pornit de la ideea că aceste relaţii au rol de fertilizare a patului germinativ al 
iniţiativei antreprenoriale, stimulând dezvoltarea social-economică endogenă, durabilă. 
Pentru aceasta, am încercat să vedem care ar fi profilurile tip ale investitorilor din 
Timişoara şi ce instanţe organizatorice îi reunesc, pentru a-şi cunoaşte competenţele, 
interesele şi complementarităţile. De asemenea, în ce măsură întreprinzătorii se implică în 
viaţa comunităţii, se identifică cu aceasta şi participă la înnoirea urbană şi altfel decât prin 
relaţiile pe care le presupune funcţionarea lor economică. 

O parte din profilurile tip ale întreprinzătorilor au fost subliniate mai sus. Ele relevă 
o evidentă eterogenitate, premisă nu foarte favorabilă relaţiilor sinergice. Întreprinzătorii 
români sunt mai degrabă absolvenţi ai universităţilor politehnice; generaţiile masive de 
tineri pregătiţi în domeniul studiilor economice au sosit relativ de curând pe piaţă (după 
1995), valul întreprinzătorilor economişti fiind abia în formare. Apoi, există deja o anumită 
consacrare a individualismului întreprinzătorului român, prea puţin deschis către colaborare. 
Antreprenorii străini prezintă situaţii foarte diverse: italienii funcţionează în reţele 
teritoriale de ramură sau bazate pe legături de rudenie, tinzând să reproducă în Timişoara şi 
Banat matricea relaţională din locurile lor de origine; germanii şi austriecii sunt strâns legaţi 
de companiile mamă din Germania, la fel cei mai mulţi din investitorii proveniţi din 
celelalte ţări occidentale; musulmanii, foşti studenţi în universităţile româneşti, ar avea o 
mai directă deschidere spre societatea locală, dar au profil cultural diferit, resurse modeste 
şi sunt implicaţi în activităţi cu potenţial redus de antrenare economică. 

Instanţele organizatorice care ar fi putut să reunească antreprenoriatul local (Camera 
de Comerţ, Industrie şi Agricultură din Timişoara, asociaţiile patronale) nu sunt deocamdată 
foarte atractive. Primăria şi Consiliul local, la rândul lor, promovează încă timid 
parteneriatele public-privat, datorită întârzierii cu care a fost pusă la punct o legislaţie în 
domeniu, ca urmare a unor experienţe nereuşite sau datorită precauţiilor legate de corupţie. 
În plus, inexistenţa unei instituţii bancare locale (toate băncile din Timişoara sunt sucursale 
sau filiale ale unor bănci străine sau cu sediile centrale în alte oraşe ale României, îndeosebi 
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în Bucureşti) face dificilă coagularea unei strategii coordonate de antrenare şi dezvoltare pe 
baza resurselor endogene. 

Sinergiile cele mai vizibile dintre investitori, români şi străini deopotrivă, dintre 
aceştia şi comunitatea locală, sunt cele din domeniul tehnologiilor informatice (IT). 
Activitatea unor mari companii străine din Timişoara, ca Siemens, Alcatel sau, mai recent, 
IBM, stimulează micile firme locale de profil. Acestea sunt tot mai numeroase, lucrează în 
regim de subcontract sau în concurenţă/complementaritate cu companiile amintite, 
beneficiind de climatul de afaceri favorabil creat şi de avântul învăţământului informatic, 
mediu şi superior, din Timişoara9. O anumită sinergie s-a conturat şi în sfera construcţiilor 
pentru întreprinderi, domeniu foarte activ, în care investitorii şi antreprenorii lucrează în 
franciză. 
 

7. DOMENIILE PRIORITARE ALE INVESTIŢIILOR 
 

Analiza domeniilor prioritare ale investiţiilor din Timişoara s-a făcut în principal în 
manieră geografică şi în legătură cu subiectul acestui demers, respectiv contribuţia lor la 
procesul de înnoire urbană, inclusiv vizibilitatea lor în peisajul urban. Am ţinut cont, 
evident, atât de criteriul statistic, cât şi de percepţia publică a importanţei şi dinamicii 
investiţionale a fiecărui domeniu. În acest sens, mutaţiile cele mai semnificative au fost 
înregistrate în următoarele domenii: 
- antrepozite şi condiţionarea mărfurilor, cu localizare predilect marginală sau interstiţială 

(în lungul axelor de penetraţie în oraş, pe vechile platforme industriale aflate în 
reconversie etc.), contribuind semnificativ la extinderea tentaculară a peisajului urban 
modern, atât spre interiorul oraşului, cât mai ales în spaţiul periurban; 

- comerţul cu ridicata (en gros) şi de detaliu, prin multiplicarea supermarket-urilor şi 
reprofilarea comerţului urban (creşterea numărului de unităţi specializate, cu standarde 
estetice şi de calitate superioare); 

- bănci, finanţe asigurări, deocamdată sucursale sau filiale ale unor unităţi externe 
oraşului, dar care caută localizări emblematice în ţesutul urban (pieţe polarizatoare, 
bulevarde foarte frecventate, străzi pietoniere, spaţii verzi etc.); 

- industrii manufacturiere (confecţii, încălţăminte, repere pentru industria automobilelor, 
materiale de construcţie etc.), cele mai multe în unităţi mici şi mijlocii, rezultat al 
iniţiativei antreprenoriale străine (italieni, germani), localizate spre periferie şi în spaţiul 
periurban; 

- tehnologie, informatică şi software, pe baza resurselor financiare externe şi a 
competenţelor locale; 

- infrastructură (linii de tramvai, străzi), energie şi utilităţi (gaz, apă, canal), dinamizate de 
puterea publică locală şi de investitorii străini (energie, combustibili); 

- telecomunicaţii, reprezentând poate unul din sectoarele în care s-au făcut cele mai mari 
progrese după 1989, cu certe beneficii pentru populaţie; 

                                                 
9 Sinergiile s-au dezvoltat în Timişoara şi datorită bunei pregătiri a forţei de muncă în domeniul IT. De exemplu, 
multinaţionalele au decis să finanteze direct patru laboratoare ale Universităţii Politehnice Timişoara şi au 
dublat salariul profesorilor, care poate atinge 1.600 de euro, ceea ce înseamnă de 18 ori mai mult decât salariul 
minim pe economie. Beneficiind de contextul amintit, un tânăr de 26 de ani (Ionuţ Veţan), a fondat în 2003 firma 
Realnet, un start-up care încarnează noul pol tehnologic în plină dezvoltare în oraş (Bloombiz.ro, 28 sept. 
2005).   
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- construcţii de locuinţe şi pentru întreprinderi, domeniu deosebit de dinamic şi cu 
contribuţie majoră la înnoirea urbană, ca urmare a faptului că s-a trecut masiv la 
introducerea de tehnologii noi, materiale noi şi concepţii arhitecturale moderne, cele mai 
multe din noile construcţii având aspect occidental (din păcate, lipseşte preocuparea 
pentru valorizarea tradiţiilor arhitecturale româneşti sau multiculturale locale). 

Timişoara adăposteşte acum circa 6.300 de întreprinderi străine, ceea ce reprezintă 
o treime din locurile de muncă din oraş (surse CCIAT, 2005). Ca urmare, rata şomajului în 
judeţul Timiş a coborât la sub 2%, nivel de trei ori mai mic decât media naţională (6,2%). 
 

8. INIŢIATIVA ANTREPRENORIALĂ ŞI ORGANIZAREA SPAŢIILOR 
DE PRODUCŢIE 

 
Evoluţiile înregistrate de spaţiile de producţie ale Timişoarei sunt notabile şi 

contrastante. Unele tind să se transforme integral prin reconversie funcţională şi de peisaj, 
altele se perpetuează funcţional, în timp ce apar şi spaţii de producţie cu totul noi, în 
contrast cu cele rămase în conservare, de fapt afectate de un inexorabil proces de degradare. 
Vom evoca succint câteva exemple din fiecare din tipurile de spaţii de producţie amintite. 

a. Stabilitate şi reconversie a vechilor zone industriale. Zonele industriale ale 
Timişoarei (mai vechi sau conturate coerent după al doilea război mondial) se menţin şi în 
prezent. Principalele grupări industriale din oraş pot fi structurate în trei tipuri: zone 
industriale urbane, cu suprafaţă mare şi profil complex (Calea Buziaşului – Pestalozzi; 
Freidorf; zona pericentrală din lungul căii ferate; Calea Şagului; zona Gării de Nord – Bega 
aval; Bega amonte – Dorobanţi, ultima cu structură de arhipelag), platforme industriale cu 
profil unitar (UMT şi Solventul), respectiv unităţi industriale dispersate. Din punct de 
vedere spaţial, nici una din ele nu a fost afectată drastic de schimbările antrenate prin 
restructurarea şi reconversia economică. Mutaţiile cele mai semnificative s-au înregistrat în 
viabilitatea lor funcţională şi în ceea ce priveşte profilul de producţie. Tendinţa generală a 
fost aceea de reducere a activităţii economice, de scădere a încărcăturii tehnologice, de 
conversie spre activităţi mai puţin sofisticate, de fragmentare instituţională în unităţi mici, 
fără anvergură naţională, cu atât mai puţin internaţională. 
  Unele din aceste spaţii industriale continuă să îşi conserve principalele orientări 
funcţionale. Aşa este cazul zonei industriale Calea Buziaşului – Str. Pestalozzi, cea mai 
extinsă şi mai bine conturată teritorial, care cuprindea numeroase unităţi ale industriei 
constructoare de maşini, electrotehnice şi chimice (spre exterior), pielărie, încălţăminte, 
textile, alimentare (spre interiorul oraşului). Anumite întreprinderi s-au menţinut, fiind 
preluate de investitori străini, ca de exemplu fabrica de detergenţi, preluată de grupul 
american Procter & Gamble, întreprinderea de aparate electrice de măsurat, formând acum 
grupul AEM-Luxten sau fabrica de bere „Timişoreana”, azi parte a unui grup industrial din 
Republica Africa de Sud. Altele şi-au închis activitatea (Fabrica de autoturisme, Optica, 
fabrica textilă „Garofiţa” etc.) ori şi-au redus-o mult (Tehnometal, fabrica de încăţăminte 
„Guban”, Electrotimiş ş.a.). În acelaşi timp, pe spaţiile neutilizate s-au localizat unităţi noi, 
cum este firma germană Lisa Drexlmeier, specializată în producţia de subansamble şi 
cablaje auto, precum şi noile secţii ale Siemens – VDO şi IBM România, profilate în 
industria electronică şi tehnica informatică. 

În alte situaţii, spaţiul industrial şi-a schimbat complet profilul, aşa cum s-a întâmplat 
cu platforma industrială UMT (Uzinele Mecanice Timişoara), locaţie preluată de compania 
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germană „Continental”, pentru producţia de anvelope auto. Aceasta a demolat aproape toate 
vechile clădiri, a construit hale noi şi a creat un complex industrial modern, cuplat cu o 
staţie de gaz (Linde Gas). Materialele folosite pentru construcţia halelor, amenajarea de 
spaţii verzi şi căi de acces îngrijite, opţiunea pentru calitate, estetică şi curăţenie au făcut 
din această unitate unul din primele modele de amenajare modernă a unui spaţiu industrial 
din Timişoara., aflat în contrast cu peisajul de secol XIX al zonelor industriale clasice. 
Modelul a fost preluat apoi şi de unele companii româneşti cu suficiente resurse financiare, 
ca de exemplu Electrica Banat.  

 

 
Fig. 3 Localizarea principalelor spaţii economice în Timişoara 

I – Tipuri funcţionale de spaţii economice: a – zona centrală cu funcţii urbane mixte; b - 
campus universitar; c - zonă industrial-comercială şi de antrepozite în reconversie; d - zone 
şi platforme industriale în reconversie; e - platforme industriale în conservare; f - parcuri 
industriale şi tehnologice noi; g - artere de penetraţie cu funcţii comerciale; h - artere de 
contact cu funcţii comerciale şi de tranzit; i - alte artere urbane importante, j - axe de racord 
interurban, polarizatoare de activităţi industrial-comerciale noi. II – Mari centre 
comerciale: k - centru comercial de tip mall; l - supermarket general sau specializat; m - 
market de microcartier; n - supermarketurile Terra, Kapa şi Euro; o - unităţi IT în zona 
centrală şi pericentrală; p - limită intravilan. 1 – Cartierul Cetate; 2 – Alcatel Timişoara; 3 – 
Siemens VDO; 4 – Centru de afaceri italian; 5 – zona industrial comercială din lungul căii 
ferate; 6 – zona industrială Calea Buziaşului; 7 – platforma industrială UMT-Continental; 8 
– parcul industrial Freidorf; 9 – parcul industrial Monlandys; 10 – parcul industrial 
Incontro; 11 – parc industrial şi tehnologic; 12 – platforma industrială Solventul.  
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b. Principalii actori ai înnoirii spaţiilor de producţie. Încercând să identificăm 
principalele activităţi, unităţi şi spaţii productive care au contribuit la accelerarea procesului 
de reînnoire urbană în domeniul industrial şi al serviciilor pentru întreprinderi, am ajuns la 
structurarea următoarelor tipuri: 
- mari companii naţionale privatizate recent, în principal din domeniul resurselor 

energetice, cum sunt Petrom, Electrica Banat sau Distrigaz Nord, filiala Timiş. Este vorba 
de companii naţionale care au făcut obiectul privatizării abia în ultimii ani şi care au un 
rol strategic de prim rang în echilibrul economic şi social al României. În cazul 
Timişoarei, acestea şi-au construit sedii administrative moderne, din beton/oţel şi sticlă, 
localizate pericentral ori chiar central10, adevărate simboluri ale forţei lor economico-
financiare, contribuind astfel la ameliorarea aspectului urbanistic prin rezolvările 
arhitectonice şi de arhitectură peisageră puse la punct; 

- spaţii industriale şi de antrepozite localizate pe principalele axe, la ieşirile din oraş, de-a 
lungul drumurilor europene şi naţionale care leagă Timişoara de marile regiuni 
economice ale ţării sau de ţările vecine. Este vorba în primul rând de unităţi mici şi 
mijlocii, rod al investiţiilor străine sau autohtone, adăpostite în construcţii uşoare, 
realizate din materiale compozite, multiplicate tentacular la periferia oraşului pe spaţii 
altădată integral agricole. Direcţia cea mai solicitată iniţial a fost cea de nord, spre Arad, 
dar, cum câteva grupuri au cumpărat terenurile şi practică preţuri prohibitive, 
antreprenorii au preferat să-şi instaleze întreprinderile în alte locaţii, oferite de primăria 
Timişoara sau de diverşi alţi proprietari la preţuri mult mai accesibile. Ca urmare, cel mai 
bine echipate sunt în prezent: drumul european 70, în prelungirea Căii Şagului (în sud, 
spre Belgrad), cu circa 35 de unităţi, respectiv în prelungirea Căii Lugojului (în est, spre 
aeroport şi spre Bucureşti), cu circa 25 de unităţi; ieşirile spre nord-vest (Sânnicolau 
Mare şi Jimbolia) şi nord (Arad), cu circa 15 unităţi împreună; ieşirea spre Buziaş (sud-
est), cu circa 10 unităţi. Acestea se intercalează şi cu instituţii de servicii (Vama 
Timişoara, hoteluri, mari magazine – Metro, Selgros etc.); 

- noi spaţii comerciale, de servicii şi de producţie localizate în zona industrială şi de 
antrepozite pericentrală, aflată în plin proces de reconversie economică. Unităţile de 
producţie agroalimentară (Begapam, Fabrica de Lapte), cele de prefabricate din beton, 
vechile antrepozite ale întreprinderilor comerciale cu ridicata din perioada comunistă au 
fost fie integral demolate şi înlocuite cu unităţi moderne ale întreprinzătorilor străini şi 
români (îndeosebi unităţi comerciale – Bila, Kaufland, Practiker etc.), fie au fost preluate 
şi remodelate de grupuri româneşti care le-au transformat în supermarketuri (Terra, Euro, 
Kapa); 

- mari companii străine specializate în IT şi software, care s-au instalat în poziţie centrală 
(Alcatel) şi pericentrală (Siemens-VDO), preluând spaţiile unor unităţi de cercetare şi 
producţie preexistente (Datatim, respectiv Institutul de Cercetări Hidrotehnice11). Acestea 
au dovedit un bun potenţial de antrenare a economiei locale şi o remarcabilă forţă de 

                                                 
10 Compania Petrom, de exemplu, şi-a construit sediul din Timişoara în poziţie ultracentrală, tangent la 
vestigiile zidurilor vechii cetăţi din zona Bastion, o clădire etajată, din oţel şi sticlă, al cărei regim de înălţime 
nu depăşeşte însă clădirile din jur şi nu impietează excesiv asupra peisajului urban local, dominat de clădiri de 
secol XIX şi început de secol XX. Spaţiile excedentare au fost închiriate mai multor unităţi de servicii, îndeosebi 
bancare. 
11 În acest institut au fost realizate cele mai multe din cercetările aplicate şi simulările pentru construcţia şi 
punerea în funcţiune a hidrocentralei de la Porţile de Fier I, de pe Dunăre.  
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atracţie a personalului calificat, la scară naţională (fiecare concentrează în jur de 600 de 
specialişti în informatică şi software). Ca urmare, ambele unităţi sunt în extindere, cu noi 
locaţii la marginea oraşului, unde se află în curs de localizare şi centrul pentru Europa de 
Sud-Est al companiei americane IBM; 

- noile parcuri industriale şi tehnologice localizate în poziţie periferică, fie în cadrul 
vechilor zone industriale (Freidorf), fie în afara acestora (Calea Aradului), cu un succes 
deocamdată mediu din punct de vedere al anvergurii şi tehnicităţii unităţilor instalate; 

Rămân însă suprafeţe foarte mari neatinse încă de procesul înnoirii urbane şi al 
reconversiei economice, atât în cadrul zonelor industriale, al platformelor industriale (cazul 
platformei Solventul, trecută în conservare şi aflată într-un ritm accentuat de degradare, deşi 
o serie de capacităţi de producţie erau viabile, chiar performante), cât şi în afara acestora. 
Cu rare excepţii, unităţile preluate sau construite de companiile străine se remarcă prin 
liniile lor arhitecturale moderne şi prin grija pentru estetica peisajului amenajat, contrastând 
adesea cu terenurile rămase în paragină ale vechilor întreprinderi ori cu cele neîngrijite ale 
multor firmele locale. 
 

 
BIBLIOGRAFIE 

 
Boia, L., (2001), România, ţară de frontieră a Europei, Editura Humanitas, Bucureşti (281 p.).  
Braudel, F., (1985), La dynamique du capitalism. Ed. Flamarion, Paris (pp. 81-92). 
Groza, O., (2001), Regiuni de dezvoltare şi Path Dependency în România. Populaţia şi 

transporturile rutiere, In rev. "Geographica Timisiensis", vol. X / 2001, Universitatea de Vest 
din Timişoara (p. 41-53). 

Guran-Nica, Liliana, (2002), Investiţii străine directe şi dezvoltarea sistemului de aşezări din 
România, Editura Tehnică, Bucureşti (167 p.).  

Ianoş, I., (1994), Regiunile şi ariile de interferenţă regională, în vol. „Lucrările Sesiunii ştiinţifice 
anuale a Institutului de Geografie al Academiei Române”, ediţia 1993, Bucureşti (p. 202-
208).  

Munteanu, I., Munteanu, Rodica, (2002), Timişoara. Monografie, Editura Mirton, Timişoara (572 
p.). 

Popa, N., (2004), Le rôle des PME dans le développement régional : le cas des investissements 
italiens dans le Banat roumain, articol prezentat la Seminarul internaţional « Initiatives 
entrepreneuriales et développement régional, comparaisons européennes », Potsdam 
(manuscris, 16 p.). 

Popa, N, Junie, Aurelia, (2000), The geographical, national and european position of Timişoara 
City and its perspective of development, în vol. Regional Conference of Geography 
"Regionalism and Integration: Culture, Space, Development", lucrările celei de a IV-a ediţii, 
Timişoara, Angers, Tubingen (p.25-37). 

Rey, Violette, Groza, O., Ianoş, I., Pătroescu, M., (2002), Atlasul României, Editura Rao, 
Bucureşti (167p.). 

* * *, (2005),  Anuarul statistic al României, Comisia Naţională pentru Statistică, Bucureşti. 
 


	Popa, N., (2004), Le rôle des PME dans le développement régional : le cas des investissements italiens dans le Banat roumain, articol prezentat la Seminarul internaţional « Initiatives entrepreneuriales et développement régional, comparaisons européen...

