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RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2015  

DAN DIACONU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI TIMISOARA 

Anul 2015 a fost un an extrem de prolific. Am bucuria unui număr important de realizări în 

domeniile de care m-am ocupat și pot spune, cu mulțumire, că eforturile tuturor echipelor cu 

care am muncit cot la cot s-au concretizat in obiective atinse. Pornind de la standarde noi în 

Sănătate (Spitalul de Dermatologie, Policlinica, Unitatea de Primiri Urgențe a Municipalului, 

Spitalul de Copii, sau Ambulatoriul și proiectele majore de la Odobescu, plus multe alte 

obiective de mai mică anvergură), la obiective noi și moderne în Educație (corpuri noi de 

clădire de la Liceele Grigore Moisil, Colegiul Bănățean sau Nikolaus Lenau și alte sute de 

intervenții și dotări în școli și grădinițe), la parcuri și spații verzi de o calitate excelentă 

(Justiției, Pădurice și altele), la peste 15.000 de copaci plantați, evenimente culturale de 

calitate sau spații pregătite pentru cultură, campionate europene găzduite în premieră de 

Timișoara sau proiecte pregatite 100% pentru finanțarea europeană în 2016 pe toate axele, 

sunt, iată, doar câteva din lucrurile la care am muncit în acest an. Este foarte greu să 

sintetizezi un an intens în cuvinte. Am bucuria lucrului realizat, dar și aceea a planificării 

corecte pentru urmatorii 15-20 de ani a Timișoarei în domenii ca transportul, mobilitatea 

durabilă, energia sau cultura.  

 

Clădiri renovate pentru spitale, şcoli modernizate pentru performanţe  

Sănătatea a primit, în anul 2015, aproape 24 de milioane de lei numai din bugetul local. Foarte 

multi bani, la acest capitol, s-au îndreaptat către Spitalul de Copii “Louis Turcanu”. Pentru 

extinderea Corpului B Sectii de Chirurgie, Prematuri si Laborator Pneumoftiziologie si 

reabilitarea cladirii existente la “Louis Turcanu” s-au alocat 10 milioane de lei din bugetul local.  

Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta a fost modernizată și 

extinsă cu 3,8 milioane de lei, în timp ce Ambulatoriul de Specialitate al aceluiasi spital – Sectia 

de Obstretica si Ginecologie – a fost modernizat cu 14 milioane de lei. 
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Au fost finalizate lucrările la noul sediu al Clinicii de Dermatologie, de pe strada Daliei din 

Complexul Studentesc, unde s-au realizat și dotări importante în valoare de aproape 1,2 milioane 

de lei. 

De asemenea, s-au finanțat: studiul de fezabilitate si proiectul tehnic pentru un nou corp de 

cladire la Spitalul Municipal, documentația pentru reabilitarea energetică a acestuia – proiect 

pregatit pentru fonduri europene, proiectul pentru refuncționalizarea spațiului actual al Clinicii de 

Dermatologie de pe strada Mărășești, cu destinație culturală, un proiect de statie de epurare si 

instalatie de abur la Spitalul “Victor Babes” si un proiect tehnic de reabilitare a Sectiei de 

Pneumologie a aceluiasi spital. 

Cele 3 unități sanitare din subordinea Consiliului Timisoara au beneficiat de dotări în valoare de 

aproape 9 milioane de lei: 3 milioane pentru Spitalul “Louis Turcanu”, 5,1 milioane pentru 

Spitalul Municipal si 505.000 lei pentru Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes”. 

Noul corp de spital (dermatologie) si Policlinica de pe strada Daliei (foto opiniatimisoarei.ro)  

 

 Saloane luminoase, spatioase, climatizate, la standarde europene, cabinete decente, spatii 

dedicate pentru policlinica si laboratoare, amfiteatru, impreuna cu aparatura de ultima generatie 

finantata de catre Muncipiul Timisoara, toate constituie cel mai apropiat corp cu destinatie 

medicala de ceea ce ne dorim pentru spitalele timisorene. In plus, odata cu mutarea Policlinicii 
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Spitalului Municipal in noul spatiu modern, reusim sa eliberam bugetul local de chiria pe care o 

plateam pentru aceasta institutie. Ramanem astfel, din tot patrimoniul sanitar, cu un singur imobil 

in care suntem chiriasi, dupa castigarea in instanta a corpurilor aferente Clinicii de Balneologie a 

Spitalului Municipal, respectiv Chirurgie a Spitalului de Copii. 

 

Noul corp al Spitalului de Copii  
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Noul corp al Spitalului de Copii, o constructie de 8 etaje (Demisol+Parter+6 etaje), va gazdui 
Unitatea de Primiri Urgente, sectiile de radiologie, terapie intensiva, ortopedie, chirurgie, blocul 
operator, saloanele de prematuri, laboratoarele si policlinica, precum si alte functiuni. Dupa 
finalizarea acestor lucrari, Spitalul de Copii Louis Turcanu va deveni cu siguranta cea mai 
moderna si extinsa unitate de acest fel din Romania. 

Mediu 

În anul 2015, au fost alocați acestui domeniu 9,7 milioane de lei din bugetul local.  

 
 Acțiunea de plantare a 10.000 de copaci, organizată de primărie, a atras o mulțime de voluntari. 

Au fost plantați 6.000 de puieți de stejar roșu, 2.000 de salcâm și 2.000 de puieți de corcoduș. Am 

ținut foarte mult la acest proiect și l-am început altfel decât o facem de obicei într-o instituție 

publică. Problema exista – completarea perdelei forestiere de nord vest-,  instrumentele care ne 

stăteau la îndemână erau fie să angajăm o companie care să realizeze această lucrare, fie să 

încercam ceva mai mult, o experiență nouă și mult mai valoroasă decât simpla plantare. Am optat 

pentru o acțiune de voluntariat ambițioasă, care să permită completarea perdelei forestiere, dar 

mai mult, să clădeasca un spirit comunitar. Nu am apelat la instituții sau organizații ci am pornit 

pur și simplu un eveniment pe rețelele sociale cu un obiectiv îndrăzneț – 10.000 de copaci 

plantați într-o singură zi. Rezultatul a întrecut orice așteptare. Peste 500 de timișoreni au răspuns 

apelului într-o zi rece și cețoasă, de la familii cu copii de vârstă fragedă, la tineri sau mai puțin 
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tineri. Pentru mine, sentimentul a fost copleșitor și încurajator, sunt sigur acum că putem clădi o 

comunitate în adevaratul sens al cuvântului. Astăzi avem 10.000 de puieți plantați în plus și sute 

de oameni care sunt convins că vor reveni la astfel de acțiuni. 

 
Parcul Justiției: iluminat realizat exclusiv cu stâlpi echipați cu panouri fotovoltaice. 

 
 

Implementarea Proiectului "Modernizarea Parcului Justiţiei" este o investiţie finanţată din 

bugetul local, bugetul de stat şi Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul 

Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-

poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare 

urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”.  Contractul de finanţare, în valoare de 2.096.732,65 

lei a fost semnat în luna aprilie, iar perioada de implementare a proiectului a fost de 8 luni. 

Lucrările au fost finalizate la data de 09.12.2015, valoarea totală a proiectului la finalizarea 

implementării este de 1.500.773,76 lei 

Au fost refăcute aleile, au fost plantați  53 de arbori și arbuști, a fost instalat un sistem de irigare 

și o stație de pompare, au fost montați 23 de stâlpi de iluminat fotovoltaici. În tot parcul a fost pus 

gazon nou, mai puțin în zonele care au fost gândite ca „insulițe” de flori. 
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Parcul Padurice trece printr-o reconstructie complexa si completa. Unul dintre cele mai "tinere" 

parcuri de mari dimensiuni din Timisoara are sansa de a deveni si unul dintre cele mai atractive. 

 

Educație 

În anul 2015, s-au alocat aproximativ 9 milioane de lei din bugetul local pentru capitolul 

Invatamant pentru obiective de investitii in stadiu de executie pentru extinderea si construirea 

Campusului Lenau, Scolii Generale 16, reabilitarea Salii de Sport de la Generala 18, etajarea 

partiala si mansardarea de la Generala 30, extinderea Gradinitei PP33, precum si reabilitari de 

acoperisuri la Scoala Gen. 19, Liceul Silvic si alte investitii de mai mica valoare. Execuția 

efectivă a obiectivelor mari s a realizat după detaliile si specificatiile legate de Programul 

Operational Regional 2014-2020, parte din proiecte putand deveni eligibile pentru aceste fonduri. 

Din fondurile desemnate Sectiunii de Functionare s-au continuat lucrarile de reparatii la Corpul 

de cladire al Liceului Grigore Moisil de pe strada Gheorghe Doja, dar si alte lucrari de reparatii la 

peste 25 de scoli si gradinite. Atat scolile, cat si gradinitele Timisoarei beneficiaza de dotari de 

peste 3 milioane de lei din bugetul local. 

 



Raportul de activitate pe anul 2015‐ Viceprimar Dan Diaconu 

 

7 

 

Corpul de cladire al Liceului Grigore Moisil de pe strada Gheorghe Doja  

Corpul de cladire abandonat al Liceului Grigore Moisil de pe Doja, una din cele mai performante 

scoli din Timisoara (cea mai buna conform statisticilor de la testele nationale), a fost un subiect 

de interes pentru multi parinti si copii.  

 

 

Timisoara –multiculturala, multietnica, cosmopolita 

În 2015, aproape 25 de milioane de lei au fost alocați din bugetul Timisoarei pentru Cultura. 

Din care 2,1 milioane de lei au fost prevăzuți pentru instituțiile culturale, pentru agenda culturală 

aproximativ 8 milioane de lei iar pentru programul de finantari nerambursabile pentru organizatii 

culturale si pentru cele de tineret, 700.000 de lei. 

Anul 2015 a adus calificarea Timișoarei în prima etapă a concursului privind desemnarea 

Capitalei Culturale a Europei pentru anul 2021și este un prim pas în competiția în care 

participăm. Un prim examen pe care l-am trecut cu brio și, poate, singura candidatura 

necontestată de către alți actori în acest domeniu. Pentru Timișoara înseamnă foarte mult, 

înseamnă un profil internațional mult mai vizibil, înseamnă introspecție și soluție pentru 
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problemele identificate, înseamnă construcția pas cu pas a unei destinații culturale în regiune și 

îndrăznesc să spun, cel mai important proiect al comunității de după Revoluție. El trebuie să 

devină în următoarele luni clar si vizibil pentru fiecare cetățean al acestui oraș, trebuie să 

lumineze calea spre 2021 și să unească în primul rând.. Este un proiect sincer, onest și orientat 

spre viitor și spre Europa, în plus e un proiect al miilor de oameni care au contribuit, și năzuim să 

fie al sutelor de mii de timisoreni. Pentru mine, înseamnă câteva luni de muncă intense, o 

precupare majoră pentru atingerea obiectivelor intermediare asumate în proiect și planificarea 

investițiilor în infrastructura culturală și spatiul public, ca și cand am fi deja capitală culturală, și 

o încercare în premieră în această competiție de a prezenta publicului timișorean mici părți din 

ceea ce ar putea fi Timișoara în 2021. 
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Raportul de activitate al direcțiilor din subordine, pe anul 2015 

  Direcţia de Mediu 

  Direcţia Comunicare 

 Biroul Școli-Spitale 

 Biroul Sport Cultură 

  Casa de Cultură a Municipiului Timişoara 

  Teatrul German de Stat 

  Teatrul Maghiar de Stat “Csiky Gergely” 

  SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞCOLARĂ 

  Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

 

DIRECŢIA DE MEDIU 
 
 

Direcţia de Mediu este o structură organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Timişoara, Domnul Nicolae ROBU, aflat în subordinea directă a Domnului 
Viceprimar Dan – Aurel DIACONU. 

Activitatea Direcţiei de Mediu a fost coordonată de Domnul Adrian - Amedeo BERE-
SEMEREDI – Director Executiv. 

Direcţia de Mediu are prevăzută în structura sa un număr de 55 de posturi, din care 37 
funcţionari publici: 5 funcţii publice de conducere şi 32 de execuţie, precum şi un număr de 18 
angajaţi personal contractual. 

DIRECŢIA DE MEDIU ARE URMĂTOAREA STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ: 
I. SERVICIUL AVIZE MEDIU, actualmente SERVICIUL REGLEMENTARE ŞI 

POLITICI MEDIU URBAN; 
II. SERVICIUL SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ; 
III. BIROUL SALUBRIZARE; 
IV. BIROUL MONITORIZARE ŞI PROTECŢIE MEDIU; 
V. COMPARTIMENTUL GESTIUNE POPULAŢIE CANINĂ, DERATIZARE, 

DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE; 
VI. COMPARTIMENTUL GRĂDINA ZOOLOGICĂ; 
VII. COMPARTIMENTUL PARCUL COPIILOR. 
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I. SERVICIUL AVIZE MEDIU/SERVICIUL REGLEMENTARE ŞI POLITICI MEDIU 
URBAN 
COMPONENŢA SERVICIULUI: Compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de 

Mediu care are în structura sa un număr de 10 posturi, din care 10 funcţionari publici: 1 
funcţionar public de conducere şi 9 funcţionari publici de execuţie.  

Şef Serviciu Avize Mediu: Domnul Daniel – Marius CORAŞ 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI AVIZE MEDIU: 
A.  Avizarea documentaţiilor în vederea obţinerii Permisului de spargere pentru 

lucrări edilitar – gospodăreşti şi predarea amplasamentelor cu deţinătorii de reţele de gospodărie 
subterană şi supraterană; 

B.  Verificarea documentaţiilor depuse în vederea obţinerii Avizului de principiu 
mediu urban, evaluarea zonelor verzi care urmează să fie afectate, în baza prevederii Hotărârii 
Consiliului Local nr. 155/1999,  Hotărârii Consiliului Local nr.300/2012 modificată şi completată 
cu H.C.L. nr. 349/2013 şi întocmirea notelor de plată; 

C.  Identificarea pe teren a ocupării temporare a domeniului public cu materiale de 
construcţie şi a organizărilor de şantier, măsurarea suprafeţelor ocupate şi calcularea taxei de 
ocupare temporară a domeniului public; 

D.  Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe 
probleme de mediu analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform 
competenţelor serviciului, întocmirea Proceselor – verbal de afişare şi afişarea anunţurilor 
publice la sediul instituţiei. 

E.  Activitatea de avizare a planurilor de eliminare a deşeurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de construcţie pentru lucrările noi de investiţii publice de interes local şi pentru 
lucrările de construcţii, reabilitări şi demolări a clădirilor civile, publice sau industriale. 
Verificarea modului de eliminare a deşeurilor de producţie şi a celor periculoase precum şi 
evidenţa acestora. 

F.  Coordonarea activităţilor prestate de detaşamentele persoanelor lipsite de libertate 
de la Penitenciarul Timişoara; 

G. ALTE ACTIVITĂŢI 
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2015: 
A.  Activitatea de avizare a documentaţiilor în vederea obţinerii permisului de 

spargere pentru lucrări edilitar – gospodăreşti în municipiul Timişoara, care se execută cu 
afectarea zonelor verzi şi predarea amplasamentelor cu deţinătorii de reţele de gospodărie 
subterană şi supraterană; 

În perioada Ianuarie–Decembrie 2015, au fost verificate în teren şi avizate un număr de 
349 documentaţii pentru obţinerea permiselor de spargere, după cum urmează: branşamente apă – 
73, racorduri canal – 83, extinderi reţele canalizare – 8, branşamente gaz natural – 98, reabilitări 
reţele termice – 15, extinderi reţea apă-canal – 12, extinderi reţea gaz – 14, extinderi iluminat 
public – 10, alimentări cu energie electrică – 63, extinderi reţea subterană pentru servicii de 
telecomunicaţii – 57, amplasare totem publicitar - 2. 
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Faţă de anul 2014, s-a înregistrat o creştere a numărului documentaţiilor depuse în 

vederea obţinerii permiselor de spargere de la 297 la 349. 
A fost încasată suma de 157.802 lei reprezentând taxa de evaluare a zonelor verzi afectate 

în urma lucrărilor edilitar-gospodăreşti în cazul permiselor de spargere. 
B.  Activitatea de verificare a documentaţiilor depuse în vederea obţinerii Avizului de 

principiu mediu urban, evaluarea zonelor verzi care urmează să fie afectate, în baza prevederilor 
Hotărârii Consiliului Local nr.155/1999, Hotărârii Consiliului Local nr.300/2012 modificată şi 
completată cu H.C.L. nr.349/2013 şi întocmirea notelor de plată; 

S-au verificat şi avizat un număr de 1113 Avize de principiu mediu urban cuprinzând: 
accese auto – 72, alimentare/branşament energie electrică – 96, amenajare locuri parcare – 18, 
amenajări spălătorie auto – 1, amenajări stradă – 10, amplasare panouri, firme şi totemuri 
publicitare – 10, branşament gaze naturale – 249, branşamente apă – 184, construcţii balcon – 14, 
construcţii locuinţe şi spaţii cu alte destinaţii - 238, demolări – 9, extindere iluminat public – 7, 
extindere reţea apă/canal – 9, extindere reţea gaze naturale – 5, legalizare construcţii existente – 
5, P.U.D. – 12, P.U.Z.- 22, racord canal – 232, reabilitare reţele termice – 7, schimbare destinaţie 
– 11, modernizare parc – 5. 
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Evaluarea zonelor verzi afectate în urma lucrărilor edilitar-gospodăreşti în cazul avizelor 
de principiu mediu urban s-a ridicat la valoarea de 316.412 lei. 

Faţă de anii 2013 şi 2014, s-a înregistrat o creştere a numărului de avize de principiu 
mediu urban de la 1.035, respectiv 998 la 1.113. 

C.  Activitatea de identificare pe teren a ocupării temporare a domeniului public cu 
materiale de construcţie şi a organizărilor de şantier, măsurarea suprafeţelor ocupate şi calcularea 
taxei de ocupare temporară a domeniului public, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local 
nr.289/20.05.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru 
anul 2015. 

În anul 2015 au fost identificate şi verificate pe teren un număr de 123 amplasamente 
aparţinând domeniului public al municipiului Timişoara – ocupate temporar şi s-a încasat suma 
de 98.978 lei, reprezentând taxa pentru ocupare temporară a domeniului public. 
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D.     Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme 
de mediu analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor 
serviciului, întocmirea Proceselor – verbal de afişare şi afişarea anunţurilor publice la sediul 
instituţiei. 

Au fost soluţionate sesizările, reclamaţiile (Call Center, portal sau înregistrate prin 
Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii), atât în format electronic cât şi în formă scrisă, 
preluate de la persoane fizice şi juridice în legătură cu activităţile specifice serviciului – ocuparea 
temporară a domeniului public, fenomene de poluare, sesizări distrugeri spaţii verzi în urma unor 
lucrări la gospodăria subterană, etc. 

S-au întocmit un număr de 134 procese - verbale de afişare, respectiv dezafişare pentru 
diverse anunţuri publice, la cererea unor persoane fizice sau juridice, care au ca obiect realizarea 
unor investiţii, lucrări şi activităţi cu potenţial impact asupra mediului, şi care vizează teritoriul 
administrativ al municipiului Timişoara, procedându-se la afişarea/dezafişarea anunţurilor 
publice la sediul instituţiei. 
 E.  Activitatea de avizare a planurilor de eliminare a deşeurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de construire/demolare pentru lucrările noi de investiţii publice de interes local şi 
pentru lucrările de construcţii, reabilitări şi demolări a clădirilor civile, publice sau industriale; 
 În cursul anului 2015 au fost întocmite şi eliberate un număr de 1.145 avize. De 
asemenea, a fost verificat modul în care a fost respectat planul de eliminare a deşeurilor avizat 
pentru un număr de 139 de beneficiari, care au obţinut avize în cursul anilor 2013-2015. 

Faţă de anul 2014, totalul avizelor de gestiune deşeuri emise în anul 2015 este mai ridicat. 
Reprezentarea grafică pe întregul an 2015, privitor la emiterea Avizelor de gestiune 

deşeuri este reflectată după cum urmează: 

 
 F.  Coordonarea activităţilor prestate de detaşamentele persoanelor lipsite de libertate 

de la Penitenciarul Timişoara 
Activitatea cu Penitenciarul Timişoara în anul 2015 s-a desfăşurat în baza contractului 

nr.J2/22274 din 28.04.2015 privind angajarea de forţă de muncă, necesară pentru realizarea unor 
activităţi, după cum urmează: 

–Lucrări de ecologizare a spaţiilor aflate în careurile de blocuri şi în zonele de locuinţe, 
din cartierele Municipiului Timişoara (degajarea terenului de resturi vegetale ierboase şi 
arbustive, deşeuri rezultate din construcţii, precum şi cele depozitate ilegal şi aducerea lor la 
starea iniţială), atât în cartierele centrale, cum ar fi: Cetate, cât şi în cele mărginaşe, după cum 
urmează: Cartier Soarelui,  Mehala, Ion Ionescu de la Brad, Ronaţ, Plopi,  Ghirodei, Kuncz, 
Fratelia, Cartier Vii, precum şi pe toate arterele de intrare în municipiul Timişoara.  
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Spre deosebire de anii precedenţi, în acest an Primăria Municipiului Timişoara a 
intervenit cu detaşamentele de la Penitenciarul Timişoara pentru realizarea acestei munci în toate 
cartierele Municipiului Timişoara. 

–Întreţinerea şi igienizarea spaţiilor aparţinând instituţiilor publice (curţi, terenuri, etc.): 
şcoli şi licee (67 locaţii), grădiniţe (40 locaţii), spitale (6 locaţii), lăcaşe de cult (12 locaţii), alte 
instituţii de interes public ( 7 locaţii); 

–Igienizarea interiorului şi zonei limitrofe Pădurii Verzi, a Grădinii Zoologice, a Perdelei 
de Protecţie din Calea Torontalului, a  terenului situat pe Calea Buziaşului şi pe care s-a plantat 
salcia energetică;  

–Efectuarea curăţeniei malurilor canalului Bega, a canalului Subuleasa, inclusiv 
igienizarea podurilor; 

–Decaparea surplusului de pământ aflat peste bordura carosabilului pe aliniamente 
stradale şi aducerea terenului la cotă pe următoarele aliniamente stradale: Calea Şagului - parţial, 
Demetriade – parţial, Calea Buziaşului – parţial, Calea Lugojului - parţial, Bd. Sudului, Balmuş, 
Orion, Oglinzilor – parţial, în cantitate totală de 6.100 mc.; 

–Încărcarea manuală a deşeurilor colectate în mijloacele de transport, în cantitate de 
12.300 t.; 

 –Participare activă la acţiunea de plantare a celor 10.000 de arbori, acţiune de densificare 
a Perdelei de Protecţie; 
 G. ALTE ACTIVITĂŢI: 
 –Monitorizarea activităţii la şantierele de construcţii din Timişoara şi al ocupării 
domeniului public, în scopul prevenirii poluării şi asigurării calităţii aerului în mediul urban.     S-
au verificat un număr de peste 250 străzi, bulevarde, căi, alei, intrări din Municipiul Timişoara şi 
s-au verificat peste 120 amplasamente. S-au emis invitaţii, somaţii,  s-au încheiat note de 
constatare şi s-au întocmit procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. 
 –Activităţi de  control la societăţile comerciale/unităţi de comercializare a îngrăşămintelor 
chimice şi pesticidelor. S-au verificat un număr de 10 agenţi economici care prestează această 
activitate, situaţi în diferite zone ale Municipiului Timişoara. S-au emis invitaţii, somaţii şi s-au 
întocmit procese-verbale de constatare. 
 –Implementarea Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă a Municipiului Timişoara 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.550/11.11.2014; 

–Organizarea de activităţi şi evenimente dedicate Zilei Mondiale a Mediului - 5 Iunie în 
cadrul Zilelor Energiei Timişoara 2015; 
 –Organizarea ZILELOR ENERGIEI TIMIŞORA 2015  în cadrul EUROPEAN  
SUSTAINABLE ENERGY WEEK  în perioada 5-19.06.2015, prin acţiuni, evenimente şi 
activităţi dedicate: „TURUL CICLIST BĂNĂŢEAN” şi „MICI ŞI MARI PE BICICLETE”, fiind 
propuse  plimbări pe malurile Canalului Bega, promovarea circulaţiei velo în mediul urban, un 
mod de transport ecologic, de  încurajare a timişorenilor să adopte un stil de viaţă activ şi sănătos, 
dar şi de sensibilizare a  şoferilor din trafic cu privire la necesitatea abordării unui comportament 
responsabil, de respect faţă de ceilalţi participanţi la trafic – pietoni şi biciclişti deopotrivă, în 
vederea prevenirii situaţiilor de conflict sau a incidentelor în trafic şi prin  participarea la EUSEW 
Bruxelles a doi consilieri locali şi a doi funcţionari publici din cadrul Primăriei Municipiului 
Timişoara; 

OBIECTIVE MAJORE 2016 LA NIVELUL SERVICIULUI REGLEMENTARE ŞI 
POLITICI MEDIU URBAN 
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1. Îmbunătăţirea calităţii mediului urban prin îmbunătăţirea cadrului reglementativ şi a 
politicilor de protecţie a mediului urban; 

2. Intensificarea activităţii de verificare şi control a respectării reglementărilor în 
domeniul protecţiei mediului urban natural şi construit şi a condiţiilor impuse prin 
avizele pentru mediu urban; 

3. Demararea activităţilor pentru dezvoltarea unui Sistem de Management Energetic ISO 
50001 la nivelul clădirii Primăriei Municipiului Timişoara; 

4. Demararea activităţilor pentru dezvoltarea unui sistem de Management de Mediu ISO 
14001 la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara;   

 
 II. SERVICIUL SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ 
 COMPONENŢA SERVICIULUI: Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă este un 
compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu şi are prevăzut în structura sa un şef 
serviciu şi 10 funcţionari publici de execuţie. 

Şeful Serviciului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă – Diana – Mihaela NICA. 
În cursul anului 2015, în directa subordine a şefului de serviciu, această structură a fost 

ocupată de 10 funcţionari publici. 
 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE 

JOACĂ: 
A. Urmărirea derulării Contractelor privind serviciile prestate în spaţiile verzi şi locuri de 

joacă pentru copii şi propunerea de măsuri de rezolvare a problemelor privind spaţiile verzi şi 
locuri de joacă; 

B. Urmărirea respectăţii normelor de ecologizare şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi şi 
locurilor de joacă de către persoanele fizice şi juridice de pe raza municipiului şi constatarea şi 
sancţionarea contravenţională, în baza legislaţiei în vigoare, a situaţiilor de încălcare a legislaţiei 
în domeniul spaţiilor verzi şi locurilor de joacă prin inspectorii de specialitate, împuterniciţi în 
acest sens şi urmărirea punerii în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale 
în domeniu şi a modului de îndeplinire de către persoane fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin 
privind spaţiile verzi şi locurile de joacă; 

C. Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de 
spaţii verzi şi locuri de joacă, analizând situaţiile în teren şi urmărirea rezolvării acestora conform 
competenţelor care îi revin; 

D. Promovarea şi susţinerea de programe privind educaţia cetăţenilor, împreună cu 
diverse organizaţii, asociaţii, instituţii; 

E. Realizarea de studii privind reconstrucţia ecologică a unor spaţii verzi degradate; 
F. Realizarea de studii pentru înfiinţarea unor zone verzi tematice. 
 
 
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2015: 
A. Urmărirea derulării Contractelor privind serviciile prestate în spaţiile verzi şi locuri de 

joacă pentru copii; 
S-au atribuit contractele de servicii privind întreţinerea parcurilor, scuarurilor, spaţiilor 

verzi şi sistemelor de irigare de pe domeniul public din zona centrală, I, II, III, a contractelor de 
servicii privind tăierea de corecţie, elagarea şi defrişarea arborilor din zona centrală, I, II şi III din 
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municipiul Timişoara, precum şi contractele de servicii privind lucrările de întreţinere, reparaţii şi 
amenajare a locurilor de joacă şi canisitelor din zona I, II şi III din municipiul Timişoara. 

S-au coordonat, verificat şi recepţionat lucrări de întreţinere şi amenajare a parcurilor, 
scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă şi canisitelor, tăieri de 
corecţie, elagare şi defrişare arbori, prestate de S.C. „HORTICULTURA” S.A., S.C. „ROGERA 
PRESTCOM” S.R.L., S.C. “GREEN CITY ANDLIV” S.R.L., valoarea lucrărilor fiind de 
16.612.235,99 lei. 

S-au plantat pe zonele verzi şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari 3.206 
buc. arbori în următoarele locaţii şi străzi: Bd. V. Pârvan, Str. F.C. Ripensia, Bd. Take Ionescu,  
Bd. Corneliu Coposu, Str. Dunărea, Bd. Cetăţii, Parc Petöfi, Calea Şagului, Str. Ovidiu Balea, 
Str. Vasile Balmuş, Zona Stadion, Loc de Joacă Str. Orşova I şi II, Str. Amurgului, Str. Divizia 9 
Cavalerie, Str. Gabriela Tako, Str. Căprioarei, Calea Aradului etc.; 

S-au plantat pe zonele verzi şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari un 
număr de 24.946 buc. arbuşti (arbuşti foioşi şi răşinoşi, gard viu, trandafiri şi plante perene) pe: 
Bd. V. Pârvan, Str. F.C. Ripensia, Bd. Corneliu Coposu, Bd. Take Ionescu, Bd.General 
Dragalina, Parc Petöfi, Str. Ioachim Miloia, Calea Aradului, Str. Leandrului, Str. Liege, Str. 
Răsăritului etc. 

S-au plantat 247.922 bucăţi flori anuale, 207.995 bucăţi flori bienale şi 17.900 bulbi lalele 
în: str. Iancu Văcărescu, Str. Vasile Balmuş, Calea Sever Bocu colţ cu Str. Sf. Ap. Petru şi Pavel,  
Parcul Scudier, Grădina Botanică, Ceas floral, Piaţa Traian, Parc Alpinet, Piaţa Hunedoara, Bd. 
Take Ionescu, Bd. Antenei, Str. Divizia 9 Cavalerie, Medicină, Capitol etc; 

S-au plantat 5.064 bucăţi muşcate (Pelargonium sp.) pe suporţi metalici în Piaţa Traian, 
Muzeul Banatului, Centrul Civic, Piaţa Mocioni, Piaţa 700, Pod Michelangeloe, Bd. Take 
Ionescu, Bd. I.C. Brătianu etc. 
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Situaţie plantărilor comparativă 2014 – 2015 

–S-au efectuat lucrări de gazonat pe o suprafaţă de 106,242 ari: Bd. Cetăţii, Str. Vasile 
Balmuş, Calea Torontalului, Str. Luminiţa Boţoc, etc. 

–S-au efectuat lucrări de cosit manual şi mecanic, suprafaţa totală cosită fiind de 
aproximativ 223.796 ari în parcuri, scuaruri şi pe aliniamentele stradale; 

–S-au efectuat lucrări de tăieri corecţie la 18.272 arbori şi arbuşti, s-au defrişat 2.932 
arbori bolnavi, uscaţi, periculoşi sau răsăriţi spontan şi s-au extras 323 cioate; 

–S-au efectuat lucrări de întreţinere curăţenie, golit coşuri din parcuri, scuaruri şi zone 
verzi de pe o suprafaţă de 734.555 ari; 

–S-au măturat alei în parcuri şi scuaruri pe o suprafaţă însumată de 165.472 ari; 
–S-a împrăştiat material antiderapant pe o suprafaţă de 42,58 ari; 
–S-au curăţat 452,55 ari de zăpadă; 
–A fost înlăturată zăpada de pe o lungime totală de 250 ml. garduri vii; 
–S-au udat în total 394 mii arbori, arbuşti şi conifere şi 287 mii ml. gard viu, 23.258,1 ari 

cu plante floricole şi 2.042,09 ari cu suprafeţe gazonate; 
–S-au confecţionat, reparat şi montat 78 coşuri în Parc Petofi, Parc Clăbucet, Grădiniţă 

Str. Măslinului etc.; 
–S-au reparat şi amplasat 63 bănci Complexul Studenţesc, Str. Vasile Balmuş, etc. 
–În vederea întreţinerii zonelor verzi s-au desfundat şi nivelat 27,22 ari; 
–S-au efectuat lucrări de curăţat teren de frunze, crengi şi resturi vegetale pe o suprafaţă 

de 
48.284,1 ari; 

–Au fost executate lucrări de întreţinere şi reparaţie a sistemelor de irigat şi a mobilierului 
urban din parcuri şi scuaruri; 

S-au coordonat lucrările de întreţinere, reparaţii şi amenajare a locurilor de joacă din 
municipiul Timişoara: 

–reparaţia capitală a locurilor de joacă  care nu mai corespundeau cerinţelor esenţiale de 
securitate,  la  22 locuri de joacă de la grădiniţe şi la 17 situate pe spaţii verzi; 

–executarea  lucrărilor de reparaţii, planificate şi neplanificate, ca urmare a vandalizărilor, 
furturilor sau sesizărilor cetăţenilor, inclusiv întreţinere la aproximativ  88 locuri de joacă. 
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–Modernizare Parc Lidia (Pădurice Giroc) – în cursul anului 2015 au fost efectuate lucrări 
în valoare de - 1.152.941,47 lei TVA inclus, reprezentând amenajarea aleilor, instalarea 
sistemului de irigare, amenajarea lacului, amenajarea zonei greceşti, amenajarea zonei spaniole, 
gazonarea suprafeţelor. Lucrările urmează să fie finalizate în cursul anului 2016. 

–Implementarea Proiectului "Modernizarea Parcului Justiţiei" cod SMIS 43199 ― 
investiţie finanţată din bugetul local, bugetul de stat şi Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - „Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – 
„Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”.  Contractul de 
finanţare încheiat nr. 5114, în valoare de 2.096.732,65 lei a fost semnat în data de 29.04.2015, 
perioada de implementare a proiectului fiind 30.04 – 29.12.2015 (8 luni). Lucrările au fost 
finalizate la data de 09.12.2015, valoarea totală a proiectului la finalizarea implementării este de 
1.500.773,76 (cu TVA inclusă). 

Indicatorii pentru monitorizarea gradului de îndeplinire a obiectivelor specifice 
proiectului au relevat: 

–Reamenajarea şi completarea spaţiilor verzi pe o suprafaţă de 20.550 mp, plantarea unui 
număr de 109.300 bulbi, 53 buc. arbori şi arbuşti plantaţi, 16.697,8 mp de suprafeţe gazonate 
refăcute; 

–Realizarea unui sistem modern de irigare şi a unei staţii de pompare;  
–Refacerea iluminatului public utilizând energiile alternative, cu 23 stâlpi fotovoltaici; 
–Reabilitarea aleilor pietonale pe o suprafaţă de 1.577 mp; 
–Dotarea parcului cu mobilier urban: 38 buc. bănci odihnă şi  35 buc. coşuri de gunoi:                        
Pe parcursul anului 2015 s-au realizat verificări pentru depistarea deficienţelor în 

activităţile de spaţii verzi şi locuri de joacă în vederea intervenţiei prin măsuri concrete în 
soluţionarea eficientă a acestora prin operatorii de servicii. 

De asemenea, întreaga activitate a Serviciului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă a vizat 
implementarea Strategiei de mediu privind spaţiile verzi pe termen mediu şi lung în municipiul 
Timişoara. 

B. S-a urmărit în activitatea curentă respectarea normelor de ecologizare şi înfrumuseţare 
a spaţiilor verzi şi locurilor de joacă de către persoanele fizice şi juridice de pe raza municipiului 
şi constatarea şi sancţionarea contravenţională, în baza legislaţiei în vigoare, a situaţiilor de 
încălcare a legislaţiei în domeniul spaţiilor verzi şi locurilor de joacă prin inspectorii de 
specialitate, împuterniciţi în acest sens şi urmărirea punerii în aplicare a actelor normative emise 
de organele centrale şi locale în domeniu şi a modului de îndeplinire de către persoane fizice şi 
juridice a obligaţiilor ce le revin privind spaţiile verzi şi locurile de joacă, aplicându-se 1 
sancţiune avertisment şi 3 procese-verbale de constatare a contravenţiei, sancţionate cu amendă. 

C. Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de 
spaţii verzi şi locuri de joacă, analizând situaţiile în teren şi urmărirea rezolvării acestora conform 
competenţelor care îi revin; 

S-au verificat 2.067 sesizări de la cetăţeni, persoane fizice şi juridice privind identificarea 
terenurilor în vederea amenajării spaţiilor verzi, plantare material dendrologic, amenajare zone 
verzi, depozitări de resturi vegetale, refacerea zonelor verzi, montat mobilier urban, scoaterea 
rădăcinilor unor arbori. 

 
OBIECTIVE MAJORE 2016 LA NIVELUL SERVICIULUI SPAŢII VERZI ŞI LOCURI 

DE JOACĂ: 
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1. Amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi şi a locurilor de joacă din municipiul 
Timişoara; 

2. Plantarea de material dendrologic pe arterele de circulaţie, scuaruri, parcuri şi cvartale 
de locuinţe; 

3. Plantarea de material dendrologic şi asistenţă tehnică persoanelor fizice şi juridice 
pentru amenajarea spaţiilor verzi pe domeniul public; 

4. Identificarea terenurilor virane în vederea amenajării acestora ca zone verzi pentru 
mărirea suprafeţei de spaţiu verde/cap de locuitor; 

5. Repararea/schimbarea băncilor deteriorate, coşurilor de gunoi şi mobilierului urban de 
pe spaţiile verzi, amplasarea de jardiniere în vederea plantării cu material dendro - floricol; 

6. Utilizarea unor tehnologii noi în întreţinerea, exploatarea şi dezvoltarea spaţiilor verzi 
(containerizarea, administrarea de elemente fertilizante, noi specii de arbori şi arbuşti, sisteme 
moderne cu programare electronică pentru irigaţii); 

7. Întocmirea de Studii de Fezabilitate/DALI pentru reamenajarea şi modernizarea unor 
parcuri, şi scuaruri de pe raza municipiului Timişoara pentru: Modernizare Parcul Cetăţii (Civic) 
şi întocmirea documentaţiei pentru achiziţia serviciul public privind Modernizarea Parcului 
Scudier (Central). Amenajare loc de joacă şi zonă verde adiacent str. Paul Constantinescu. 

8. Completarea locurilor de joacă existente cu echipamente de ultima generaţie (Fitness), 
care să satisfacă „Cerinţele esenţiale de securitate” reglementate prin H.G. nr.435/2010; 
 
 III. BIROUL SALUBRIZARE 

COMPONENŢA BIROULUI: În cursul anului 2015, Biroul Salubrizare a funcţionat cu 
un număr de 5 funcţionari publici de execuţie şi un şef de birou.  

Şef Birou Salubrizare – Adina  – Gabriela BUMBU 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI SALUBRIZARE: 
A.  Urmărirea punerii în aplicare a Planului Local de Gestiune a Deşeurilor în 

Municipiul Timişoara, a altor planuri şi programe referitoare la deşeuri; 
B.  Întocmirea şi gestionarea bazei de date în domeniul gestiunii deşeurilor; 
C.  Coordonarea şi monitorizarea serviciilor de salubrizare stradală şi de deszăpezire 

şi combatere a poleiului şi îngheţului pe căile de comunicaţie din municipiul Timişoara; 
D.  Programarea şi organizarea activităţilor de verificare şi recepţie a lucrărilor de 

salubrizare stradală şi de deszăpezire şi combatere a poleiului şi îngheţului pe căile de 
comunicaţie din municipiul Timişoara; 

E.  Monitorizarea activităţilor de sortare, neutralizare, valorificare şi eliminare finală a 
deşeurilor menajere şi asimilabile; 

F.  Verificarea modul de eliminare a deşeurilor de producţie şi a celor periculoase 
precum şi  evidenţa acestora; 

G.  Monitorizarea activităţilor desfăşurate la punctele de colectare pentru preluarea de 
la populaţie de resturi de materiale rezultate din reparaţii şi din amenajări interioare; 

H.  Organizarea de acţiuni ecologice; 
I.  Participarea şi susţinerea de  programe privind educaţia ecologică a cetăţenilor, 

împreună cu diverse organizaţii, asociaţii, instituţii; 
J.  Soluţionarea în termen a sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, agenţi 

economici şi instituţii publice, verificând în teren aspectele sesizate sau reclamate; 
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2015: 
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În cursul anului 2015, funcţionarii publici din cadrul Biroului Salubrizare şi-au îndeplinit 
atribuţiile, desfăşurând următoarele activităţi:  

1.  Coordonarea şi monitorizarea serviciilor de salubrizare stradală. 
 S-au verificat şi recepţionat zilnic lucrările manuale şi mecanice de salubrizare stradală, 
efectuate de operatorul de servicii publice de salubrizare S.C. „RETIM Ecologic Service” S.A., 
astfel: 

–măturat manual căi publice, în suprafaţă de 122.177.805 mp.; 
–măturat mecanic căi publice, în suprafaţă de 288.665.848 mp.; 
–întreţinerea căilor publice, în suprafaţă de 217.112.074 mp.; 
–stropit mecanic căi publice (perioada iulie – septembrie), în suprafaţă de 39.728.986 mp; 
–spălat mecanic căi publice (perioada mai – septembrie) în suprafaţă de 9.456.923 mp. 
2.  Verificarea activităţii serviciului de salubrizare menajeră – precolectarea, 

colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice, periculoase sau 
cu regim special, de la utilizatorii casnici, persoane fizice şi asociaţii de locatari/proprietari, 
agenţi economici şi instituţii publice, activitate efectuată de operatorul de servicii de salubrizare 
S.C. „RETIM Ecologic Service”S.A. 
 Astfel, în cursul anului 2015, de la populaţie s-a colectat, transportat şi depozitat 
cantitatea de 66.268,84 tone deşeuri, de la agenţi economici cantitatea de 18.021,34 tone deşeuri, 
iar din pieţele oraşului cantitatea de 583,36 tone deşeuri. Ca urmare a implementării sistemului de 
colectare duală a deşeurilor, a fost colectată o cantitate totală de 11.506,38 tone materiale 
reciclabile, din care: 5.703,09 tone hârtie/carton,  5.361,29 tone PET şi alte materiale plastice, 
331,18 tone sticlă, 25,93 tone metal, 84,89 tone DEEE şi anvelope. 
 Din totalul de materiale reciclabile colectate, au fost valorificate (energetic sau prin 
reciclare) următoarele cantităţi de deşeuri: 4.204,15 tone hârtie/carton, 3.892,93 tone PET şi alte 
materiale plastice, 349,58 tone sticlă (reciclare), 25,67 tone metal (reciclare), 39,83 tone DEEE 
(reciclare), 47,28 tone anvelope (reciclare). 
 Totodată, au fost desfăşurate acţiuni de verificare  privind modul de precolectare a 
deşeurilor reciclabile de la asociaţii de proprietari/locatari, respectiv a modului de separare la 
sursă a deşeurilor menajere de cele reciclabile. 
 3.  Organizarea şi coordonarea campaniei: „Curăţenia Generală de Primăvară”, 
desfăşurată în perioada 16.03 – 29.03.2015, având ca rezultat colectarea  cantităţii de 3.589,52  
tone deşeuri de la populaţie, din care 3.278,10 t deşeuri stradale şi 311,42 deşeuri biodegradabile. 
De asemenea, în cadrul acestei campanii au fost colectate 60,06 tone deşeuri recuperabile (carton, 
plastic, anvelope, DEEE). 
 Organizarea şi coordonarea campaniei: „Curăţenia Generală de Toamnă”, desfăşurată în 
perioada 19.10 – 03.11.2015, având ca rezultat colectarea  cantităţii de 2.995,2 tone deşeuri de la 
populaţie, din care 60,94 tone deşeuri recuperabile (carton, plastic, anvelope, DEEE). 
 4.  Monitorizarea activităţilor desfăşurate la punctele de colectare pentru preluarea de 
la populaţie de resturi de materiale rezultate din reparaţii şi din amenajări interioare, în cantităţi 
de sub 1 mc., precum şi a deşeurilor de echipamente electrice, electronice şi electrocasnice uzate. 
 Pe parcursul semestrului, au fost efectuate verificări periodice la cele 4 puncte de 
colectare ale operatorului de servicii publice de salubrizare. 
 Prin cele 4 centre de colectare, operatorul de servicii publice de salubrizare S.C. „RETIM 
Ecologic Service” S.A. a colectat o cantitate de  36,46 tone DEEE – uri.    
 5. Coordonarea şi monitorizarea serviciului de deszăpezire şi combatere a poleiului şi 
îngheţului pe căile de comunicaţie din municipiul Timişoara. 
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 S-au verificat şi recepţionat lucrările de deszăpezire şi combatere a poleiului şi îngheţului, 
efectuate de către cei doi operatori S.C. „RETIM Ecologic Service” S.A. şi S.C. „Drumuri 
Municipale Timişoara” S.A. 
 6.  Verificarea modului de eliminare a deşeurilor de producţie şi a celor periculoase 
precum şi  evidenţa acestora. 
 În cursul anului 2015, au fost depuse un număr de 713 de planuri de eliminare a deşeurilor 
de către producătorii/generatorii de deşeuri rezultate de la intervenţii, refaceri şi construcţii 
edilitar – gospodăreşti, deşeuri periculoase rezultate din activităţi medicale, deşeuri vegetale 
rezultate din curăţarea şi întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi, deşeuri din producţie, nămoluri 
de la spălătorii auto şi din curăţarea receptorilor pluviali. Toate cele 713 de planuri au fost vizate 
de Biroul Salubrizare şi eliberate în termen către beneficiari. 
  7.  În cursul anului 2015 au fost verificate şi soluţionate un număr de 719 cereri,  
sesizări şi solicitări ale consiliilor de cartier şi reclamaţii primite prin Call Center, portal sau 
înregistrate prin Centrul de Consiliere Cetăţeni, de la persoane fizice şi juridice, în legătură cu 
activităţile specifice biroului. 

8.  Pe parcursul anului 2015, o atenţie sporită s-a acordat urmăririi modului în care s-
a realizat salubrizarea amplasamentelor pe care s-au desfăşurat diferitele manifestaţii  culturale şi 
recreative, în special  în zona centrală (Piaţa Victoriei), Parcul Rozelor, Stadion şi zona Pădurea 
Verde.         
 9.  S-au întreprins demersuri pentru identificarea proprietarilor de terenuri pe care s-
au depozitat ilegal deşeuri şi în cazul în care aceştia au fost identificaţi, au fost sancţionaţi 
conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.371/2007 privind constatarea şi sancţionarea 
contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara, cu modificările ulterioare şi a Legii nr. 
211/2011 privind regimul deşeurilor, pentru neasigurarea salubrizării, întreţinerii şi împrejmuirii 
terenurilor respective. 

10.  Activităţi ecologice: în lunile Martie şi Octombrie 2015 s-au promovat acţiunile de 
colectare selectivă a deşeurilor din echipamentele electrice, electronice şi electrocasnice (DEEE), 
în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Reciclare „RoRec” — „Locul deşeurilor nu este în 
preajma ta!”, fiind colectate 28 tone deşeuri DEEE. 

 
 
OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2016 LA NIVELUL BIROULUI 

SALUBRIZARE: 
1.  Îmbunătăţirea calităţii mediului urban prin igienizarea şi salubrizarea unor spaţii 

publice din municipiul Timişoara; 
2.  Asigurarea unui serviciu public de salubritate de calitate pentru persoanele fizice şi 

juridice; 
3. Creşterea gradului de colectare a deşeurilor reciclabile de la populaţie prin activităţi de 

informare, conştientizare şi verificări ale modului de coletare a deşeurilor la populaţie şi 
activităţii operatorului de salubrizare; 

4. Informarea şi educaţia ecologică în rîndul populaţioei prin realizarea unor materiale 
informative: broşuri, pliante şi afişe în domeniul gestiunii corecte a deşeurilor. 
 
 IV. BIROUL MONITORIZARE ŞI PROTECŢIE MEDIU  

COMPONENŢA BIROULUI: Este un compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de 
Mediu şi are prevăzut în structura sa un şef de birou şi 5 funcţionari publici de execuţie. 
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 Şef Birou Monitorizare şi Protecţie Mediu este Domnul Călin - Victor FIAT.  
 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI: 

Biroul Monitorizare şi Protecţie Mediu are ca obiect de activitate: 
 A.  Monitorizare, evaluare şi măsuri privind calitatea aerului în municipiul Timişoara; 
 B.  Monitorizarea poluării fonice şi cu vibraţii în municipiul Timişoara;  

C.  Monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă şi subterane în municipiul Timişoara şi 
verificarea modalităţilor de aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi autorităţile 
locale privind calitatea apei de către persoanele fizice şi juridice; 

D.  Coordonarea activităţilor de întreţinere, amenajare, pază şi protecţie a perdelei 
forestiere a municipiului Timişoara; 

E.  Administrarea pădurilor cu destinaţie forestieră cuprinse în amenajamentele 
silvice deţinute în proprietatea fondului forestier al municipiului Timişoara; 

F.  Întocmirea documentaţiilor pentru realizarea studiilor şi execuţia lucrărilor de 
reconstrucţie ecologică a unor situri degradate; 

G.  Întocmirea documentaţiilor pentru realizarea studiilor şi execuţia lucrărilor  de 
Amenajare Pista Skateboard; 

H.  Verificarea şi soluţionarea solicitărilor, sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la 
cetăţeni, persoane fizice,  juridice, asociaţii, instituţii, etc. privind problemele de mediu; 

I.  Constatarea şi sancţionarea contravenţională, în baza legislaţiei în vigoare, a 
situaţiilor de încălcare a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.  
 SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2015: 
          Funcţionarii publici din cadrul Biroului Monitorizare şi Protecţie Mediu au desfăşurat 
următoarele activităţi: 
1.  Monitorizarea calităţii aerului pe raza Municipiului Timişoara 

Principalul obiectiv pe domeniul factorului de mediu ,,aer” este menţinerea calităţii 
aerului urban la standardele legale prin implementarea măsurilor cuprinse în Programul Integrat 
de Gestionare a Calităţii Aerului (PIGCA) pe fondul diverselor presiuni antropice suplimentare 
generate de activităţi de construcţie, lucrări edilitar–gospodăreşti de anvergură, activităţi 
industriale, citadine, etc. 

Legislaţia în vigoare respectiv Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, 
prevede pentru indicatorul particule în suspensie PM10, un număr de maxim 35 de depăşiri/an 
calendaristic la fiecare dintre cele două staţii de monitorizare a calităţii aerului, de tip trafic - 
TM1 din Calea Şagului şi TM5 din Calea Aradului, staţii fixe care fac parte din Reţeaua 
Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA).  

Conform notificărilor primite de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, până la data 
de 15 Decembrie 2015 s-au înregistrat un număr de 20 depăşiri la staţia TM1 şi 24 depăşiri la 
staţia TM5, ceea ce reprezintă o încadrare în prevederile legale, cu observaţia că numărul acestor 
depăşiri a crescut faţă de anul precedent, în special la staţia TM1.  

Situaţia numărului de depăşiri PM10 în perioada 2010 - 2015 este prezentată în tabelul şi 
graficul următor: 
 

Anul Număr depăşiri PM10 
 Staţia TM1 

din Calea Şagului 
Staţia TM5 

din Calea Aradului 
2010 51 40 
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2011 64 56 
2012 14 24 
2013 7 23 
2014 4 28 

        2015* 20 24 
 
* Date valabile până la data de 15.12.2015 conform notificărilor primite  
   de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş 
 

 
 

Activităţile de construcţii, lucrările de reabilitare a infrastructurii urbane au constituit una 
dintre principalele cauze ale creşterii concentraţiilor de praf din atmosfera oraşului în anul 2015. 
Cu toate acestea este al patrulea an consecutiv în care nu s-au mai înregistrat depăşiri la PM10 
aceasta a determinat neaplicarea procedurii de infrigement. 

Municipiul Timişoara se află în momentul de faţă, în regimul de gestionare II (s-a trecut 
de la regimul de gestionare I când a fost iniţiată de către Comisia Europeană procedura de 
infrigement, prin transmiterea avizului motivat în urma constatării depăşirii valorilor limită la 
indicatorul PM10) care delimitează arii clasificate în cadrul aglomerărilor şi zonelor de evaluare a 
calităţii aerului înconjurător ca urmare a faptului că în ultimii trei ani consecutivi, respectiv din 
anul 2012 şi până în anul 2014, nu s-au mai înregistrat depăşiri ale valorilor limită pentru 
protecţia sănătăţii umane, la indicatorul particule în suspensie – PM10 (praf), conform 
prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. Aceasta presupune iniţierea 
Planului de menţinere a calităţii aerului conform prevederilor Hotărârii Guvernului  nr. 257/2015 
privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a Planurilor de 
acţiune pe termen scurt şi a Planurilor de menţinere a calităţii aerului, procedură iniţiată în cursul 
lunii Octombrie 2015 de către Consiliul Judeţean Timiş. 

În baza Hotărârii de Consiliu Judeţean nr.84 din 29.04.2015 s-au desfăşurat acţiuni 
comune de control tematic  în domeniul calităţii aerului înconjurător – controlul pulberilor în 
suspensie PM10 (praf), de către Echipa mixtă de monitorizare şi evaluare a calităţii aerului pe raza 
Municipiului Timişoara formată din reprezentanţi ai Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei 
Municipiului Timişoara, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Timiş şi Poliţiei 
Locale – Serviciul de Protecţia Mediului. 
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În cursul anului 2015 s-au verificat şi controlat un număr de 24 agenţi economici dintre 
care 19 şantiere în lucru care desfăşoară ample lucrări edilitar – gospodăreşti, construcţii, 
demolări şi 5 agenţi economici a căror activitate are impact semnificativ asupra mediului, 
aplicându-se un număr de 12 sancţiuni contravenţionale cu impunere de măsuri concrete şi 
imediate de diminuare a răspândirii prafului în aerul atmosferic.  

Având în vedere amplele lucrări de reabilitare infrastructură stradală precum şi construcţie 
centru comercial desfăşurate în zona de sud a municipiului, pe Calea Şagului, în data de 
16.04.2015 s-a relocat Staţia de filtrare aer mod ORAŞ (achiziţionată în octombrie 2014), din 
Piaţa Sfântul Gheorghe pe un nou amplasament  pe strada Musicescu nr.9 (în parcarea din faţa 
Grădiniţei PP23) cu scopul de a diminua semnificativ imisiile de poluanţi atmosferici, îndeosebi 
pulberile în suspensie PM10 din aerul atmosferic. S-a monitorizat arealul din sfera de influenţă a 
Staţiei de filtrare aer în vederea constatării eficienţei acesteia. S-a urmărit derularea Contractului 
de prestări servicii de mentenanţă nr. 3/19.01.2015 pentru Staţia de filtrare aer, operaţii care s-au 
desfăşurat în trei etape, pe perioada unui an de zile şi care au permis funcţionarea în condiţii de 
siguranţă a staţiei. 

S-a derulat Contractul de prestări servicii nr.119/13.05.2015 având ca obiect ,,Măsurători 
calitate aer în Municipiul Timişoara”, măsurătorile s-au efectuat de către laboratorul acreditat din 
cadrul Universităţii „POLITEHNICA” din Timişoara, Facultatea de Mecanică. S-au realizat 
măsurători ale imisiilor atmosferice în 8 locaţii din municipiul Timişoara distribuite atât în zona 
de  nord (4 locaţii) cât şi în zona de sud a municipiului, timp de 7 zile în fiecare locaţie, în 
perioada Iunie–Octombrie 2015. 

S-a elaborat şi supus spre aprobare o hotărâre de consiliu local privind protecţia 
atmosferei şi sănătatea locuitorilor din municipiul Timişoara.  
2.  Urmărirea problemelor legate de zgomot şi vibraţii 

Zgomotul generat de mijloacele de transport rutier, feroviar şi aerian precum şi de 
activităţile industriale este prezent şi în municipiul Timişoara şi atentează la confortul, viaţa şi 
sănătatea locuitorilor. 

Planurile de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant în municipiul 
Timişoara au fost elaborate de către colectivul de cercetare al Laboratorului de Acustică şi 
Vibraţii din cadrul Universităţii „Politehnica” din Timişoara şi reprezintă planuri proiectate 
pentru administrarea emisiilor de zgomot şi efectele acestuia, inclusiv măsurile de reducere a 
nivelului de zgomot. 

Proiectul privind Planurile de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant 
în Municipiul Timişoara, precum şi chestionarul privind poluarea fonică, se găsesc pe site-ul 
Primăriei Timişoara, la secţiunea Documente Publice. 
3.  Activităţi realizate în domeniul apelor 

În conformitate cu prevederile legislaţiei europene actuale în domeniul apelor, obiectivele 
principale pentru calitatea apelor sunt: prevenirea deteriorării, protecţia şi îmbunătăţirea stării 
ecosistemelor acvatice, permanentele interacţiuni  între ecosistemele acvatice şi ecosistemele 
terestre adiacente si zonele umede, precum şi intensificarea protecţiei şi îmbunătăţirii stării 
mediului acvatic prin măsuri specifice de reducere progresivă a emisiilor şi pierderilor de 
substanţe prioritare şi de închidere totală sau etapizată a emisiilor şi pierderilor de substanţe 
prioritar periculoase  în apă. 
 În cursul anului 2015, Direcţia de Mediu a urmărit inventarierea apelor de suprafaţă 
existente pe raza Municipiului Timişoara, precum şi monitorizarea calităţii acestora, printr-un 
program realizat în colaborare cu Universitatea „POLITEHNICA” Timişoara, Facultatea de 
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Chimie Industrială şi Ingineria Mediului. În acest sens, au fost prelevate, analizate şi interpretate 
probe de apă din 11 locaţii ale oraşului (Canal Bega amonte şi aval, Canal Behela amonte şi aval, 
Canal Giroc, Canal Subuleasa, Balta Azur, Balta Aurora, Balta Grădina Zoologică, Balta Muzeul 
Satului, Balta Pădurea Verde), verificându-se starea de calitate a acestora. 

În conformitate cu prevederile legislaţiei actuale, respectiv a OUG nr.195/2005 privind 
protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, art.70, autorităţile administraţiei 
publice locale au obligaţia de a îmbunătăţi microclimatul localităţilor prin amenajarea şi 
întreţinerea izvoarelor şi a luciilor de apă din interiorul şi din zonele limitrofe acestora, de a lua 
măsuri de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate.  

În acest sens, Primăria Timişoara, prin Direcţia de Mediu, a demarat execuţia lucrării la 
obiectivul de investiţie „Reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţei”. Acest proiect 
propune o serie de lucrări care să ducă la reabilitarea bălţii şi redarea ei circuitului natural, 
realizând astfel o zonă de odihnă şi agrement pentru cetăţenii din zonele limitrofe şi nu numai, 
urmând ca prin acestea, locul să fie pus în valoare. Până în prezent, s-au realizat lucrări în procent 
de 61%, termenul final al lucrării fiind 11 Februarie 2016. 
4.  Gestionarea perdelelor forestiere de protecţie ale municipiului timişoara  
 

Frasin Salcam Ulm Amfora Pin Celtis Tei Molid Salcie Nuc

 
Structura perdelei forestiere de protecţie 

 
Direcţia de Mediu în colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare, 

Timişoara şi Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Timişoara a organizat întâlniri de lucru şi 
s-au purtat discuţii tematice cu propunere de măsuri. Printre măsurile luate pentru o gestiune 
durabilă a perdelei forestiere de protecţie a municipiului, amintim: inventarierea arborilor din 
perdeaua forestiera de protecţie, identificarea zonelor libere, în care se pot planta arbori, plantări 
de arbori, reparat gard, cosirea buruienilor, tăiatul drajonilor scoaterea uscăturilor, aplicarea de 
tratamente fitosanitare, deratizare, dezinsecţie.  

S-au plantat 10.000 puieţi forestieri în completare la Perdeaua forestieră de protecţie 
situată între Calea Aradului şi strada Ovidiu Balea, după cum urmează: 6.000 puieţi Stejar roşu 
(Quercus rubra), 2.000 puieţi salcâm (Robinia pseudacacia) şi 2.000 puieţi corcoduş (Prunus 
cerasifera). 



Raportul de activitate pe anul 2015‐ Viceprimar Dan Diaconu 

 

26 

 

 Conform Hotărârii Consiliului Local 68/03.08.2012 privind identificarea de către Direcţia 
de Mediu a unor suprafeţe şi transformarea acestora în zone verzi, s-au identificat în Ciarda Roşie 
8 ha. teren pe care s-a replantat salcie energetică care are atât rolul de Perdea forestieră de 
protecţie, cât şi rolul de a produce biomasă. 
 
5.  Gestionarea pădurii proprietate a municipiului timişoara  

Gorun Stejar Fag Carpen Tei Frasin Cer Diverse Tari

 
Structura fondului forestier 

 
În colaborare cu Direcţia Silvică şi Ocolul Silvic Timişoara şi Ocolul Silvic „ANA – 

LUGOJANA”, care administrează suprafeţele de pădure proprietate a Primăriei Municipiului 
Timişoara, conform contractelor de administrare nr. 10182/20.11.2009 respectiv contract nr. 
9905/28.11.2008, s-au desfăşurat următoarele activităţi:  

–Monitorizarea activităţii de administrare a pădurilor aflate în proprietatea Municipiului 
Timişoara situate în jud. Timiş şi Caraş-Severin 734,4 ha, din care în Judeţul Timiş 50,7 ha la 
Pădurea Verde şi 183,3 ha în Comuna Jdioara, iar în Judeţul Caraş Severin 500,4 ha, în Comuna 
Tincova;  

–Participarea la licitaţiile derulate pentru valorificarea masei lemnoase rezultate din tăieri;  
–Verificare a fondului forestier aparţinând municipalităţii, împreună cu reprezentanţi ai 

Direcţiei Silvice Timiş, Poliţia Română şi reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Timişoara; 
–Verificări pe teren, în colaborare cu personalul silvic, pentru controlul fitosanitar în 

vederea depistării dăunătorilor;  
–Verificarea integrităţii gardului ce delimitează părţile componente ale corpurilor de 

pădure pentru prevenirea depozitărilor de gunoaie, molozuri etc.;  
–Participarea la inspecţiile de fond anuale prevăzute în contract împreună cu Ocolul Silvic 

„ANA LUGOJANA”. 
În cursul anului 2015, au fost soluţionate un număr de 175 solicitări, sesizări şi reclamaţii, 

adrese, privind domeniul de activitate al biroului, primite de la cetăţeni, instituţii şi agenţi 
economici, în principal în domeniile: calităţii aerului înconjurător, poluare fonică, poluarea 
surselor de apă, în baza Legii 544/2001. 
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         S-au întocmit un număr de 13 Procese-Verbale de Constatare, 32  Note de Constatare, ca 
urmare a controalelor tematice privind problemele de mediu şi s-au emis un număr de 18 Somaţii 
pentru conformarea la reglementările de mediu în vigoare. 

ALTE ACTIVITĂŢI: 
S-au organizat 7 acţiuni de combatere a ciorilor prin distrugerea cuiburilor acestora, în 

colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al Judeţului Timiş;  
În luna Noiembrie 2015 a avut loc o întâlnire de lucru cu mai mulţi specialişti în domeniu 

în vederea stabilirii unor strategii privind combaterea ciorilor pe raza municipiului Timişoara; 
Participare şi prezentare lucrare cu titlul ,,Calitatea aerului urban în contextul dezvoltării 

durabile” la simpozionul organizat cu ocazia Zilei Pământului - 22 Aprilie, de către Universitatea 
”POLITEHNICA” din Timişoara, Facultatea de Chimie şi Ingineria Mediului; 

Participare la Simpozionul internaţional ,,Environmental Protection&Ecological 
Education – EPEE” în data de 5 iunie cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, organizat la 
Universiateta „POLITEHNICA” din Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria 
Mediului. 

 
 V. COMPARTIMENTUL GESTIUNE POPULAŢIE CANINĂ, DERATIZARE, 
DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE; 
 COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI: 

Compartimentul Gestiune Populaţie Canină, Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie este un 
compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu şi are prevăzut în structura sa 3 
funcţionari publici de execuţie.  

Compartimentul se află în subordinea Biroului Salubrizare (începând cu data de 
01.08.2013 până la data de 25.10.2015)  

Şef Birou Salubrizare – Adina - Gabriela BUMBU  
Compartimentul  trece în  subordinea Serviciului  Reglementare şi Politici Mediu Urban 

începând cu data de 25.10.2015.  
Şef Serviciu Reglementare şi Politici Mediu – Daniel – Marius CORAŞ  
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTUL GESTIUNE POPULAŢIE 

CANINĂ, DERATIZARE, DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE : 
Gestionarea cânilor fără stăpân, animalelor de fermă şi companie: 
Deratizare, dezinsecţie, delarvizare, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare: 
Soluţionarea în termen a sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, agenţi 

economici şi instituţii publice, verificând în teren aspectele sesizate sau reclamate; 
 
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2015: 
1. Gestionarea cânilor fără stăpân, animalelor de fermă şi companie 
În anul 2015, s-a urmărit şi verificat periodic activitatea S.C. „Danyflor” S.R.L conform 

contractului de concesiune nr.312/17.12.2015  privind  delegare a  gestiunii serviciului pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân din  Municipiul Timişoara, prin concesiune. 

Au fost efectuate controale periodice privind starea de întreţinere şi bunăstare a 
animalelor din adăpost.  
  Sesizările primite privind câinii fără stăpân, înregistrate pe parcursul anului 2015, au fost 
în număr de 330 şi au fost soluţionate împreună cu S.C. „Danyflor” S.R.L., fiind în scădere faţă 
de anul 2014  (558 sesizări).  
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Activitatea în anul 2015, în cadrul adăpostului de animale aparţinând S.C.„Danyflor” 
S.R.L. de pe DN 59 km 12+200 m, jud. Timiş se prezintă după cum urmează: 

–au fost ridicaţi de pe domeniul public un număr de 1.467 câini;  
–s-au înregistrat 667 adopţii;  
–au fost emise şi recepţionate  facturi în valoare de 2.060.065,77 lei cu  TVA inclusă. 
Împreună cu Asociaţia de protecţie a animalelor „Ecovet”, au fost promovate adopţiile 

canine, fiind adoptaţi un număr de 667 de câini, din care 67 de câini au fost adoptaţi în cadrul 
celor 20 târguri de adopţii organizate, iar restul în afara târgurilor. 

Pe parcursul anului 2015, în urma solicitărilor primite, au fost înregistrate un număr de 
174 animale de companie, în Registrul animalelor de companie.  

2. DERATIZARE, DEZINSECŢIE, DELARVIZARE, DEZINFECŢIE ŞI 
TRATAMENTE FITOSANITARE: 

Deratizare, dezinsecţie, delarvizare, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare.  Aceste lucrări 
nu    s-au efectuat pe parcursul anului 2015, având în vedere faptul că procedura de achiziţie 
publică a contractului pentru „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile 
dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara”, a fost contestată în instanţă, 
următorul termen fiind stabilit pentru  luna Ianuarie 2016. 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2015 LA NIVELUL COMPARTIMENTULUI 
GESTIUNE POPULAŢIE CANINĂ, DERATIZARE, DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE : 

1. Asigurarea unui management eficient al cîinilor fără stăpân, de pe domeniul public al 
Municipiului Timişoara. 

2. Asigurarare serviciilor publice în domeniul activităţiilor de dezinsecţie, dezinfectie, 
deratizare şi tratamente fitosanitare în Municipiul Timişoara. 

3. Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei şi a deţinătorilor de câini privitor la 
cerinţele legislative privind bunăstarea şi protecţia animalelor prin realizarea de broşuri, 
informări şi campanii de adopţii; 

 
VI. COMPARTIMENTUL GRĂDINA ZOOLOGICĂ 
COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI: 
Activitatea Grădinii Zoologice din Timişoara este asigurată printr-un număr de 12 

angajaţi personal contractual, după cum urmează: trei inspectori de specialitate, un referent şi 8 
îngrijitori. 

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI GRĂDINA ZOOLOGICĂ: 
Protecţia şi bunăstarea animalelor aflate în colecţie şi conservarea biodiversităţii, în 

scopul prezentării animalelor publicului vizitator, derularea de programe de educaţie ecologică, 
de programe de conservare in situ şi ex situ, precum şi de programe de cercetare, specifice 
grădinilor zoologice. 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2015: 
1. S-au întocmit documentele pentru achiziţii de: 
–materiale pentru curăţenie, întreţinere şi reparaţii curente la Grădina Zoologică 

Timişoara; 
–produse farmaceutice, medicamente, vaccinuri şi consumabile medicale la Grădina 

Zoologică Timişoara; 
–hrană pentru animalele din colecţia Grădinii Zoologice Timişoara. 
2. Îmbogăţirea colecţiei de animale: 
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La data de 31.12.2014 colecţia cuprindea un număr de 56 de specii şi peste 314 de 
indivizi, iar  la data de 31.12.2015 colecţia cuprindea un număr de 56 de specii şi peste 350 de 
indivizi. 

3. Activităţi curente de asigurare a hranei, igienei habitatelor, supravegherea etologică şi 
bunăstarea animalelor din colecţie, asigurarea asistenţei veterinare pentru animalele din colecţie 
printr-un cabinet veterinar cu medici veterinari de liberă practică şi asigurarea de medicamente, 
vaccinuri de uz veterinar şi consumabile medicale şi organizarea Cabinetului veterinar şi 
Oficiului farmaceutic din cadrul grădinii; 

4. Derularea de activităţi ecologice şi educaţionale pentru vizitatori 
Un obiectiv esenţial al Grădinii Zoologice a Municipiului Timişoara îl constituie 

desfăşurarea de activităţi ecologice, de educaţie, responsabilizare şi informare a publicului 
vizitator. 

În cadru Grădinii Zoologice a Municipiului Timişoara au fost organizate următoarele 
activităţi de educaţie, sensibilizare şi conştientizare a publicului cu privire la protecţia şi 
conservarea biodiversităţii: 

În perioada 06-10.04.2015 s-au desfasurat activităţi educative extracuriculare şi 
extraşcolare în cadrul programului „Şcoala altfel”.  

 
 
În data de 01.06.2015 Grădina Zoologică Timişoara în colaborare cu clownii de la „Echipa 
Hazliţilor”, cu reprezentanţii de la „FasTracKids”, prinţi şi prinţese, i-au primit pe vizitatorii 
grădinii zoo într-o atmosferă de sărbătoare aşa cum se cuvine serbării Zilei Internaţionale a 
Copilului.  
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În data de 09.08.2015, cu ocazia Zilei Internaţionale a Grădinilor Zoologice şi Parcurilor, 
vizitatorii au beneficiat de  acces gratuit la Zoo Timişoara. Cei prezenţi în această zi au avut 
ocazia să hrănească cerbii, urşii şi păsările de apă şi au avut parte de un program de „animal 
petting” unde au avut acces direct la animale precum iepuri, porcuşori de Guineea, ţestoase de 
uscat, capre pitice pe care au putut să le mângâie şi să se joace într-un mediu foarte sigur, sub 
atenta supraveghere şi grijă a personalului Grădinii Zoologice Timişoara. 

Totodată, cu ocazia Zilei Grădiniilor Zoologice, s-a organizat „BOTEZUL” puilor născuţi 
ȋn anul în curs, eveniment la care au participat peste 2.500 de persoane şi care a fost preluat de 
ȋntreaga presă locală şi naţională. Au fost invitaţi şi clovnii care au oferit baloane gratuit tuturor 
copiilor prezenţi. 

 
 

În data de 05.10.2015 a avut loc la Grădina Zoologică Timişoara şi ȋn cadrul Primăriei 
Municipiului Timişoara o expozitie de fotografie cu animalele din cadrul Grădinii Zoologice 
Timişoara, realizată de elevii de gimnaziu şi liceu de la şcoli din Timişoara si Dumbrăviţa. 
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În zilele de sfârşit de săptămână, s-au realizat programe de hrănire a animalelor cu 
participarea activă a vizitatorilor. La cerere s-a pus la dispoziţie un ghid pentru vizitarea grădinii 
Zoo. 

În cursul anului 2015, Grădina Zoologică din Timişoara a fost vizitată de un număr de 
73.302 de vizitatori plătitori. La acest număr de vizitatori se adaugă 5.500 de vizitatori 
neplătitori, urmnare a  organizării diferitelor evenimente şi activităţi din cadrul Grădinii 
Zoologice. 

5. Centrul de Salvare, Reabilitare şi Îngrijire a Păsărilor Sălbatice Rănite 
La Centrul de Salvare, Reabilitare şi Îngrijire a Păsărilor Sălbatice Rănite din cadrul 

Grădinii Zoologice Timişoara au fost primite un număr de 13 păsări rănite din diferite specii 
sălbatice. După ce au fost îngrijite şi tratate s-au reusit eliberarea a 10 păsari ȋnapoi in natură. 

6. S-a finalizat adăpostul zebrelor. 

 
 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2016 LA NIVELUL COMPARTIMENTULUI 
GRĂDINA ZOOLOGICĂ DIN TIMIŞOARA: 

1. Îmbogăţirea colecţiei de animale cu cel puţin 4 noi specii de animale; 
2. Realizarea în cursul anului 2016 a unui Program educaţional în vederea promovării 

protecţiei şi conservării biodiversităţii şi necesităţii conservării speciilor periclitate sau pe cale de 
dispariţie; 

3. Popularea habitatului pentru zebre; 
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4. Achizitionarea unei puşti pentru tranchilizarea animalelor sălbatice şi seringă 
telescopică pentru imobilizare şi tratament al animalelor la distanţă ȋn Grădina Zoologică 
Timişoara; 

5. Achiziţionarea unui incubator şi eclozator pentru ouă de struţ; 
6. Achiziţie materiale de întreţinere şi reparaţii ale habitatelor pentru animale. 

 
VII. COMPARTIMENTUL PARCUL COPIILOR 
COMPONENŢA COMPARTIMENT: cu un efectiv total de 6 angajaţi pe postul de 

inspector de specialitate – personal contractual, Compartimentul Parcul Copiilor este un 
compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu 

 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI PARCUL COPIILOR 
A. Administrarea şi a coordonarea activităţilor care se desfaşoară în Parcul Copiilor “Ion 

Creangă” 
Personalul compartimentului a asigurat permanenţa în parc pe durata programului de 

funcţionare a acestuia şi în special a echipamentelor de joacă mobile (trenuleţ, circuit canoe, 
carusel), supravegherea unei bune desfăşurări a tuturor activităţilor în Parcul Copiilor „Ion 
Creangă” 

În cursul anului 2015 au fost organizate mai multe activităţi educative în diferite puncte 
ale parcului prilejuite de anumite evenimente cum ar fi: „Ziua Păsărilor şi a Arborilor (10 mai), 
„Ziua Internaţională a Biodiversităţii” (22 Mai), „Ziua Europeană a Parcurilor” (24 Mai), „Ziua 
Internaţională a Copilului” (1 Iunie), „Ziua Mondială a Mediului Înconjurător” (5 Iunie), „Ziua 
Mondială a Curăţeniei” (23 Septembrie), evenimente la care au participat grupuri organizate de 
copii provenite de la diferite şcoli şi grădiniţe. 

Au fost întocmite răspunsuri la sesizările venite din partea cetăţenilor şi s-au formulat 
adrese către diverse instituţii sau societăţi comerciale. 

De asemenea personalul compartimentului a urmărit buna funcţionare a echipamentelor 
de joacă, asigurarea funcţionării pe durata sezonului cald a echipamentelor mobile (carusel, 
circuit de canoe, trenuleţ), realizarea lucrărilor de întreţinere a spaţiului verde din perimetrul 
parcului, precum şi irigarea acestuia, funcţionarea celor 2 grupuri sanitare din dotarea parcului.  

Au fost încheiate protocoale de colaborare cu diverse persoane fizice şi juridice în vederea 
desfaşurării de către acestea a unor activităţi educative, sportive sau de recreere dedicate copiilor 
care au vizitat parcul (atelier de pictură şi creaţie, navomodele, atelier de olărit, clovni, carturi cu 
pedale). 

Personalul compartimentului  a pus accent pe colaborarea cu mai multe societăţi care au 
realizat întreţinerea parcului, astfel spaţiile verzi, irigatul şi tăierile de corecţii la arbori au fost 
realizate de către S.C. „Horticultura” S.A., salubrizarea de către S.C. „RETIM Ecologic Service” 
S.A., igienizarea grupurilor sanitare de către S.C. „Drumuri Municipale” S.A., lucrările de 
mentenanţă a caruselului de către S.C. „Sneberger Lunapark” S.R.L., lucrările de mentenanţă a 
încărcătorului universal pe bază de energie solară şi staţie Wi-Fi de către S.C. „Sun Smart 
Solution” S.R.L.-D iar paza obiectivului şi ordinea publică au fost asigurate de către angajaţi ai 
Direcţiei Poliţia Locală. 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2016 LA NIVELUL COMPARTIMENTULUI 
PARCUL COPIILOR 
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Asigurarea în regim de permanenţă a bunei funcţionări a echipamentelor de joacă şi a 
facilităţilor existente în Parcul Copiilor, precum şi securitatea utilizatorilor în exploatarea 
acestora. 

Asigurarea cadrului organizatoric pentru sărbătorirea unor evenimente din calendarul 
european şi internaţional privind mediul, desfăşurarea de acţiuni ecologice şi de protecţia 
mediului. 

ALTE ACTIVITĂŢI COMUNE ALE DIRECŢIEI DE MEDIU – verificarea, constatarea 
şi sancţionarea contravenţiilor pe domeniul de activitate al direcţiei: 

În cursul anului 2015, consilierii din cadrul Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei 
Municipiului Timişoara au întocmit 78 procese-verbale de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor în valoare totală de 169.300 lei. 

 

DIRECȚIA COMUNICARE 

1. Direcția Comunicare-Director Alina Pintilie 
2.1.Serviciul Relaționare Directă cu Cetăţenii – cam .12 

  Componenţa :  - şef serviciu: Ioana Georgiu 

   - număr angajaţi : 17 

2.2.Biroul Managementul Documentelor– cam. 24 

        Componenţa :  - şef birou: Iuliana Fruntelată 

- număr angajaţi: 6 

3.1. Obiectul de activitate al Serviciul Relaționare Directă cu Cetăţenii constă în:  

- informarea şi consilierea cetăţenilor în domeniile de activitate ale primăriei: la sediul instituţiei, 
telefonic și  prin intermediul site-ului web al acesteia ; 

- colaborare cu alte servicii ale primăriei în vederea actualizării informaţiilor şi formularelor în 
vigoare, ce sunt publicate pe site-ul PMT, în Monitorul Primăriei şi care sunt transmise tuturor 
structurilor pentru informarea corectă a cetăţenilor, cu sprijinul membrilor Compartimentului e-
Comunicare și al Compartimentului servicii informatice din cadrul Direcției Tehnice; 

- înregistrarea solicitărilor scrise ale cetățenilor: petiții, documentații spre avizare sau autorizare; 

- gestionarea emiterii şi încasării notelor de plată în vederea bunei gestionări a creanţelor 
bugetare; 

- asigurarea eliberării documentaţiilor, adeverinţelor şi avizelor solicitate de către contribuabili 
persoane fizice sau juridice; 
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- gestionarea „Sistemului de management al documentelor - Docs Connect” cu privire la 
înregistrări/centralizări/ evidenţe - semnalarea disfuncţionalităţilor şi monitorizarea remedierii 
acestora; 

- înscrierea în audienţă la membrii executivului, la directorii şi şefii de servicii din cadrul 
primăriei; 

- asigurarea comunicării citațiilor și a altor acte de procedură în condițiile Codului de Procedură 
Civilă 
- asigurarea înregistrării şi afișării publicațiilor de vânzare prin licitație publică conform art. 838 
din Legea 134/, noul Cod de procedura civilă; 

3.2.Obiectul de activitate al Biroului Managementul Documentelor il reprezintă: 

 -gestionarea întregii corespondenţe interne şi internaționale care intră  în instituţie prin 
intermediul serviciilor poştale: poştă militară, curier rapid, curieri ai: Tribunalului, Judecătoriei, 
Curţii de Apel şi ai Poliţiei;  
 -urmăreşte şi coordonează desfaşurarea în bune condiţii  a corespondenţei  intrate prin poşta 
electronică-portal;  
 -asigură comunicarea şi urmăreste circuitul documentelor în cadrul institutiei, între instituţie 
şi unitătile sanitare, culturale şi regiile subordonate;  
 -asigură circuitului documentelor între primărie şi alte instituţii, primirea şi expedierea 
corespondenţei întocmite de către direcţiile, serviciile şi birourile primăriei.   
     - asigurarea inregistrarii citațiilor, comunicarilor si a altor acte de procedură în condițiile 
Codului de Procedură Civilă, comunicarea lor la SRDC si Serviciul Juridic. 
Sinteza activităţii pe anul 2015  

Situaţia numarului  de înregistrări realizate de angajatii Serviciului Relaționare Directă  cu 
Cetăţenii împreună cu  al Biroului Managementul Documentelor este următoarea: 

A. Numărul cererilor înregistrate la sediul din C.D. Loga nr. 1: 
 

Direcția Numărul de 
înregistrări 

2015 

Numărul de 
înregistrări 

2014/ 

comparativ 

Primar 3147 3199 

Viceprimar Diaconu Dan 963 1599 

Viceprimar Traian Stoia 541 1189 
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Administrator Public 2246 2323 

Administratie Locală 41 - 

Comisia de Avizare a cererilor de org.a adunărilor publice 359 1298 

Consiliul Local-aparatul propriu de lucru 118 - 

Direcția Secretariat General  1275 1023 

Direcția Asistență Socială 115 116 

Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse 13061 16495 

Direcția Comunicare 4959 5000 

Direcția Dezvoltare 3700 3704 

Direcția de Mediu 8134 8728 

Direcția Evidența Persoanelor  36 50 

Direcția Economică 1099 1142 

Direcția Fiscală 65 336 

Direcția Tehnică 11381 12870 

Direcția Poliției Locale 1355 1692 

Direcția Instituții Școlare Medicale Sportive și Culturale  2117 3448 

Direcția  Urbanism  20332 22193 

Serviciul Achiziții Publice  1729 1722 

Serviciul Administrare Fond Funciar  3280 4316 

Serviciul Autoritate Tutelară 2185 2003 

Serviciul Juridic  1813 1930 

Serviciul Resurse Umane 4513 4408 

Serviciul Public de Asistență Medicală Școlară 1436 2070 

Indemnizații  3123 3118 
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Alocații  3129 3039 

Biroul Audit 181 227 

Biroul Managementul Calității 161 115 

Compartiment Arhivă  515 305 

Compartiment voluntar pentru situații de urgență 298 252 

Compartiment Control și Antifraudă  16 212 

Citații, comunicări Instanțe Judecătorești  6813 7931 

Citații, comunicări de la Instituții-rezolvare în  7 zile  61 76 

Call Center 850 1076 

Diverse 569 5000 

Comisia SCIM 15 19 

Comisia Centrala de Monitorizare 23 77 

Publicații de vânzare  1212 1405 

Portal 2711 2529 

Facturi 4965 4933 

Biroul Autorizare Act. Comerciale și Publicitare 5158 4426 

Total  119800 137594 

 

B. Numărul documentațiilor, avizelor , autorizațiilor, acordurilor , contractelor, certi- 

ficatelor, aprobate sau restituite ,etc., ridicate de petenți din totalul celor primite,   

de la camera 12 în anul 2015, este : 

 

Aviz Unic  1865 

Aviz Tehnic 73 
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Avize principiu protecția mediului și 
gestiunea deșeurilor 

2145 

Avize principiu  drumuri, permise spargere 1456 

Adeverință preemțiune 205 

Acorduri de funcționare comerț 827 

Autorizații de construire 1848 

Autorizații Comerț ambulant 204 

Acord de publicitate temporară 935 

Avize evenimente(mărțișoare,coronițe,bețe 
Sf.Nicolae) 

1377 

Certificate de urbanism 4894 

Contracte teren garaj 374 

Certificate de existență/inexistență 755 

Documentații respinse urbanism  479 

Planuri de situații  2638 

Adeverințe nomenclator stradal  1465 

Fișe  22 

Acorduri Direcția C.T.D.D. 20 

Total 21582 

C.Numărul persoanelor înscrise în audiență la Primăria Timișoara în 2015 este de 1025, 
comparativ cu 1474 audiențe în anul 2014. 

Obiective  majore  permenente : 

Creşterea gradului de satisfacţie al cetăţenilor cu privire la serviciile furnizate, ca urmare a 
asigurării unor relaţii de front office, de informare şi de comunicare, de calitate,  prin demersuri 
de simplificare a birocraţiei și scurtarea timpilor de așteptare. 

BIROUL ORGANIZARE EVENIMENTE  



Raportul de activitate pe anul 2015‐ Viceprimar Dan Diaconu 

 

38 

 

Biroul Organizare Evenimente are în componenţă un post şef birou şi 7 posturi de execuţie 

1. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI ORGANIZARE EVENIMENTE 

Gestionarea solicitărilor în baza Legii 544/2001 a liberului acces la informaţiile publice venite 
din partea instituţiilor şi a mass-media; stabilirea relaţiei cu societatea civilă, ONG-uri şi Consilii 
Consultative de Cartier, organizarea şi monitorizarea evenimentelor şi acţiunilor organizate de 
Primăria Timişoara, tehnoredactarea Monitorului Primăriei Municipiului Timişoara, a broşurilor 
informative pentru cetăţeni, pliante, afişe etc pentru promovarea evenimentelor municipalităţii, 
proiecte pentru tineri, susţinerea şi promovarea voluntariatului, dezvoltarea activităţii Consiliului 
Consultativ al Minorităţilor. 

Obiectul de activitate, pe larg:  

- identificarea oportunităţilor de a crea noi evenimente care să devină tradiţie a oraşului;  

- pregătirea evenimentelor festive ale primăriei, la nivel de birou sau în colaborare cu alte 
departamente, instituţii de cultură subordonate (Casa de Cultură a Municipiului, Teatrul Maghiar 
de Stat "Csiky Gergely", Teatrul German de Stat, Filarmonica "Banatul") ONG –uri sau instituţii 
publice locale (24 Ianuarie, Ziua Eroilor Neamului, Ziua Imnului, Ziua Drapelului, Ziua Europei, 
Ruga Timişoarei, Ziua Timişoarei, Ziua Armatei, Ziua Naţională, Târgul de Crăciun, Târgul de 
Paşte, decernarea titlurilor de Cetăţean de Onoare sau a diplomelor de excelenţă);  

- menţinerea relaţiei cu comisia de cultură a Consiliului Local şi cu instituţiile de cultură 
subordonate acestuia: Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely", Teatrul German de Stat, 
Filarmonica "Banatul" şi Casa de Cultură a Municipiului; - monitorizarea evenimentelor 
organizate de instituţiile de cultură subordonate Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi 
finanţate de Primăria Municipiului Timişoara, precum şi întocmirea unui raport final de activitate 
asupra evenimentului finanţat;  

- implicarea în pregătirea şi derularea unor proiecte culturale locale devenite deja tradiţie, alături 
de Casa de Cultură a Municipiului Timişoara: Bega Bulevard, Ziua Europei, Festivalul Artelor 
Timişorene, Zilele cartierelor, Festivalul Minorităţilor Naţionale şi Festivalul Gastronomic, Ziua 
Timişoarei, Târgul de Crăciun, Târgul de Paşte, Festvalul Baroc, Festivalul JazzTM; 

- redactarea comunicatelor de presă referitoare la evenimentele desfăşurate de municipalitate; 

- obţinerea tuturor avizelor necesare desfăşurării acţiunilor pe domeniul public; 

- organizarea unor evenimente/manifestări cultural-artistice(festivaluri, târguri, expoziţii, saloane, 
conferinţe, simpozioane, seminarii, workshop-uri şi sesiuni de comunicări); 



Raportul de activitate pe anul 2015‐ Viceprimar Dan Diaconu 

 

39 

 

- monitorizarea finanţărilor nerambursabile a proiectelor de tineret şi a proiectelor culturale cu 
finanţare de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi non-profit de interes 
local; 

- dezvoltarea turismului cultural prin organizarea de programe şi evenimente tematice (istorice, 
culturale, artistice) care să creeze şi să dezvolte proiecte şi parteneriate interne/externe prin 
dezvoltarea activităţilor de marketing indoor şi outdoor, promovare, publicitate, PR, cercetare;  

- sprijinirea constituirii Consiliilor Consultative de Cartier, înfiinţate în urma HCL 195/2003, 
participarea la şedinţele acestora împreună cu reprezentanţi ai direcţiilor primăriei, preluarea şi 
comunicarea răspunsurilor la petiţiile primite din partea lor;  

- participarea la şedinţele Comisiei de Ordine Publică din cadrul Primăriei Municipiului 
Timişoara 

- pregătirea şi editarea "Raportului Primarului Municipiului Timişoara";  

- pregătirea de HCL -uri referitoare la cetăţenii de onoare şi alte proiecte de interes local;  

- actualizarea bazei de date referitoare la instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale;  

- menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu organizaţiile neguvernamentale;  

- crearea unei baze de date completă, operativă şi permanent actualizată, privind oferta culturală 
şi de divertisment din municipiu şi proximităţi (galerii de artă, expoziţii, spectacole, obiective 
turistice), monitorizarea şi evaluarea diferiţilor indicatori cantitativi şi calitativi ai evenimentelor;  

- monitorizarea mass–media privind evenimentele și acțiunile municipalității şi comunicarea 
problemelor semnalate departamentelor responsabile de soluţionarea lor. 

2. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2015  

Biroul Organizare Evenimente s-a implicat în cursul anului 2015 în organizarea mai multor 
evenimente culturale cu un impact deosebit în rândul timişorenilor.  

Evenimentele organizate cu sprijinul nostru au fost mediatizate la nivel naţional şi internaţional, 
contribuind la crearea unei imagini de oraş cultural, a Timişoarei, şi au reuşit să atragă în oraşul 
nostru un număr mare de turişti. Astfel, şi anul acesta, vor avea loc diverse proiecte care vizează 
promovarea candidaturii municipiului Timişoara la titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 
2021. De asemenea, se vor organiza mai multe acţiuni pentru încurajarea turismului cultural prin 
promovarea zonelor istorice şi prin organizarea de evenimente şi acţiuni cultural-artistice de mare 
amploare cu artişti şi cu parteneri - instituţii din ţară şi din străinătate. Pentru a promova 
identitatea oraşului este necesară organizarea de actiuni, evenimente culturale şi festivaluri care 
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sunt instrumente de comunicare foarte puternice şi părţi esenţiale ale strategiei de marketing 
urban.  

Municipalitatea timişoreană, prin direcţiile de specialitate trebuie să implementeze Strategia 
culturală a municipiului Timişoara, aprobată prin HCL 535 din data: 31.10.2014 privind 
aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024.  

În perioada iunie 2012 - decembrie 2014, Primăria Municipiului Timişoara a construit în cadrul 
proiectului european Poli Culturali - Politica culturală, instrument de dezvoltare comunitară şi 
regională, Strategia Culturală a Municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024, un document 
de politică publică care care va fundamenta şi va ghida activitatea Primăriei Municipiului 
Timişoara în domeniul culturii pentru următorii 10 ani. Documentul a fost formulat în cadrul unui 
proces vast de consultare şi planificare participativă, ghidat de o viziune transversală asupra 
culturii şi de o abordare sustenabilă, plecând de la potenţialul, nevoile şi capacitatea operatorilor 
culturali din Timişoara.  

În cadrul acestui document strategic s-au identificat o serie de priorităţi de finanţare, care 
modifică priorităţile de finanţare anterioare, astfel: se vor finanţa cu precădere proiecte 
intergeneraţionale, de educaţie culturală/dezvoltarea publicului, de formare profesională pentru 
sprijinirea profesionalizării operatorilor culturali în zona managementului de fonduri publice 
naţionale şi europene, cu focus pe proiectele de cooperare transfrontalieră şi proiectele cu fonduri 
comunitare (ex. Programul Europa Creativă), evenimente dedicate tinerilor în afara centrului, 
proiecte interdisciplinare (atât la nivel artistic, de colaborare între artişti din diferite zone de 
creaţie, cât şi ca ofertă către public, în sensul colării unor zone diferite pentru a contrui un discurs 
comun: expoziţii de artă contemporană, teatru, carte, design, arhitectura, etc.), şcoli de vară 
pentru curatori tineri şi teoreticieni în domeniul artistic, proiecte sociale/intervenţie culturală, 
tabere interculturale, cu tematică culturală/artistică, înfiinţarea unor burse de creaţie şi de atelier 
pentru artiştii din Timişoara, care să compenseze problema lipsei spaţiilor şi problemele materiale 
care împiedică creaţia, proiecte de formare de formatori, proiecte cu participare internaţională 
substanţială, proiecte de promovare a brandurilor culturale locale.  

Acest lucru demonstrează faptul că, cultura este o prioritate de dezvoltare pentru administraţia 
publică locală, iar oraşul se mobilizează financiar, cultural şi uman pentru construcţia unei 
candidaturi competitive la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021 şi pentru a beneficia de 
impactul economic, social şi educaţional asociat unei vitalităţi culturale ridicate.  

La fel stau lucrurile şi în ceea ce priveste Strategia de tineret a municipiului Timişoara aprobată 
prin HCL nr. 574 din data: 27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului 
Timisoara pentru perioada 2014-2020 a municipiului Timişoara. 

Pentru atingerea acestui scop, Primăria şi Consiliul Local Timişoara au identificat pentru 
programul de sprijinire a activităţilor de tineret următoarele obiective: 
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1. Creşterea gradului de consum a culturii scrise şi dezvoltarea posibilităţii de autoexprimare a 
tinerilor; 

2. Creşterea gradului de implicare a tinerilor în muzică, dans, teatru, arte vizuale şi arte plastice; 

3. Creşterea nivelului de informare a tinerilor cu privire la valorile tradiţiei, istoriei, ştiinţei şi 
artei locale; 

4. Creşterea capacităţii de relaţionare a tinerilor din cadrul unităţilor de învăţământ; 

5. Creşterea implicării tinerilor în organizarea de proiecte şi activităţi extracuriculare; 

6. Intensificarea relaţiilor de parteneriat dintre instituţiile de învăţământ şi alţi actori sociali; 

7. Creşterea gradului de informare şi sensibilizare asupra vieţii comunităţii şi dezvoltarea unei 
atitudini 

civice a tinerilor; 

8. Promovarea ideii de voluntariat în randul tinerilor şi creşterea numărului de voluntari; 

9. Conştientizarea necesităţii de implicare în procesul de luare a deciziilor în rândul tinerilor; 

10. Facilitarea accesului tinerilor la servicii de consultanţă în vederea dezvoltării spiritului 
antreprenorial şi a dezvoltării carierei; 

11. Prevenirea şi reducerea consumului de droguri în rândul tinerilor; 

12. Îmbunătăţirea nivelului de informare şi educaţie a tinerilor asupra normelor şi regulilor 
fundamentale de igienă (personală, alimentară şi nutriţională, a mediului etc) precum şi asupra 
îmbolnăvirilor datorate igienei deficitare; 

13. Creşterea gradului de informare şi educare a tinerilor privind planificarea familială, 
conştientizarea de către tineri a modalităţii de transmitere şi a complicaţiilor infecţiilor cu 
transmitere sexuală cât şi a riscului întreruperii sarcinii; 

14. Dezvoltarea paletei de servicii pentru petrecerea timpului liber a tinerilor din Timişoara. 

Anul 2015 a însemnat pentru timişoreni atât promovarea unor evenimente noi cât şi continuarea 
unora care au devenit deja tradiţie. Evenimentele organizate de municipalitate se regăsesc pe 
Agenda Cuturală a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, aprobată prin HCL nr. 52/2015. 
Casa de Cultură a Municipiului Timişoara a luat fiinţă conform HCL 173 din 30.06 1998 şi este o 
instituţie publică de cultură fără personalitate juridică, care functioneza sub autoritatea 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Toate evenimentele municipalităţii s-au realizat la 
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nivelul oraşului Timişoara de către Biroul Organizare Evenimente în colaborare cu această 
structură a CLT şi ţinând cont de direcţiile aprobate în strategiile mai –sus menţionate. 

Ca eveniment nou, Primăria Municipiului Timişoara împreună cu Casa de Cultură a Municipiului 
a organizat prima ediţie a Timişoara International Music Festival – Get EXITed! REVOLUTION 
Festival. În perioada 30 – 31 mai, la Muzeul Satului Bănățean a avut loc în premieră Revolution 
Festival, unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din Timișoara. Line-up-ul evenimentului 
la care au participat peste 100 de artiști locali și internaționali a cuprins o paletă largă de genuri 
muzicale: de la dubstep și electric rock, până la heavy metal, electro şi latino. 

Un alt festival aflat la prima ediţie a fost Timişoara Rock Festival, organizat de Primăria 
Municipiului Timişoara şi Casa de Cultură a Municipiului Timişoara în perioada 30-31 octombrie 
şi 1 noiembrie 2015, în Piaţa Victoriei. Timişoara Rock Festival se doreşte a fi o legătură 
puternică între toţii iubitorii acestui gen, pentru că este nevoie de un festival rock de anvergură, 
promovat şi susţinut de municipalitate, care să aibă continuitate în Timişoara, oraşul care a dat 
nume celebre muzicii rock din România. Din păcate, datorită incendiului din clubul Colectiv din 
București, care a avut loc în noaptea de vineri 30 octombrie 2015, concertele din 31 oct. şi 1 nov. 
s-au anulat. Festivalul Rock s-a desfăşurat doar în data de 30 octombrie 2015. Tragedia de la 
Colectiv a determinat Ministerul de Interne să instituie planul roșu, iar Guvernul a decretat trei 
zile de doliu național. Deşi s-a desfăşurat doar o zi, festivalul a avut un real succes în rândul 
iubitorilor de rock şi nu numai. În data de 30 octombrie, de la ora 19.00, au urcat pe scena din 
Piaţa Victoriei mai multe trupe. The Different Class, adică David Rogojan – tobe, Seian 
Scorobete – bas şi Cris Paul - chitara/voce, au adus în prim plan un rock ce conţine influenţe din 
diverse genuri, precum blues/funk/stoner rock/psychedelic, un melanj pe care ei îl numesc 
Groove Rock. Timişorenii de la Implant pentru Refuz sunt, încă din 1995, prima trupă 
românească de hard-core şi unul din numele fondatoare a ceea ce s-ar putea numi valul de 
reactivitate inteligentă şi creativă al muzicii românesti. Cu o identitate bine conturată, de 20 de 
ani pe scena alternativă românească, au lansat în 2015 cel de-al şaptelea album, Cartography, de 
o mare complexitate muzicală şi lirică, cu o abordare  pur occidentală, adaptată la un mesaj social 
contemporan al României prezente. Componenţă: Octavian Horvath – voce, Valentin Popescu – 
ghitară, Răzvan Nicov – ghitară, Czifrak Ştefan – bas, Alexandru Hera – tobe. Pro Musica, una 
din trupele de legendă ale Timişoarei a revenit pe scenă după 21 de ani, într-un concert aniversar 
care a avut loc pe data de 5 octombrie 2014, la Sala Capitol a Filarmonicii Banatul din 
Timişoara şi care s-a bucurat de un mare succes în rândul publicului de toate vârstele, iar anul 
acesta în luna mai au lansat în cadrul unui concert, în curtea Penitenciarului Popa Şapcă, dublul 
DVD “41 – Live in Timişoara”. Pasărea Rock este un proiect nou şi vechi, deopotrivă. Un proiect 
nou, lansat pe piaţa muzicală din România (25 martie 2014, Bucureşti, Sala Palatului), dar şi de 
şcoală veche, cu membri fondatori care nu mai au nevoie de nicio introducere: Mircea Baniciu, 
Josef Kappl şi Ovidiu Lipan Ţăndărică. Sunt muzicieni prodigioşi care, atunci când se unesc într-
un proiect comun, dezlănţuie “fiarele din fabule”. Ajunşi la vârsta maturităţii artistice, fiecare 
dintre cei trei au înţelepciunea de a nu se rupe de trecut, ci de a căuta în experienţa comună a 
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tinereţii puterea şi forţa de a duce mai departe o poveste care a făcut legendă, povestea trupei care 
i-a consacrat. În data de 31 octombrie erau programaţi să cânte: Mere, Sanctuar, The Weekend 
Band, Sonatic, Zdob si Zdub şi în 01 noiembrie: A.L.L. Friends Band, Vest Phoenix Cover şi 
Phoenix. Aceştia şi-au reluat concertele în data de 20 decembrie în cadrul festivalului Rock for 
Revolution. 

O altă premieră a fost organizarea festivalului Art Encounters. În perioada 03 – 31 octombrie a 
avut loc la Timișoara prima ediție Art Encounters. Intitulat “Aparență și Esență”, evenimentul a 
fost curatoriat de Rainald Schumacher și Nathalie Hoyos din Berlin. Evenimentul a fost conceput 
ca un dialog între arta contemporană românească și contextul internațional actual, dialog facilitat 
de un număr de artiști români ale căror lucrări sunt recunoscute atât în România, cât și în 
străinătate, dar și de artiști străini care fac referire la spațiul românesc în opera lor. Timp de o 
lună, orașul Timișoara s-a transformat într-o veritabilă galerie de artă contemporană, unde peste o 
sută de artiști și-au expus lucrările în 17 locații diferite, cum ar fi Muzeul de Artă, Memorialul 
Revoluției, Sinagoga din Cetate, Halele Timco sau Cazarma U. 12 galerii de artă contemporană 
au prezentat mici expoziții ale artiştilor participanţi.  

Anul trecut, Primăria Municipiului Timişoara a organizat cea de-a treia ediţie a festivalului 
JAZZ™, în Piaţa Victoriei, între 03-05 iulie 2015. Timp de trei zile, Timişoara a fost un punct de 
referinţă pentru jazz-ul internaţional şi naţional.  

Cea de-a treia ediție a festivalului JAZZ™, a adus în piața Victoriei din Timișoara nume 
importante din jazzul mondial și artiști români de referință: Dianne Reeves, Guillaume Perret şi 
Liv Warfield w/ Prince’s NPG Hornz. ”Liv Warfield este, probabil, unul dintre artiştii cu cea mai 
mare ascensiune pe scena muzicală şi nu ne referim doar la jazz, R&B sau soul. Cu primul album 
lansat sub îndrumarea lui Prince, Liv a intrat direct în atenţia industriei muzicale: headline North 
Sea Jazz, Lugano, Luminato sau prezenţa la cele mai importante emisiuni TV din Statele Unite în 
2015 - David Letterman, Jimmy Kimel etc. confirmă acest lucru”, se arată în comunicat. 
Guillaume Perret a concertat pe scena JazzTM în 5 iulie, de la ora 21.00. ”Guillaume creează 
un amalgam inovativ de jazz contemporan, funk şi metal. O muzică hibridă, fermecătoare, ce 
stârneşte senzaţii şi lasă imaginaţia să zboare liberă. Rezultatul a doi ani de muncă intensă alături 
de Jim Grandcamp (chitară), Philippe Bussonnet (bas) şi Yoann Serra (baterie / sampler) este un 
produs cu o dinamică imensă şi sunete dincolo de aşteptări ce a ajuns deja pe scenele renumite ale 
unor festivaluri precum London Jazz Festival, Jazz sous les Pommiers şi Jazz à Vienne şi a 
călătorit cu muzica sa în Austria, Anglia, Franţa, Germania, Belgia, Polonia, Bulgaria, Letonia, 
Cehia, Italia, Elveţia, Statele Unite ale Americii dar şi India, Tailanda, Vietnam, Argentina, 
Chile, Uruguai, Senegal, Coasta de Fildeş şi Australia”, s-a mai aratat în comunicat.  

Dianne Reeves a concertat la Timişoara tot în 5 iulie, de la ora 22.30. ”Câştigătoare a patru 
premii Grammy la categoria «Best Jazz Vocalist» (singurul artist care a căştigat această categorie 
de trei ori consecutiv în 2001-2003), artista a prezentat cel mai recent material discografic 
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«Beautiful Life», care conţine 12 piese create pentru a atinge atât fanii de jazz, cât şi persoanele 
care nu ascultă acest gen atât de des. De-a lungul carierei a urcat pe cele mai importante scene ale 
lumii şi a fost capul de afiş al unor festivaluri precum: North Sea Jazz, Montreux Jazz Festival, 
SFJazz, Montreal Jazz, Java Jazz Festival, London Jazz Festival şi multe altele”. Cea de-a treia 
ediţie a festivalului JazzTm s-a desfăşurat în Piaţa Victoriei din Timişoara, în faţa Operei 
Naţionale Române din Timişoara, acolo unde a fost amenajată o scenă. Accesul la JazzTM a fost 
gratuit. "Accesul la festivalul JazzTM 2015 va fi complet gratuit. O zonă de scaune va fi 
amenajată în faţa scenei, accesul publicului la această zonă fiind liber. Am definit acest 
festival, încă de la prima ediţie, ca unul accesibil oricui, rezervarea unui loc pe scaune 
având un preţ simbolic la ediţiile trecute, festivalul fiind în continuare unul gratuit. Totuşi, 
din punct de vedere organizatoric şi funcţional, decizia de a elimina delimitările între cele 
două zone ale festivalului este una care, din experienţele ediţiilor anterioare, are argumente 
de netăgăduit", a declarat viceprimarul Dan Diaconu, corespondentului MEDIAFAX. 
Dintre artiştii români, Brum,,Ana-Cristina Leonte şi Exit Oz au concertat la JAZZ™, eveniment 
organizat de Primăria Municipiului Timișoara şi Casa de Cultură a Municipiului Timişoara. 
Trupa BrumAna-Cristina Leonte - voce, Albert Tajti - pian,  Alex Munte - saxofon, Michael 
Acker - double bass, Tavi Scurtu - baterie este un proiect de jazz contemporan creat la Timişoara 
de Alexandru Iovan. Albumul de debut “Împământenit”, a fost lansat în mai 2014 avand ca tema 
centrală relaţia de dragoste şi ura faţă de originile compozitorului.  

Încă de la prima ediţie, festivalul s-a bucurat de un enorm succes, prin participarea unui public 
numeros din ţară şi din străinătate. Anul acesta, în perioada 01-03 iulie 2016, va avea loc cea de-a 
patra ediţie Jazz™. Ne dorim ca această manifestare să devină un reper, şi, totodată o constantă în 
peisajul cosmopolit al Timişoarei, un eveniment care să contribuie, an de an, pe lângă alte 
manifestări culturale de prestigiu, la susţinerea oraşului nostru pentru candidatura la titlul 
„Timişoara – Capitală Culturală Europeană”, pentru anul 2021. Ne propunem să creştem turismul 
cultural şi, astfel, să dezvoltam un eveniment internaţional în spiritul multicultural al oraşului.  

Anual, la începutul lunii iulie, Timişoara devine capitala artei tradiţionale internaţionale. 
Festivalul Inimilor este una din cele mai prestigioase sărbători a folclorului românesc şi mondial, 
prima manifestare de acest gen inclusă în cadendarul UNESCO, un festival de maximă 
importanţă, un moment special de întâlnire între diverse popoare şi culturi, care se desfăşoară sub 
semnul păcii. Evenimentul a adus în faţa publicului timişorean o expozie de originalitate şi de 
tradiţii din toate colţurile lumii. Ediţia din 2015 s-a desfăşurat în perioada 08 – 12 iulie, pe scena 
din Parcul Rozelor din Timişoara. 

Cea de-a doua ediţie a Festivalului Artelor Timişorene a fost organizată de municipalitate în 
perioada 8 -14 iunie 2015. Festivalul şi-a propus, ca şi la prima ediţie, pe de-o parte, promovarea 
artiştilor locali, iar pe de altă parte facilitarea accesului publicului larg la manifestări culturale. Pe 
parcursul unei săptămâni întregi, artiştii Timişoarei în mod exclusiv muzicieni de toate genurile, 
dansatori, actori şi alţi prestatori în teatru şi film, scriitori, pictori, sculptori, arhitecţi şi 
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designeri au aparut în faţa timişorenilor şi i-au încântat cu talentul lor. Manifestările au avut loc 
atât în aer liber, în Parcul Rozelor, Parcul Botanic, Parcul Copiilor, Grădina de vară Capitol, la 
Bastionul Theresia, precum şi în alte spaţii neconvenţionale. Partenerii au fost: Casa de Cultură a 
Studenţilor din Timişoara, Facultatea de Arte şi Design Timişoara din cadrul Universităţii de 
Vest Timişoara, Liceul de arte plastice, Filarmonica Banatul Timişoara, Teatrul German de Stat, 
Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, Asociaţia Culturală Noua Acropolă, Fundaţia Triade, 
Asociaţia Noi Re – Cream, Clubul de dans sportiv Magnum Team, Pelicula Culturală şi Casa de 
Distribuţie Clorofilm. 

Ziua oraşului nostru este marcată în fiecare an în data de 3 august de municipalitatea timişoreană 
printr-o serie de evenimente culturale. Timişoara îmbracă straie de sărbătoare în genuri şi stiluri 
diferite. Momentele dedicate timişorenilor şi tuturor celor care trăiesc sau vizitează acest oraş 
sunt variate: concerte cu artişti români şi străini, expoziţii de artă, acţiuni care să rememoreze 
personalităţi care au facut şi fac cinste oraşului nostru.  Încercăm să marcăm cât mai clar în 
conştiinţa tuturor Ziua Timişoarei, să menţinem un standard ridicat al tuturor manifestărilor şi să 
fim mândri de oraşul nostru.  

În urmă cu şapte ani, municipalitatea timişoreană inaugura Aleea Personalităţilor din Parcul 
Central cu un dublu scop: pe de-o parte crearea unui spaţiu dedicat memoriei înaintaşilor, iar pe 
de altă parte, unul educativ destinat tinerilor, care în acest fel pot învăţa într-un mod plăcut mai 
multe lucruri despre istoria oraşului lor. În data de 3 august, de ziua Timişoarei în Parcul Central, 
pe Aleea Personalităţilor au fost dezvelite busturile lui Pius Brînzeu (unul dintre cei mai buni 
chirurgi pe care i-a dat şcoala de medicină timişoreană, activitatea sa medicală a făcut din 
Timişoara unul dintre cele mai importante centre de flebologie din ţară și din Europa. A 
contribuit la înființarea Institutului de Medicină din Timişoara, apoi a Spitalului Județean și a 
Centrului de Cercetări Experimentale, sculptor Aurel Gheorghe Ardeleanu) şi Anghel 
Dumbrăveanu (poet, prozator, eseist şi traducător, personalitate de seamă a culturii române 
contemporane, ilustru reprezentant al generației literare `60, care a contribuit la schimbarea 
cursului poeziei românești neo-moderne, sculptor Aurel Gheorghe Ardeleanu). 

Manifestările au debutat sâmbătă, 1 august, de la ora 20.00 în Piaţa Victoriei, unde au avut loc 
concerte cu: Alina Eeremia, Deepcentral, Antonia, 3rei Sud Est. 

Duminică, 2 august, tot în Piaţa Victoriei, începând cu ora 20.00 timişorenii au putut participa la 
concerul de lansare al Orchestrei de tineret a municipiului Timişoara şi la recitaluri susţinute de 
trupele: The Weekend Band şi Love Hunters. În încheierea concertelor a avut loc un foc de 
artificii. 

Luni, 3 august manifestările au început de la ora 09.00 în Parcul Central unde, pe Aleea 
Personalităţilor a avut loc dezvelirea busturilor lui Pius Brînzeu şi al lui Anghel Dumbrăveanu. 
La ora 11.00 a avut loc întrunirea în şedinţă festivă a Consiliului Local al Municipiului 
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Timişoara, la Sala Mare a Senatului Universităţii Politehnica Timişoara. Seara, iubitorii de jazz 
au fost invitaţi la Festivalul Blues pentru Timişoara, de la ora 19.00, în Piaţa Victoriei.  

Ajuns la cea de-a patra ediţie, Festivalul Baroc a avut loc în perioada 09-23 octombrie, cu dorinţa 
declarată de a constitui un prilej de a conştientiza moştenirea culturală bogată pe care o are 
Timişoara. Manifestarea îşi propune, an de an, să readucă în atenţie ziua de 18 octombrie, 
declarată zi de importanţă locală prin HCL 359 din 25.10.2011. În 18 octombrie 1716 prinţul 
Eugeniu de Savoya, personalitate care a marcat un moment de răscruce în istoria Europei, elibera 
cetatea Timişoara după 164 de ani de stăpânire otomană.  

Momentul 18 octombrie 1716 reprezintă unul de cotitură în istoria Timişoarei. După această dată 
Timişoara cunoaşte o dezvoltare pe toate planurile, devenind un oraş al premierelor. 
În cadrul Festivalului Baroc au avut loc o serie de evenimente ocazionate şi de trecerea în revistă 
a unor personalităţi ale muzicii vechi: un concert eveniment cu Jordi Savall şi unul cu Vincent 
Ségal. Celebrul Jordi Savall, unul dintre cele mai importante nume din lumea muzicii occidentale 
vechi este creditat la nivel mondial pentru readucerea la viaţă şi pe scenă a violei da gamba. Un 
obişnuit al scenelor din întreaga lume, dar şi al scenelor româneşti, muzicianul a înregistrat în 
anul 2009 un CD cu nouă piese scrise de Dimitrie Cantemir, intitulat „Cartea ştiinţei muzicii”. 
Vincent Ségal, muzician francez, a absolvit Academia de Muzică din Lyon şi pe cea din Canada. 
Este cunoscut mai ales pentru varietatea de colaborări cu nume precum: Steve Nieve, Elvis 
Costello, Cesaria Evora, Blackalicious şi mulţi alţii. Totodată, Festivalul Baroc îşi propune să 
prezinte viaţa de zi cu zi a Cetăţii Timişoara şi a locuitorilor acesteia, înainte şi după 1716, 
precum şi legăturile între comunităţile prezente în zona Bantului: români, sârbi, otomani, 
austrieci, şvabi. Festivalul Baroc doreşte să reînvie spiritul Timişoarei de altădată, un vechi oraş 
important al monarhiei dunărene şi al Europei Centrale şi să readucă în memoria contemporanilor 
gloria „oraşului ideal” baroc din secolul al XVIII-lea. 

În prima săptămână a lunii septembrie, între 04-06 septembrie, pe parcursul a trei zile, festivalul 
Bega Bulevard a adus, din nou, timişorenilor o serie de concerte, spectacole de teatru, activităţi 
pentru copii, ateliere de pictură, standuri de informare, activităţi interactive, culturale şi artistice. 
Sărbătoarea pune în centrul atenţiei canalul Bega, care este un adevărat bulevard viu al oraşului, 
şi, care deţine un semnificativ potenţial turistic, oferind timişorenilor o varietate de posibilităţi de 
recreere, de agrement şi de divertisment. Manifestările s-au desfăşurat între Podul Mitropolit 
Şaguna (Tinereţii) şi Podul Traian, în parcul Alpinet, pe malul canalului Bega şi chiar pe apă. Ca 
în fiecare an, mii de timişoreni au participat la concursul tradiţional de răţuşte de plastic care s-au 
întrecut pe Bega. 

În 2015 “Săptămâna mobilităţii”  s-a desfăşurat în perioada 16 - 22.09.2015 şi a fost parte a unei 
campanii a Uniunii Europene de sensibilizare a cetăţenilor cu privire la folosirea transportului în 
comun, a bicicletelor şi a mersului pe jos, în detrimentul transportului auto. Cu acest prilej, Biroul 
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Organizare Evenimente a organizat o serie de acţiuni care au promovat formele alternative de 
transport. Ca mijloc principal de realizare a fost propus mersul pe jos sau cu bicicleta. 

În perioada 10-11 octombrie, în Parcul Rozelor, Primăria Municipiului Timişoara și Casa 
de Cultură a Municipiului, cu participarea Consiliului Consultativ al Minorităţilor Naţionale au 
organizat Festivalul Folcloric al Minorităţilor Etnice din Timişoara şi Festivalul 
Gastronomic, ambele aflate la cea de-a doua ediţie. Intenția municipalităţii este aceea de a le 
oferi timişorenilor, pe lângă programul artistic prezentat, posibilitatea de a gusta din preparatele 
tradiţionale ale etniilor, de a savura produse specifice din zona Banatului şi de a participa la 
atelierele meşteşugăreşti organizate de Consiliul Consultativ al Minorităţilor Naţionale, organism 
constituit la nivel local. Prin acest festival, municipalitatea îşi propune să păstreze şi să 
promoveze autenticitatea folclorului şi a tradiţiilor minorităţilor etnice din Timişoara şi să 
dea un imbold organizării de ansambluri folclorice, etniilor care la ora actuală nu le au. 

Manifestările deja tradiţionale, care îmbină latura culturală cu cea comercială în contextul 
sărbătorilor creştine, organizate de Biroul Organizare Evenimente au fost cele două târguri din 
Piaţa Victoriei: Târgul de Paşte şi Târgul de Crăciun.  

Biroul Organizare Evenimente s-a implicat în organizarea Rugii Timişoarei alături de Casa de 
Cultură a Municipiului şi în colaborare cu asociaţiile de revoluţionari din Timişoara, s-a ocupat 
de organizarea în perioada 16-20 decembrie 2015 a marcării a 26 de ani de la evenimentele din 
decembrie 1989.  

Manifestările dedicate Revoluţiei au cuprins depuneri de coroane, aprinderea de candele, 
dezbateri, concerte, filme. În 20 decembrie 1989, Timişoara a devenit primul oraş liber de 
comunism din România. La 26 de ani de la Revoluţia Română, municipalitatea timişoreană a 
organizat în data de 20 decembrie, de la ora 17.00, în Piaţa Victoriei, concertul Rock for 
Revolution, în memoria eroilor care s-au jertfit pentru libertate în decembrie 89. Pe scenă au urcat 
următoarele trupe: Mere, Sanctuar, Sonatic, The Weekend Band, Vest Phoenix Cover şi Phoenix. 
 
Biroul Organizare Evenimente analizează propunerile de aprobare a titlului de Cetăţean de 
Onoare al Municipiului Timişoara, redactează materialele (referat şi proiect de hotărâre) şi le 
înaintează Consiliului Local. De asemenea, după adoptarea Hotărârii de Consiliu privind 
acordarea acestui titlu, Biroul Organizare Evenimente se ocupă de realizarea acestor diplome şi 
de organizarea Şedinţei festive de decernare a lor.   

În anul 2015 a fost acordat titlul de Cetăţean de Onoare dlui Stefan Walter Hell – HCL nr.27 - 
23.01.2015, dlui. Aurel Carol Nanu – HCL nr.28.-13.02.2015, dlui. Peter George Oliver Freund - 
HCL nr.118 - 20.03.2015, dlui. Ceia Tiberiu Aurel –HCL nr. 236-26.05.2015, dlui. Ştefan  Iosif  
Dragulescu – HCL nr. 323-31.07.2015, dnei  Coleta de Sabata – HCL nr. 322-31.07.2015, dlui. 
Ioan M. Anton- HCL nr.321-31.07.2015; unui număr de 38 de participanţi care s-au remarcat în 
timpul Revoluţiei din 1989, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor 
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Luptãtorilor Împotriva Regimului Comunist instaurat în Romania în perioada 1945-1989, prin 
HCL nr. 553 din 16.12.2015. De asemenea, membrii Trupei Cargo, prin HCL nr. 552 din data de 
16.12.2015, au primit titlul de Cetăţean de Onoare, pentru contribuţia deosebitã la promovarea 
muzicii rock în România şi îmbogãţirea patrimoniului acestui gen muzical, pentru remarcabilele 
interpretãri muzicale care au contribuit la promovarea imaginii Municipiului Timişoara în ţarã şi 
în strãinãtate.   

În luna decembrie a avut loc Gala Excelenţei timişorene, prin intermediul căreia municipalitatea a 
premiat ONG-urile care au adus un aport semnificativ vieţii comunităţii timişorene, elevii 
olimpici internaţionali şi profesorii lor coordonatori, excelenţa socio – culturală, au fost acordate 
premii pentru cele mai bune creaţii literare şi diplome pentru elevii de gimnaziu care au obţinut 
media 10 la învătătură în anul scolar 2014-2015, conform HCL nr. 430 din data: 16.10.2015. Au 
fost premiaţi: 416 elevi, 36 de studenţi, 4 cercetători, 50 de artişti, 9 elevi care au terminat cu 
media 10 examenul de bacalaureat şi 7 profesori coordonatori. 

 Pentru programul de finanţări nerambursabile, pentru proiecte de tineret şi proiecte culturale de 
interes public local, Primăria Municipiului Timişoara a alocat din bugetul local suma de 
736.681,16 lei, pentru anul 2015. Din această sumă au fost alocaţi 353.623,5 lei pentru proiectele 
de tineret şi 383.057,66 lei pentru proiectele de cultură. Au fost depuse un număr de 42 de 
proiecte pentru activităţi de/pentru tineret din care, în urma jurizării, au fost selectate pentru 
finanţare 27 de proiecte. Acestea au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local 
228/08.05.2015 privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finanţare nerambursabilă 
alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, 
pe anul 2015. Pentru 3 dintre acestea nu s-au semnat de către beneficiari contractele de finanţare, 
astfel încât au fost finanţate un număr de 24 de proiecte pentru activităţi de/pentru tineret. 

Au fost depuse un număr de 63 de proiecte pentru activităţi culturale din care, în urma jurizării, 
au fost selectate pentru finanţare 39 de proiecte. Acestea au fost aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Local 266/02.06.2015 privind aprobarea proiectelor de cultură cu finanţare 
nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit 
de interes local, pe anul 2015. Pentru 10 dintre acestea nu s-au semnat de către beneficiari 
contractele de finanţare, astfel încât au fost finanţate un număr de 29 de proiecte pentru activităţi 
culturale. 

Primăria Municipiului Timişoara acordă o atenţie deosebită proiectelor culturale şi de tineret de 
anvergură, cu caracter regional, euroregional şi internaţional care să sprijine candidatura 
Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii. 

În ceea ce priveşte raportul privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul 
Primăriei Municipiului Timişoara în anul 2015, Biroul Organizare Evenimente a preluat de la 
instituţii publice, ONG-uri, mass-media şi persoane fizice un număr de 291 solicitări scrise făcute 
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în baza Legii 544 / 2001 a liberului acces la informaţiile de interes public, la care au fost 
formulate răspunsuri ca urmare a informaţiilor primite de la compartimentele din cadrul 
instituţiei. Aceste solicitări au vizat: 

- utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc) – 98; 

- modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice – 39; 

- acte normative, reglementări – 27; 

- activitatea liderilor instituţiei –19; 

- informaţii privind modul de aplicare a Legii 544 / 2001 – 4; 

- altele (detalii privind situaţiile juridice, terenuri, locuinţe, liste, detalii privind 

procesele Primăriei Municipiului Timişoara) – 104. 

Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil a fost de 289 alte 2 solicitări făcând parte 
din categoria informaţiilor exceptate de la liberul acces al cetăţenilor, conform Legii 544/2001, 
art.12 lit. d.  
Buna funcţionare a structurilor democraţiei participative presupune consultarea permanentă a 
cetăţenilor din cartierele oraşului în legătură cu proiectele şi deciziile autorităţilor privind 
tematici de interes local. 

În cursul anului 2015, membrii Consiliilor Consultative de Cartier (CCC) au depus o serie de 
propuneri de îmbunătățire a nivelului de trai din cartier, implicit din Timișoara. Pentru rezolvarea 
acestor solicitări, alături de Direcția Comunicare au colaborat toate departamentele Primăriei care 
au fost solicitate. La fel ca și în anii anteriori, Direcția Comunicare a avut un rol de catalizator și 
moderator. În același timp, pentru realizarea tuturor evenimentelor culturale realizate în cartiere, 
CCC-urile au beneficiat de logistica și susținerea Casei de Cultură a Municipiului Timișoara. 

Pe parcursul întregului an 2015 au avut loc întâlniri cu cetățenii cartierelor, în mai multe zone ale 
orașului. Reprezentanții Direcției Comunicare au participat la aceste întâlniri, problemele ridicate 
de cetățeni fiind transmise spre rezolvare direcțiilor Primăriei. În cadrul întâlnirilor cu cetățenii 
au fost monitorizate atât investițiile și lucrările majore din cartiere în derulare, precum și lucrările 
noi.  

În cadrul fiecărei întâlniri, au avut loc sesiuni de întrebări și răspunsuri. Reprezentanții 
administrației locale au oferit răspunsuri privind problemele dezbătute, atât în cadrul ședințelor 
din cartiere, cât și în scris, urmare a înaintării proceselor verbale de ședință. 

Consiliile Consultative de Cartier, cu sprijinul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara și 
coordonarea reprezentanului Primăriei au organizat și în anul 2015 „Zilele Cartierului” în 
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următoarele cartiere:  Cetate, Mehala, Calea Martirilor, Steaua, Plopi-Kuncz, Calea Sever Bocu, 
Fabric, Ronaţ, Freidorf, Blaşcovici. 

Evenimentele din cartiere au avut loc cu precădere în lunile mai calde ale anului, însă, întrucât 
majoritatea dintre acestea fac referire inclusiv la sărbători religioase cu dată fixă, ultima dintre 
zile a avut loc în luna noiembrie, de Sf. Mihail şi Gavril. 

O altă structură aparținând democrației participative este Consiliul Consultativ pe Probleme de 
Tineret  (CCPT). Această structură consultativă fără personalitate juridică, care funcționează pe 
lângă Primăria Municipiului Timișoara, este formată din reprezentanți ai organizațiilor de tineret. 
În conformitate cu HCL nr. 243/23.04.2013, modificat prin HCL nr. 326/26.06.2014, CCPT 
funcţionează pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea aplicării 
politicilor publice în domeniul tineretului la nivel local. 

Pe întreg parcursul anului 2015 au avut loc întâlniri de plen ale Consiliului, punerea în practică a 
Strategiei de tineret a Municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2020 regăsindu-se în 
numeroase discuții ale CCPT.  

Precizăm faptul că inclusiv la jurizarea proiectelor de tineret au fost avute în vedere prevederile 
direcțiilor Strategiei. 

În vederea soluționării unor probleme de interes comunitar identificate la nivelul cartierelor 
municipiului, în acest an a avut loc o nouă ediție a Programului „Tinerii decid”. Acesta are ca 
scop creșterea gradului de implicare a tinerilor din învățământul preuniversitar timișorean în 
activitatea civică locală. În contextul Strategiei de tineret a municipiului Timişoara pentru 
perioada 2014-2020, Programul îşi propune să încurajeze iniţiativa civică a tinerilor, participarea 
lor la deciziile de interes local, implicarea directă a noii generatii în viaţa democratică a 
comunităţii locale.  

Întrucât Programul „Tinerii decid” se află pe agenda de activităţi a Casei de Cultură a 
Municipiului Timişoara, aspectele cu caracter financiar au beneficiat de susținerea acesteia. 
Jurizarea proiectelor depuse în cadrul celei de a V-a ediții a Programului a avut loc la sfârșitul 
anului 2015, pe primul loc situându-se echipa Colegiului Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I”, 
iar cea a Liceului Teoretic „William Shakespeare” pe cel de al doilea.  

Organizat în baza HCL nr. 144/25.03.2014, Consiliul Consultativ al Minorităţilor Naţionale 
(CCMN) este o structură consultativă fără personalitate juridică, care funcţionează pe baza 
dialogului structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea aplicării politicilor publice în 
domeniul minorităţilor naţionale. 

În cadrul întâlnirilor lunare ale CCMN, pe lângă identificarea principalelor probleme cu care se 
confruntă minoritățile naționale din zona Timișoarei, membrii organizațiilor participante au 
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organizat cea de a doua ediție a Festivalului Minorităţilor Etnice din Timişoara şi Festivalului 
Gastronomic. În amplasamentul generos al Parcului Rozelor, beneficiind inclusiv de susținerea 
financiară și logistică a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, evenimentul a avut loc în 
perioada 10-11 octombrie 2015.  

Pe lângă păstrarea obiceiurilor folclorice tradiționale, precum și specialităților culinare specifice 
fiecărei etnii, ca parte a identității, cele două festivaluri intenționează totodată să promoveze 
tradițiile fiecărei minorități etnice prezente în această vatră a schimbului intercultural, 
reprezentată de orașul nostru: Timișoara. 

3. PRINCIPALELE OBIECTIVE PE ANUL 2016  

Obiectivul principal al Biroului Organizare Evenimente este promovarea imaginii şi prestigiului 
municipiului Timişoara ca organizator de manifestări emblematice cu caracter de masă.  
Organizarea şi gestionarea operativă a evenimentelor şi festivalurilor devenite tradiţionale, alături 
de Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, care se ocupă de partea financiar - contabilă, 
dezvoltarea agendei de evenimente culturale şi introducerea de noi proiecte.  

Totodată, Biroul Organizare Evenimente participă la dezvoltarea relaţiilor cu societatea civilă 
prin creşterea implicării cetăţenilor în deciziile care se iau la nivel de oraş şi prin asigurarea 
liberului acces la informaţiile de interes public la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara în 
baza Legii 544/2001.  

Educarea spiritului civic, deschiderea şi apropierea autorităţii publice faţă de cetăţeni, rămân o 
prioritate a forurilor de decizie ale oraşului care susţin democraţia participativă indiferent vârsta, 
statut şi apartenenţa etnică. 

Conform obiectivelor municipalităţii pentru anul 2016, precum şi a direcţiilor trasate în Strategia 
culturală a municipiului Timisoara, aprobată prin HCL 535/2014 privind aprobarea Strategiei 
culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024, şi ţînând cont şi de Strategia de 
tineret a municipiului Timişoara aprobată prin HCL nr. 574/2014 privind aprobarea Strategiei de 
tineret a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2020 a municipiului Timişoara, Biroul 
Organizare Evenimente continuă promovarea imaginii şi creşterea prestigiului municipiului 
Timişoara prin evenimente de amploare, în vederea pregătirii candidaturii pentru obţinerea 
titlului de Capitală Europeană a Culturii 2021.  

Cu bucurie precizăm că, în luna decembrie 2015, Timişoara a fost nominalizată pe lista scurtă a 
oraşelor care trec în faza finală a competiţiei pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 
2021, alături de Baia Mare, Cluj-Napoca şi Bucureşti.  
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BIROUL RELAŢII LOCALE, NAŢIONALE ŞI REGIONALE  

‐ Pastrarea legaturii cu institutiile de cultura aflate in subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Timisoara, participare ca membru in Consiliile de Administratie ale acestora, 
evaluarea anuala a managementului Filarmonicii Banatul, a Teatrului German de Stat si a 
Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely, Casei de Cultura a Municipiului Timişoara, pentru 
activitatea desfasurata in anul 2014. 

‐ Legătura cu membrii Comisiei de Cultură a Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
‐ Urmărirea implementării Strategiei culturale a Municipiului Timişoara 2014-2024, 

document de politică publică realizat  cu finanţarea europeană prin  programul România- 
Serbia IPA Cross Border Cooperation Program- Serbia- Poli culturali- Politica Culturală ca 
instrument de dezvoltare comunitară şi regională/ Poles of cultures- Cultural Policy  as a 
Tool for Community and Regional Development, în care  partenerul lider a fost Institutul 
Intercultural Timişoara, iar Municipiul Timişoara a fost partener 2, proiect realizat în 
perioada 6 iunie 2013- 5 decembrie 2014.  

‐ Participarea la Forumul Cultural Eurocities dedicate Artei în spaţiu public, Torino, martie 
2015, promovarea proiectelor timişorene de artă în spaţiu public Parcul Triade şi Timişoara 
Art Encounters. 

‐ Continuarea parteneriatului cu Facultatea de Arte pentru promovarea tinerilor artişti 
(studenţi, masteranzi şi doctoranzi) în spaţiul expoziţional al Primăriei din Piaţa Victoriei 
nr.5, vis-a vis de Bancpost. Pe parcursul anului 2015 au fost organizate un număr de  21 de 
expoziţii personale şi de grup. De asemenea, pe simezele de la etajul 1 al primăriei, au avut 
loc 3 expoziţii tematice dedicate oraşului si organizate de către UAPT- Uniunea Artistilor 
Plastici, filiala Timişoara (2) şi respectiv Direcţia de Mediu din cadrul primăriei (1). 

‐ Colaborarea cu Asociaţia Timişoara Capitală Culturală Europeană pentru realizarea 
dosarului de candidatură a Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021 
(trimiterea de informaţii, discuţii, traducerea şi tipărirea Strategiei culturale a Municipiului 
Timişoara 2014- 2024 în limba engleză). 

‐ Participarea la Festivalul Bega Bulevard pentru promovarea obiectivelor Strategiei culturale  
a municipiului Timişoara 2014- 2024 în rândul populaţiei. 

‐ Păstrarea legăturii cu instituţiile culturale ale oraşului şi realizarea corespondenţei diverse în 
domeniul culturii. 

‐ Reprezentarea primăriei în comitetul de organizare a primei ediţii a evenimentului de artă 
contemporană TIMIŞOARA ART ENCOUNTERS ce a reunit 20 de expoziţii, în 20 de 
spaţii, în care au fost expuşi peste 150 de artişti. În cadrul TIMIŞOARA ART 
ENCOUNTERS a fost susţinut un program de întâlniri cu artişti, curatori şi istorici de artă, 
intervenţii în spaţiul public şi rezidenţe de artă şi un program educaţional la care au 
participat peste 5000 elevi şi studenţi. În total în perioada 3- 31 octombrie 2015 la 
TimişoaraArt Encounters au participat peste 15000 de vizitatori, evenimentul fiind de un 
real succes. 

BIROUL RELAŢII INTERNAŢIONALE 

1. OBIECTIV GENERAL:  
Biroul Relaţii Internaţionale are ca obiectiv general iniţierea, gestionarea şi dezvoltarea 
relaţiilor de cooperare internaţională ale Municipiului Timişoara. 
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2.   STRUCTURA BIROULUI 
În cursul anului 2015 Biroul Relaţii Internaţionale a funcţionat în cadrul Direcţiei 
Comunicare. 

3.    COMPONENŢA SERVICIULUI 
Biroul Relaţii Internaţionale are prevăzute, conform organigramei: 1 post de conducere, 
funcţionar public şi 5 posturi de execuţie, funcţionari publici de diferite specialităţi. 

Gradul de ocupare la sfârşitul anului 2015:   

- număr angajaţi: 1 post de conducere, funcţionar public şi 3 posturi de execuţie, 
funcţionari publici de diferite specialităţi; 

- posturi vacante: 2 posturi de execuţie, funcţionari publici. 
Şef Birou: Diana Donawell 

4.   OBIECTUL  DE ACTIVITATE 
a) asigură relaţiile de cooperare ale Primăriei Municipiului Timişoara cu oraşele înfrăţite şi 

partenere; 
b) asigură relaţiile de cooperare ale Primăriei Municipiului Timişoara cu alte oraşe din 

Europa şi de pe alte continente; 
c) asigură relaţiile de cooperare ale Primăriei Municipiului Timişoara cu asociaţii şi reţele de 

oraşe şi diverse instituţii şi organizaţii europene şi internaţionale; 
d) asigură relaţiile de cooperare ale Primăriei Municipiului Timişoara cu reprezentanţe 

străine în România şi reprezentanţe ale României în străinătate; 
e) propune Primarului iniţierea de Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi Dispoziţii 

necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice; 
5. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2015 
5.1 CONTINUAREA ŞI DEZVOLTAREA RELAŢIILOR DE COOPERARE CU 

ORAŞELE ÎNFRĂŢITE ŞI PARTENERE, CU ASOCIAŢII ŞI REŢELE DE ORAŞE 
EUROPENE ŞI INTERNAŢIONALE 

ACŢIUNI CU ORAŞELE ÎNFRĂŢITE ŞI PARTENERE 

În cursul anului 2015 au continuat şi au fost dezvoltate  relaţiile cu oraşele înfrăţite şi partenere. 
Au avut loc un număr de 52 de acţiuni şi diverse schimburi în mai multe domenii de activitate, 
după cum urmează: 

Oraşe înfrăţite 

 Graz (Austria) – în domeniile administrativ, cultural, servicii publice şi mediu; 
 Mulhouse (Franţa) – în domeniile administrativ, social, protecţiei civile, cultural şi tineret; 
 Faenza (Italia) ) – în domeniile administrativ, social şi cultural; 
 Karlsruhe (Germania) ) – în domeniile administrativ, servicii publice, social, cultural, sportiv, 
tineret şi proiecte europene; 
 Rueil-Malmaison (Franţa) – în domeniile administrativ şi cultural; 
 Szeged (Ungaria) – în domeniile administrativ, cultural, turism, mediu şi proiecte europene; 
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 Gera (Germania) – în domeniul administrativ; 
 Treviso (Italia) – în domeniile administrativ; 
 Novi Sad (Serbia) – în domeniile administrativ, dezvoltare locală, cultural, sportiv, tineret, 
turism şi proiecte europene; 
 Palermo (Italia) – în domeniul administrativ; 
 Nottingham (Marea Britanie) – în domeniul administrativ; 
 Cernăuţi  (Ucraina) – în domeniile administrativ şi cultural; 
 Trujillo (Peru) – în domeniul administrativ; 
 Da Nang (Vietnam) – în domeniile administrativ, economic, cultural şi turism; 
Oraşe partenere: 

 Munchen (Germania) – în domeniile administrativ, servicii publice, cultural şi şcolar; 
 Lublin (Polonia) – în domeniile administrativ, dezvoltare locală, cultural, tineret, şcolar, 
economic, şi proiecte europene; 
 Banja Luka (Bosnia şi Herţegovina) – în domeniile administrativ şi cultural; 
 Nancy (Franţa) – în domeniul tineretului; 
 Vârşeţ (Serbia) – în domeniile medical şi proiecte europene. 
De asemenea, în cursul anului 2015 au continuat demersurile de înfrăţire cu oraşul Lublin din 
Polonia şi a fost emisă o hotărâre de consiliu local pentru aprobarea încheierii unui acord de 
înfrăţire şi cooperare între oraşe acordul urmând să fie semnat în prima jumătate a anului 2016. 

COOPERAREA CU ASOCIAŢII ŞI REŢELE DE ORAŞE EUROPENE ŞI 
INTERNAŢIONALE 

În cursul anului 2015, în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara au fost desfăşurate diverse 
activităţi, care decurg din calitatea de membru a Municipiul Timişoara în reţelele de oraşe 
Eurocities, Clubul de la Strasbourg, Les Rencontres (LIKE),  Cities for Sport, Uniunea 
Internaţională a Transportatorilor Publici, Energy Cities/ Energie Cités, dintre care menţionăm:  

- transmiterea către direcţiile/serviciile/birourile din cadrul instituţiei  de  informaţii privind 
calendarul principalelor evenimente şi activităţi ale reţelelor de oraşe; 

- transmiterea către direcţiile/serviciile/birourile din cadrul instituţiei  de  informaţii privind 
programele de finanţare existente la nivelul Uniunii Europene; 

- transmiterea către direcţiile/serviciile/birourile din cadrul instituţiei  de  informaţii privind 
propunerile de proiecte primite din partea oraşelor membre ale reţelelor; 

- completarea şi transmiterea unor chestionare şi studii privind diverse problematici de 
interes pentru oraşe;  

- demersuri pentru participarea la diverse iniţiative europene propuse; 
- implementarea măsurilor asumate prin aderarea la diverse iniţiative europene etc. 
5.2.  INIŢIEREA ŞI DEZVOLTAREA RELAŢIILOR CU ALTE ORAŞE DIN 

EUROPA ŞI DE PE ALTE CONTINENTE, ADERAREA LA NOI ASOCIAŢII ŞI 
REŢELE DE ORAŞE EUROPENE ŞI INTERNAŢIONALE 

În cursul anului 2015 Primăria Municipiului Timişoara a continuat demersurile pentru încheierea 
unor acorduri de cooperare cu oraşele Gwangju din Coreea de Sud, Cape Town din Africa de Sud 
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şi Monastir din Tunisia, a semnat o scrisoare de intenţie pentru stabilirea de relaţii de cooperare 
cu oraşul Fez din Maroc şi a iniţiat demersuri pentru stabilirea de relaţii de cooperare cu oraşele 
Bolzano din Italia, Oslo din Norvegia şi Barcelona din Spania. Au avut loc un număr de 6 
acţiuni şi diverse schimburi în mai multe domenii de activitate, după cum urmează: 

 Fez (Maroc) – în domeniile administrativ, cultural şi turismului; 
 Bolzano (Italia) – în domeniile administrativ şi economic; 
 Oslo (Norvegia) – în domeniile administrativ, social şi proiectelor europene; 
 Barcelona (Spania) – în domeniul protejării şi conservării patrimoniului arhitectural. 
ADERAREA LA ASOCIAŢII ŞI REŢELE DE ORAŞE EUROPENE ŞI INTERNAŢIONALE 

În cursul anului 2015, Municipiul Timişoara a făcut demersurile necesare pentru aderarea la 3 noi 
asociaţii europene şi internaţionale: UITP - Uniunea Internaţională a Transportatorilor Publici, 
Energy Cities - Energie Cités şi Ruta Europeană Art Nouveau - Ruta Europeană a 
Modernismului. 

5.3 COOPERAREA CU REPREZENTANŢE DIPLOMATICE DIN ROMÂNIA ŞI 
TIMIŞOARA 

În cursul anului 2015, Primăria Municipiului Timişoara a continuat relaţii de cooperare cu 
ambasadele  Republicii Federale Germania, Republicii Franceze, Republicii Austria, Regatului 
Ţărilor de Jos, Bosniei şi Herţegovina, Republicii Tunisiene, Ungariei, Statelor Unite Mexicane, 
Republicii Macedonia, Statului Palestina, Republicii Federale Nigeria, Republicii Indonezia, 
Regatului Suediei, precum şi cu consulatele din Timişoara ale Republicii Federale Germania, 
Republicii Serbia, Republicii Austria, Regatului Ţărilor de Jos, Republicii Franceze, Republicii 
Italiene, Republicii Tunisia, Regatului Suediei, Republicii Cehe, Republicii Peru, Republicii 
Macedonia, Republicii Moldova, Unagariei, Republicii Bulgaria, Republicii Estonia, Regatului 
Spaniei şi Republicii Coreea. De asemenea, au fost iniţiate relaţii de cooperare cu ambasadele 
Republicii Turcia, Republicii Populare Chineze şi Regatului Norvegiei. 

5.4 ASIGURAREA ACTIVITĂŢII DE PROTOCOL DIN CADRUL PRIMĂRIEI 
MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 

În cursul anului 2015, au fost făcute pregătiri şi organizată primirea unui număr de 46 de delegaţii 
străine, care au vizitat Primăria Municipiului Timişoara, după cum urmează: 25 delegaţii 
diplomatice - reprezentanţi ai Ambasadelor, Consulatelor şi reprezentanţi oficiali ai diverselor 
state; 9 delegaţii din oraşe înfrăţite, 6 delegaţii din oraşele partenere şi 6 diverse alte delegaţii. 
 

5.5 DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE   

În cursul anului 2015, au fost pregătite deplasările în străinătate pentru un număr de 15 delegaţii, 
după cum urmează: 7 deplasări în oraşele înfrăţite, 2 deplasări în oraşele partenere şi 6 deplasări – 
participări la proiecte, conferinţe internaţionale, întâlniri în cadrul reţelelor de oraşe etc. 
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5.6 INIŢIEREA DE PROIECTE DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL ŞI 
DISPOZIŢII ALE PRIMARULUI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 
În anul 2015 a fost promovat un număr de 5 hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara. 

5.7 ASIGURAREA RELAŢIILOR DE COOPERARE ALE PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI 
TIMIŞOARA CU ALTE AUTORITĂŢI PUBLICE 

În cursul anului 2015 a fost întocmit un număr de 16 rapoarte şi situaţii pentru Instituţia 
Prefectului-Judeţul Timiş, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Asociaţia 
Municipiilor din România. 

5.8 EVENIMENTE ORGANIZATE 

În cursul anului 2015 Biroul Relaţii Internaţionale a participat la organizarea a 5 evenimente: 
prima “Adunare Generală a Consiliului Consultativ Economic al Timişoarei” din data de 8 aprilie 
2015, prima ediţie a Festivalului Timfloralis (22-24 mai 2015), a 3-a ediţie a Festivalului JazzTm 
(3-5 iulie 2015), manifestările organizate de “Ziua Timişoarei 2015” (1-4 august 2015) şi 
festivităţile dedicate „Rugii Timişoarei”din data de 13 septembrie 2015. 

5.9 ALTE ACTIVITĂŢI 
Alte activităţi desfăşurate în cadrul Biroului Relaţii Internaţionale au fost: 

- redactarea corespondenţei primarului şi viceprimarilor pentru străinătate; 
- traducerea de documente legate de activităţile specifice sau proiectele derulate (scrisori, 

acorduri, contracte, diverse documentaţii);   
- redactarea de corespondenţă cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate în 

scopul derulării activităţilor specifice; 
- pregătirea mapelor de prezentare a municipiului Timişoara cu  prilejul vizitelor efectuate 

de către delegaţiile străine. 
 
5.10 OBIECTIVE PENTRU ANUL 2016 
- continuarea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu oraşele înfrăţite şi partenere, cu asociaţii şi 
reţele de oraşe europene şi internaţionale; 

- iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor cu alte oraşe din Europa şi de pe alte continente, aderarea la noi 
asociaţii şi reţele de oraşe europene şi internaţionale. 

COMPARTIMENT CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ     

1. Compartiment Centrul de Informare Turistică: 2 angajaţi (personal contractual)  

2. Obiectul de activitate: 
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Activitatea Compartimentului Centrul de Informare Turistică constă în  promovarea turistică a 
municipiului Timişoara prin oferirea de servicii informaţionale referitoare la obiective turistice 
din Timişoara şi din zona Banatului, unităţi de cazare, unităţi gastronomice, calendarul 
evenimentelor culturale, posibilităţi de transport, agenţii de turism, posibilităţi de petrecere a 
timpului liber, informaţii privind serviciile de închirieri auto, servicii de ghidaj în oraş şi în zonă, 
etc. 

În acest sens Centrul de Informare Turistică editează şi distribuie materiale de promovare, 
colaborează cu specialişti şi instituţii de profil turistic sau conex, participă la seminarii, târguri 
naţionale şi internaţionale de turism. 

În cadrul infocentrului au loc diverse evenimente culturale - expoziţii de pictură, grafică, 
fotografie, lansări de carte pe teme turistice.  

3. Sinteza activităţii pe anul 2015: 

3.1 Participări la târguri de turism şi evenimente 

Primăria Municipiului Timişoara, prin Centrul de Informare Turistică, a participat în anul 2015 la 
două târguri internaţionale de turism, respectiv la Târgul Internaţional de Turism Ferien-Messe 
din Viena-târgul de turism din Austria cu cel mai mare număr de vizitatori, ce s-a desfăşurat în 
perioada 15.01.2015 – 18.01.2015 şi la Târgul Internaţional de Turism ITB Berlin-cel mai mare 
târg de turism din lume, ce s-a desfăşurat în perioada 04.03.2015 – 8.03.2015. La ambele târguri 
participarea a avut loc în standul Autorităţii Naţionale pentru Turism din România. În cadrul 
târgurilor a fost prezentată Timişoara ca şi destinaţie turistică, a fost promovat turismul local, 
regional şi evenimentele culturale din anul 2015. Au fost purtate discuţii cu specialişti în turism, 
cu reprezentanţi ai unor firme de turism şi s-au oferit informaţii turistice numeroşilor vizitatori, 
care au pus întrebări despre Timişoara, împrejurimi, posibilităţi de cazare, stabilirea de trasee 
turistice. Participările la târguri au fost şi oportunităţi pentru schimburi de experienţă şi colaborări 
pentru eventuale proiecte viitoare ale Timişoarei.  

În data de 23 mai 2015 Centrul de Informare Turistică a participat la Zilele oraşului înfrăţit 
Szeged, din Ungaria, la Târgul de pe Pod, unde a promovat Timişoara, a distribuit materiale de 
promovare turistică şi a informat vizitatorii târgului despre atracţiile Timişoarei şi evenimentele 
culturale ale oraşului.  

În perioada 29.05 – 07.06. 2015 o persoană din cadrul Centrului de Informare Turistică a însoţit 
delegaţia de tineri din cadrul Consiliului Consultativ de Tineret la Karlsruhe cu ocazia participării 
acestora în cadrul YouConf 2015, program derulat în cadrul Programului Erasmus+. Conferinţa 
s-a încadrat în seria de evenimente aniversare organizate de oraşul german, în contextul 
sărbătoririi celor 300 de ani de existenţă. Pornind de la ideea că modul în care va arăta oraşul în 
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viitor se află în totalitate în mâinile tinerilor, principala temă care a fost abordată în cadrul 
grantului a fost „Oraşul viitorului”, din anul 2015 până în 2051.  

Centrul de Informare Turistică a participat cu materiale de promovare ale Timişoarei şi 
Banatului, la infodesk-ul din cadrul Conferinţei „Spaţiul dunărean – Fluviul ca experienţă”, în     
perioada 25-26.06.2015. 

Centrul de Informare Turistică a participat cu materiale de promovare a Timişoarei în cadrul 
Festivalului Bega Bulevard în periaoda 4-6 septembrie. 

La invitaţia Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului în judeţul Timiş a participat 
în data de 3 noiembrie 2015 la întâlnirea de lucru pe tema Infocentrelor Turistice din Judeţul 
Timiş, la Consiliul Judeţean Timiş. 

În 12-15 noiembrie 2015 Municipiul Timişoara a participat cu stand propriu la Târgul de Turism 
al României de la Bucureşti, acţiune în cadrul căreia a fost promovată Timişoara şi zona 
Banatului, festivalurile şi evenimente artistice importante, care se desfăşoară anual în oraşul 
nostru. 

3.2 Realizarea de materiale de informare şi promovare turistică 

În vederea participării la târguri şi evenimente, precum şi pentru distribuirea de materiale de 
informare şi promovare turistică pentru vizitatorii oraşului, prin grija Centrului de Informare 
Turistică au fost realizate următoarele tipărituri: 

- Broşuri de prezentare a oraşului în limba română - 2000 buc., în limba engleză -2000 buc. şi în 
limba germană – 2.000 buc. 
- 4.000 de broşuri cu evenimentele culturale anuale în română, engleză, germană 

- 4.000 de semne de carte cu imagini din Timişoara 

- 25.000 buc. hărţi format A3 cu centrul Timişoarei (Schubert & Franzke), la care fiecare filă 
conţine pe faţă harta centrului, iar pe verso descrieri în trei limbi ale principalelor obiective 
turistice cuprinse pe hartă şi lista muzeelor din Timişoara 

- 25.000 de hărţi oficiale (ediţia 4) ale oraşului în colaborare cu Schubert & Franzke 

- 12.000 pliante „Harta şi atracţiile turistice” (română, engleză, germană) 

- 6.000 pliante „Obiective turistice din Timişoara şi din Banat” (română, engleză, germană) 

- şapte bannere de prezentare a oraşului cu ocazia participării la Târgul de Turism al României 

3.3 Organizare de expoziţii în cadrul Centrului de Informare Turistică 
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  Pe parcursul anului 2015 în cadrul Centrului de Informare Turistică au fost organizate 8 expoziţii 
de fotografie şi pictură cu tematică turistică din zona Timişoarei şi a Banatului: 

 Imagini pitoreşti din zona Banatului – expoziţie foto 
 Locuri şi oameni de prin Banat - expoziţie foto 
 Patrimoniul viu al Banatului I – colaje foto 
 Calea ferată Oravita – Anina şi Banatul de Munte - expoziţie foto 
 Dunărea de la izvoare până la Marea Neagră – expoziţie de cartofilie 
 Timişoara – imagini de ieri şi azi – expoziţie de pictură 
 Patrimoniul viu al Banatului II – colaje foto 
 Anotimpuri, flori, culori – expoziţie de pictură 

    3.4  Diverse 
Centrul de Informare Turistică a colaborat cu instituţii culturale din Timişoara, de la care a primit 
şi distribuit materiale de promovare privind evenimentele culturale desfăşurate în oraş. De 
asemenea evenimentele au fost înscrise în agenda evenimentelor culturale, pe website-ul  
www.timisoara-info.ro. 

S-a continuat colaborarea în cadrul Asociaţiei European Cities Marketing. 

Ca urmare a înaintării de către ADETIM a Strategiei comune de dezvoltare şi valorificare a 
potenţialului turistic a Canalului Bega în zona româno-sârbă, rezultată în urma derulării unui 
proiect transfrontalier IPA, în luna mai 2015 a fost emis HCL 229 / 8.05.2015, prin care 
Municipiul Timişoara a semnat un Acord Cadru de Cooperare,  prin care instituţii relevante din 
aria de cooperare transfrontalieră a Canalului Bega, se angajează să colaboreze şi să contribuie la 
implementarea Planului Planul Comun de Acţiune din cadrul Strategiei.  

Prin HCL 543/8.12.2015 Municipiul Timişoara a devenit membru al Asociaţiei Art Nouveau 
European Route – Ruta Europea del Modernisme, cu sediul la Barcelona, în cadrul căreia se va 
promova patrimoniul Art Nouveau al oraşului. Asociaţia Art Nouveau European Route–Ruta 
Europea del Modernisme este o organizaţie non-profit, formată din autorităţi locale şi alte entităţi 
publice şi private, care protejează, îmbunătăţesc, diseminează şi promovează patrimoniul artistic 
şi arhitectural Art Nouveau. 

În anul 2015 Centrul de Informare Turistică a fost vizitat de peste 12.000 de vizitatori, care au 
primit informaţii turistice şi materiale de informare turistică. 

Pentru workshopuri, conferinţe şi congrese organizate în Timişoara pe parcursul anului 2015, au 
fost distribuite peste 10.000 de materiale de promovare a oraşului.  

4. Obiective majore pe anul 2016 

 Continuarea activităţilor de promovare a oraşului la nivel naţional şi internaţional prin 
participarea la Târguri Internaţionale de Turism 
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 Editarea şi tipărirea de noi materiale informative şi de promovare turistică a oraşului în 
diverse limbi străine 

 Editare şi tipărire de diverse materiale si iniţiere de acţiuni şi proiecte pe teme turistice, 
pentru a duce la îndeplinire unele măsuri, în baza strategiilor şi a rutei culturale Art 
Nouveau, din care Timişoara face parte. 

 

COMPARTIMENT  E-COMUNICARE 

1. COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI 

Compartimentul e-Comunicare are în componenţă 2 posturi de execuţie ocupate  

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI 

Compartimentul e-Comunicare are ca obiect de activitate şi comunicarea electronică cu cetăţenii. 
Acest lucru se concretizează prin administrarea şi actualizarea zilnică a portalului 
www.primariatm.ro şi gestionarea reţelei de infochioşcuri.  

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2015 

Activitatea de comunicare electronică cu cetăţenii: 

Portalul web al Primăriei Municipiului Timişoara, www.primariatm.ro, conţine trei secţiuni: 
Primăria, Monitorul şi Timişoara. Portalul este constituit din mai multe aplicaţii online ce au ca 
scop crearea unui mijloc de informare electronic cu cetăţenii, în timp real, despre activitatea 
administraţiei publice locale, oferirea de servicii online precum şi crearea unei arhive de 
informaţii despre oraşul Timişoara utile cetăţenilor, turiştilor şi oamenilor de afaceri. Dovada 
utilităţii acestui portal, constă în faptul că site-ul www.primariatm.ro, conform www.trafic.ro, la 
Categoria Regional ocupă locul 46 în topul audienţei pe luna decembrie 2015. 

În anul 2015, în ceea ce priveşte portalul web s-au realizat următoarele: 
 

1. Se actualizează ori de câte ori este nevoie categoria "Acte necesare şi formulare"; 
2. S-a continuat actualizarea aplicaţiei Formulare online, dezvoltate în 2012; 
3. S-au publicat planurile urbanistice de detaliu şi zonale care au fost supuse dezbaterilor 

publice, anunţuri de achiziţii publice, certificate şi autorizaţii de construire, comunicate de 
presă, şi alte informaţii de interes public. 

4. S-au realizat două site-uri pentru târgul de Crăciun şi de Paşte prin intermediul căruia 
cetăţenii au fost informaţi despre evenimente şi activităţi organizate în cadrul târgului; 

5. S-a continuat şi în anul 2015 cu transmiterea online a şedinţelor Consiliului Local 
Timişoara şi a altor evenimente importante pentru municipiul nostru pe portalul instituţiei, 
www.primariatm.ro; 

6. S-a continuat cu administrarea Monitorul online a Primăriei Municipiului Timişoara, ziar 
online care se actualizează zilnic cu informaţii despre activitatea primăriei şi a Consiliului 
Local Timişoara. 
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7. În decembrie 2012, s-a finalizat obicetivul de investiţii “Sistem de informare şi 
comunicare facil pentru cetăţeni – panouri informative”, proiect finanţat prin Programului 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli 
urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană. 
Valoarea obiectului de investiţie este de 4.522.865,03 lei. Prin acest proiect s-a realizat o 
reţea de 29 de panouri informative care afişează în timp real informaţii despre activitatea 
Primăriei Municipiului Timişoara şi a Consiliului Local Timişoara şi totodată s-a 
îmbunătăţit servicii electronice oferite atât cetăţenilor municipiului cât şi persoanelor care 
vin sau tranzitează oraşul Timişoara. 

4. PRINCIPALELE OBIECTIVE PE ANUL 2016 

Având în vedere obiectivele majore ale instituției, în 2016 ne-am propus îmbunătăţirea continuă a 
relaţiei dintre cetăţeni şi administraţia publică locală și asigurarea de servicii de informare şi 
documentare accesibile tuturor cetăţenilor care interacţionează cu spaţiul Web. În acest sens, s-au 
demarat unele activităţi pregătitoare pentru modificarea designului web al paginii oficiale de 
internet a instituţiei.   

COMPARTIMENTUL DE PRESĂ 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2015 

Promovarea transparenţei decizionale şi a democraţiei participative, realizarea unei corecte 
informări a cetăţenilor sunt deziderate ale activităţii municipalităţii în relaţia cu mass-media, iar 
această relaţie este menţinută prin intermediul conferinţelor de presă, al comunicatelor de presă şi 
al ieşirilor pe teren pentru prezentarea diferitelor proiecte în derulare sau a obiectivelor realizate 
ale administraţiei locale. 

Conferinţele de presă se desfăşoară o dată pe săptămână, în ziua de marţi, de la ora 11.00, dar ele 
se organizează şi atunci când este necesară informarea în timp util a timişorenilor. Au fost 
organizate şi alte conferinţe de presă, nu numai cea săptămânală, ceea ce face ca, în total, să avem 
în anul 2015 un număr de 102 conferinţe de presă organizate, având diferite teme, la care au luat 
parte jurnaliştii din presa locală şi centrală, accesul fiind liber. Compartimentul de presă a 
pregătit documentaţia aferentă: comunicate de presă, prezentări de proiecte, informări publice. 
Comunicatele de presă sunt redactate zilnic şi sunt menite să informeze mass-media, dar şi 
comunitatea locală direct asupra activităţilor curente din cadrul Primăriei Municipiului 
Timişoara, numărul acestora crescând pe măsură ce activităţile municipalităţii s-au diversificat. 
Începând din 11 martie 2003, comunicatele de presă sunt postate şi pe pagina de internet a 
Primăriei Municipiului Timişoara. Comunicatele sunt transmise redacţiilor, precum şi tuturor 
celor interesaţi prin intermediul poştei electronice (e-mail), iar la cerere şi prin fax. Astfel, în anul 
2015 au fost postate pe site-ul primariatm.ro un număr de 1003 comunicate de presă ale Primăriei 
Municipiului Timişoara, serviciilor din subordine, anunţuri publice ale societăţilor comerciale de 
utilităţi publice din subordinea municipalităţii, invitaţii la diferite evenimente. 
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Au fost organizate pentru presă 26 de ieşiri pe teren pentru prezentarea diferitelor activităţi, 
proiecte sau investiţii în derulare ale municipalităţii. Aceste evenimente de presă au fost 
organizate în măsura în care a existat un interes crescut din partea mass-media pentru un anumit 
subiect, iar o simplă prezentare a acestuia în cadrul unei conferinţe de presă sau prin intermediul 
unui comunicat de presă nu era suficientă. De asemenea, reprezentanţii Compartimentului de 
Presă au luat parte la derularea evenimentelor anunţate la care a fost invitată presa şi la care 
Primăria şi Consiliul Local au fost coorganizatori, sau la manifestări culturale ale instituţiilor de 
cultură din subordine, la care au luat parte şi reprezentanţi ai presei. 

Pe lângă comunicate, conferinţe de presă, organizarea unor ieşiri pe teren sau participarea la 
diverse evenimente, a fost înregistrat un mare număr de solicitări din partea mass-media care 
vizează diferite alte subiecte. Compartimentul de Presă s-a ocupat şi de redactarea ziarului 
Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara, care apare lunar. Dacă în decembrie 2002, 
Monitorul avea doar patru pagini, în momentul de faţă formatul său a ajuns la 16 pagini. 
Monitorul Primăriei Timişoara este distribuit lunar în mod gratuit în casele timişorenilor. 
Acţiunea de tipărire a Monitorului Primăriei Municipiului Timişoara, ziarul Primăriei, a fost 
demarată în ideea unei mai bune informări a cetăţenilor municipiului cu privire la activităţile 
Primăriei şi Consiliului Local Timişoara, dar şi pentru a încuraja iniţiativele societăţii civile, a 
promova istoria şi trecutul oraşului, a scoate la lumină oameni cu adevărat excepţionali care fac 
cinste Timişoarei. Datorită succesului înregistrat la timişoreni, în mod progresiv, de la an la an, a 
fost mărit atât numărul de pagini, cât şi volumul de informaţii. În prezent, formatul publicaţiei 
este: A3, alb –negru, hârtie de ziar, 16 pagini, apariţie lunară, distribuţie gratuită la cetăţeni, în 
cutia poştală. Tirajul actual este de 125.000 de exemplare. Este editat în conformitate cu legislaţia 
actuală, care impune publicarea hotărârilor de consiliu local şi altor anunţuri publice. De la 1 
august 2011, odată cu sărbătorirea apariţiei numărului 100 din seria nouă a Monitorului, 
timişorenii pot vizualiza şi varianta online a ziarului pe www.primatiatm.ro.  

 

BIROUL SPORT-CULTURĂ 

Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale a funcţionat în anul 2015 în 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, în perioada ianuarie-

octombrie 2015. A fost desfiinţată prin Hotararea Consiliului Local 467/30.10.2015, privind 

modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Timişoara, iar activitatea derulată de aceasta s-a reorganizat în 2 birouri, 

astfel:  
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o Biroul Şcoli – Spitale, care are în subordine Compartimentul Şcoli (4 posturi) şi 

Compartimentul Spitale (1 post); 

o Biroul Sport-Cultură, rezultat din reorganizarea Biroului Baze Sportive şi Comparti- 

ment Instituţii Culturale, care are în subordine Compartimentul Cultură (1 post), Compartimentul 

Sport (8 posturi) şi Compartimentul Administrare Baze Sportive (13 posturi). 

Este condus pe perioadă determinată de d-nul Ioan Mihai Costa. 

I . Biroul Baze Sportive - Sinteza activităţii pe anul 2015 în domeniul activităţii sportive 

prin Compartimentul Sport şi Compartimentul Administrare Baze Sportive  

1. Obiectul de activitate al biroului, privind activitatea  sportivă, constă în: 

-gestionarea cu maximă eficienţă a administrării bazelor sportive aflate în proprietatea 

Municipiului Timişoara: Sala Polivalentă’’Olimpia’’(’’Constantin Jude’’) şi Complexul Sportiv 

’’Bega’’; 

- realizarea acţiunilor cuprinse în procedura operaţională privind administrarea bazelor 

sportive aflate în proprietatea Municipiului Timişoara; 

- asigurarea funcţionării optime a infrastructurii, echipamentelor şi instalaţiilor bazelor 

sportive administrate, pentru a asigura condiţiile corespunzătoare desfăşurării activităţilor 

sportive de performanţă şi recreative , activităţilor culturale şi educative care au loc în cadrul 

acestor baze sportive; 

- administrarea şi întreţinerea terenurilor de sport construite de Primăria Municipiului 

Timişoara pe domeniul public; 

- realizarea acţiunilor cuprinse în procedura operaţională privind regimul finanţărilor 

nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru proiecte de 

activitate sportivă; 
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- gestionarea contractelor de finanţare încheiate cu structuri sportive şi organizaţii privind 

acordarea contribuţiilor financiare nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Timişoara, 

pentru proiectele de activitate sportivă; 

- gestionarea parteneriatelor sportive derulate între Municipiul Timişoara şi asociaţiile 

sportive în care Municipiul Timişoara are calitatea de membru, care sunt finanţate de la bugetul 

local, prin contribuţii financiare cu titlu de cotizaţii anuale; 

2. Activitatea de organizare şi reglementare 

A avut ca suport următoarele reglementări legale, care au stat la baza 

acţiunilor/activităţilor  desfăşurate: 

- S-a aplicat Regulamentul de utilizare a bazelor sportive, aprobat prin H.C.L.M.T.      

nr.10/27.01.2009;  

- S-a aplicat H.C.L.M.T. nr. 55/13.02.2015, privind modificarea tarifelor de folosire a 

Sălii Olimpia şi a Complexului Sportiv Bega; 

- S-a aplicat procedura operaţionala PO - 63 privind administrarea bazelor sportive aflate 

în proprietatea Municipiului Timişoara; 

 - În conformitate cu prevederile  Hotărârii de Guvern nr. 283/13.03.2003, s-a asigurat 

accesul gratuit al cetăţenilor municipiului la bazinul de înot din cadrul Complexului Sportiv 

„Bega”, în cadrul programului naţional” Mişcare pentru sănătate”;  

- În baza Hotărârii de Guvern nr 1817/ 13.12.2006, pentru desfăşurarea acţiunilor sportive 

prevăzute în programul naţional al competiţiilor interne şi internaţionale, coordonate de Direcţia 

pentru Sport şi Tineret Timiş, s-au pus la dispoziţie cu titlu gratuit bazele sportive  Sala Olimpia 

şi Complexul Sportiv Bega; 

- S-a aplicat procedura operaţională PO-120 privind acordarea finanţării de la bugetul 

local al municipiului Timişoara pentru structuri sportive /asociaţii; 

- Prin H.C.L.M.T. nr. 225/08.05.2015, s-a aprobat asocierea dintre Municipiul Timişoara 

şi Federaţia Română de Baschet în vederea pregătirii şi desfăşurării Campionatului European de 
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Baschet Feminin Eurobaschet Women 2015 ; Prin H.C.LM.T nr. 271/02.06.2015 s-a aprobat 

actul adiţional la contractul de asociere între Municipiul Timişoara şi Federaţia Română de 

Baschet aprobat prin H.C.L.M.T nr. 225/08.05.2015; 

           - Prin H.C.L.M.T. nr. 235/08.05.2015, s-au aprobat proiectele de activitate sportivă şi a 

contribuţiei financiare acordate de la bugetul local prin asocierea dintre Municipiul Timişoara şi 

structuri sportive, asociaţii sau fundaţii fara scop patrimonial pe anul 2015-sesiunea I;  

- Prin H.C.L.M.T. nr. 436/16.10.2015, s-a aprobat modificarea Regulamentului privind 

regimul finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru 

proiecte de activitate sportivă şi aprobarea contractului de finanţare - cadru ; 

         -  Prin H.C.L.M.T nr. 456/30.10.2015, s-a aprobat proiectele de activitate sportivă şi a 

contribuţiei financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finanţare încheiate între 

Municipiul Timişoara şi structuri sportive, asociaţii sau fundaţii fără scop patrimonial-sesiunea II 

pe anul 2015; 

     - Prin H.C.L.M.T nr. 104/03.03.2015 s-a aprobat contribuţia financiară cu titlu de cotizaţie 

anuală din partea Municipiului Timişoara pentru Asociaţia Baschet Club Timişoara pe anul 2015; 

       - Prin H.C.L.M.T. nr. 101/03.03.2015 s-a aprobat contribuţia financiară cu titlu de cotizaţie 

anuală din partea Municipiului Timişoara pentru AS Club Sportiv A.C.S.Poli Timişoara pe anul 

2015; 

       - Prin H.C.L.M.T.nr. 102/03.03.2015 s-a aprobat contribuţia financiară cu titlu de cotizaţie 

anuală din partea Municipiului Timişoara pentru Asociaţia Sportivă Clubul de Handbal 

Politehnica Timişoara, pe  anul 2015; 

      - Prin H.C.L.M.T.nr. 103/03.03.2015 s-a aprobat contribuţia financiară cu titlu de cotizaţie 

anuală din partea Municipiului Timişoara pentru Clubul Sportiv Rugby Club Municipal 

Universitatea de Vest Timişoara, pe anul 2015; 

        -   Prin H.C.L.M.T nr. 133/20.03.2015 s-a aprobat contractul de asociere între Municipiul 

Timişoara şi Federaţia Română de Fotbal, în vederea organizării şi derulării activităţii Centrului 

Regional de Excelenţă pentru Fotbal juniori din Timişoara; Prin H.C.L.M.T nr. 297/25.06.2015 s-
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a aprobat asocierea Municipiului Timişoara cu Federaţia Română de Fotbal, Centrul de Fotbal 

Mogoşoaia S.R.L şi Universitatea Politehnica din Timişoara în Asociaţia Club Sportiv „Centrul 

Regional de Excelenţă Timişoara”, aprobarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei, numirea 

reprezentanţilor în Adunarea Generală şi consiliul director al asociaţiei. H.C.L.M.T nr. 

472/30.10.2015 privind aprobarea actelor adiţionale la actul constitutiv şi statutul asociaţiei 

„Centrul Regional de Excelenţă Timişoara”;      

       - Prin H.C.L.M.T nr. 470/30.10.2015 s-a aprobat înfiinţarea Clubului Sportiv „Sport Club 

Municipal Timişoara” şi prin H.C.L.M.T.nr.509/20.11.2015 s-a aprobat bugetul de venituri  

şi cheltuieli al clubului; 

        -  În baza Hotărârilor de Consiliu Local privind aderarea Municipiului Timişoara în 

asociaţii sportive şi asocieri cu structuri sportive cu echipe de jocuri sportive şi discipline 

individuale, s-au pus la dispoziţie cu titlu gratuit bazele sportive  Sala Olimpia şi Complexul 

Sportiv Bega, pentru desfăşurarea pregătirii sportive şi competiţii; 

       3.Activitatea de administrare şi gospodărire a patrimoniului infrastructurii sportive 

3.1.Compartimentul Administrare Baze Sportive a desfăşurat ca principale 

activităţi/acţiuni: 

- Realizarea atribuţiilor privind asigurarea logisticii şi curăţeniei la obiectivele Sala 

Polivalentă „Olimpia” şi Complexul Sportiv „Bega” (sala de gimnastică şi bazin de înot), pentru 

desfăşurarea optimă a activităţilor de pregătire sportivă şi competiţii; suportul logistic s-a asigurat cu 

angajaţii proprii, iar serviciul de curăţenie este externalizat la Societatea Drumuri Municipale 

Timişoara; 

- Asigurarea funcţionării optime a Sălii Polivalente Olimpia prin verificarea stării terenului de 

joc, a instalaţiilor şi echipamentelor sportive, pentru desfăşurarea în condiţii optime a 

antrenamentelor;  
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- Asigurarea asistenţei tehnice pe durata competiţiilor, pentru tabele de marcaj şi instalaţia 

de sonorizare, efectuarea montării şi reglajelor la panouri de baschet, porţi de handbal, pavoazări 

sală pentru competiţii, supraveghere instalaţii,etc.).  

-Asigurarea funcţionării optime a instalaţiilor şi echipamentelor sportive din bazinul de înot şi 

sala de gimnastică; efectuarea zilnică a verificării parametrilor şi calităţii apei din bazin, tratarea apei, 

pentru desfăşurarea în condiţii optime şi în siguranţă  a activităţii sportive; 

- Asigurarea permanentă a asistenţei tehnice necesară pentru buna desfăşurare a acţiunilor 

ce au avut loc la cele două obiective sportive administrate (întreţinere curăţenie în tribună şi 

vestiare, asistenţă tehnică pentru tabele de marcaj şi instalaţia de sonorizare, tratarea apei din 

bazinul de înot, montare panouri de baschet, pavoazări pentru competiţii, supraveghere 

instalaţii,etc.).  

- Efectuarea continuă a constatării deteriorărilor, nefuncţionalităţilor şi avariilor la clădiri 

şi instalaţii; întocmirea referatelor şi transmiterea la Biroul  Tehnic; 

- Execuţia de lucrări de intervenţii urgente cu personalul propriu pentru reparaţii pentru 

tâmplărie, instalaţii sanitare şi electrice, igienizări şi zugrăveli; 

- Verificarea stării tehnice pentru cele 23 terenuri de sport amenajate de Primăria 

Municipiului Timişoara pe domeniul public (în parcuri şi în incinta unor şcoli); întocmirea 

referatelor de constatare pentru intervenţii de reparaţii şi a referatelor cu necesarul de materiale şi 

transmiterea referatelor la Biroul  Tehnic şi Biroul Administrativ;   

- Colaborarea  cu Biroul Tehnic pe durata execuţiei lucrărilor cuprinse în obiectivul de 

investiţii ”Reabilitare construcţii, instalaţii la Sala Polivalentă Olimpia”-pentru organizarea 

Eurobaschet senioare -2015; 

- Colaborarea  cu Biroul Tehnic pe durata execuţiei unor lucrări de reparaţii curente, 

construcţii şi instalaţii, efectuate la Sala Polivalentă Olimpia şi  Complexul Sportiv Bega; 

- Execuţia cu personalul propriu şi în colaborare cu Direcţia de Mediu a lucrărilor de 

amenajare şi îngrijire a spaţiilor verzi şi a parcului fitness din perimetrul şi zonele adiacente Sălii 

,,Olimpia’’, respectiv a Complexului Sportiv ,,Bega’’; 
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- Urmărirea graficului programat conform normelor sanitare în vigoare şi efectuarea prin 

Direcţia de Mediu a lucrărilor de deratizări si dezinsecţii la bazele sportive; 

- Efectuarea prin Biroul Tehnic a verificărilor ISCIR pentru echipamentele din dotarea 

bazelor sportive; 

- Urmărirea şi efectuarea fără restante de la utilizatori a contravalorii tarifelor de 

închiriere a bazelor sportive. 

      3.2. Relaţiile cu beneficiarii, programarea desfăşurării activităţilor sportive şi  asigurarea 

asistenţei de specialitate 

 Temeiul legal al relaţiilor cu beneficiarii care utilizează obiectivele sportive  Sala Olimpia 

şi Complexul Sportiv Bega sunt prezentate la pct.2. Activitatea de organizare şi reglementare 

Biroul Sport-Cultură, prin Compartimentul Administrare Baze Sportive, conform 

obiectului de activitate, a gestionat activităţile sportive derulate la cele două obiective principale: 

Sala Polivalentă ,,Olimpia’’ şi Complexul Sportiv ,,Bega’’ (sala de gimnastică şi bazinul de înot 

de 25m), astfel:  

- Bazele sportive au fost puse la dispoziţie cu titlu gratuit pentru structurile sportive 

 asociate cu Municipiul Timişoara, iar pentru alţi beneficiari s-au încheiat convenţii de prestări 

servicii în baza tarifelor de închiriere aprobate; 

 - S-a asigurat o interfaţă activă între Municipiul Timişoara şi instituţii de sport, structuri  

sportive pentru optimizarea graficului de utilizare a Sălii Polivalente Olimpia şi a Complexului 

Sportiv Bega, în vederea îmbunătăţirii gradului de ocupare pentru activităţile de pregătire sportivă; 

- S-au întocmit programele săptămânale de utilizare a obiectivelor sportive, în baza 

solicitărilor primite de la solicitanţi, având prioritate absolută programele sportive de 

performanţă; 
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-Accesul spectatorilor la meciurile echipelor divizionare şi alte competiţii sportive care s-

au desfăşurat în incinta obiectivelor sportive administrate de Biroul Sport-Cultură a fost gratuit pe 

toata durata anului 2015. 

a. Sala Polivalentă ,,Olimpia’’ : 

- În perioada 02.01.2015 – 31.12.2015 s-au desfăşurat activităţile prevăzute în programele 

federaţiilor sportive naţionale pentru competiţii interne şi internaţionale, inclusiv programele de 

pregătire sportivă şi refacere, pentru echipele divizionare ale următoarelor structuri sportive : 

Asociaţia Sportiva Baschet Club Timişoara (baschet masculin-seniori şi tineret), Baschet Club 

Timba (baschet masculin-seniori şi tineret), Baschet Club Danzio (baschet feminin-senioare şi 

tineret), Asociaţia Sportivă Clubul de Handbal Politehnica Timişoara (handbal masculin-seniori 

şi tineret), CS Sport Municipal Timisoara( baschet şi  

handbal masculin), C.S.Universitar UVT (handbal feminin-senioare), L.P.S. Banatul (handbal 

juniori- masculin şi feminin), CS Informatica( futsal).  

- Activităţile cuprinzând perioada de pregătire şi cea competiţională a cluburilor au 

însumat 10 luni active; au fost programate zilnic, de luni pana vineri, 12-14 ore de antrenamente 

şi săptămânal un număr de 8-14 ore pentru desfăşurarea competiţiilor/meciurilor oficiale. Rezultă 

o medie săptămânala de 74 ore de utilizare a sălii şi un grad maxim de ocupare al sălii.                                        

- Statistic, în competiţiile sportive naţionale şi internaţionale de jocuri sportive, s-au 

desfăşurat la Sala Polivalentă ,,Olimpia’’ : 79 meciuri de baschet, 40 meciuri de handbal,  

6 jocuri de fotbal în sală , după cum urmează :- la baschet: 51  de meciuri din campionatul Ligii 

Naţionale de Baschet  şi în Cupa României; 12 meciuri din campionatele de tineret; meciurile 

Campionatului European de Baschet feminin EuroBasket Women 2015 ( 10 meciuri); 6 meciuri 

amicale lot naţional de baschet;- la handbal: 18  meciuri din campionatul Ligii Naţionale de 

Handbal, 13 meciuri din campionatul Diviziei A şi  9 meciuri din campionatul de tineret/juniori; - 

la fotbal în sală: 6 meciuri.  

- În parteneriat cu federaţiile sportive naţionale în Sala Polivalentă Olimpia s-au  
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desfăşurat 8 competiţii internaţionale şi naţionale oficiale: baschet – Campionatul European de 

Baschet Feminin-Eurobasket Women 2015; badminton  ( „Internaţionalele de Badminton ale 

României” , „Internaţionalele de Juniori ale României”),  scrimă- floretă feminină - „Cupa 

Mondială de floretă feminin”, karate – „ Campionatul European de Karate Shotokan-ESKU”;       

Campionatul Naţional de Karate ; - dans sportiv: Romanian Internaţional Dance Cup; 

Campionatul Naţional de 10 Dansuri; 

- Faţă de competiţiile oficiale, s-au mai desfăşurat 16 competiţii  sportive de nivel 

naţional, internaţional şi local , la disciplinele:  - box:  ”Gala Prieteniei, Gala Cupei Timişoara şi 

„Gala de Box-Cupa Revoluţiei”;kickboxing- 2 gale; -handbal : - Memorialul „Doina Cojocaru”; - 

dans sportiv :  Sportim Dance Cup ed. III-a;- fotbal de sală : - Ziua Poliţiei Române-As Timpolis, 

Zilele României-1 Decembrie, Memorialul Gheorghe Ene, Memorialul Gheorghe Ola, Cupa 

Memorialul Revoluţiei, Şi eu sunt campion, Finala Cupei Horeca. Special Olympics;             

- S-au desfăşurat şi 4 evenimente culturale, după cum urmează: „ Viaţă, Adevăr, 

Schimbare” ; „Lord of the Dance-Dangerous Games” ; „Deschide-ţi inima” ( concert de colinde ) 

; Concert de colinde –As Studenţilor Evanghelişti. 

b. Complexul Sportiv ,,Bega”  

b1. Bazinul de inot 

-S-a desfăşurat activitatea sportivă de înot de performanţă, programe de selecţie, ore 

didactice pentru studenţi şi înot recreativ, cu participarea unui număr mediu zilnic de peste 460 

de persoane, circa 2360 persoane pe săptămână: sportivi din secţiile cluburilor sportive, studenţi, 

practicanţi din rândul populaţiei de toate categoriile de vârstă. Aceştia reprezintă următoarele 

cluburi sportive, organizaţii şi instituţii, respectiv programe sportive: Clubul Sportiv Şcolar 

nr.1 Timişoara; Universitatea de Vest Timişoara; Clubul Sportiv Municipal Timişoara; Clubul 

Sportiv Universitatea Timişoara ; Clubul de înot MASTERS Timişoara; Programul ’’Mişcare 

pentru Sănătate’’ - înot recreativ pentru populaţie; Programul ’’Veteranii Masters’’/Asociatia 

Seniorii Oraşului Timişoara - înot pentru persoane vârstnice.  
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- In perioada de calendar competiţional de 10 luni, au fost programate zilnic în medie 78 

culoare/oră din 84 de culoare disponibile la un program de 14 ore/zi , cu o medie de 6 persoane 

culoar/oră ; rezultă un grad de ocupare al bazinului de cca 93%.   

-  Pentru creşterea accesibilităţii cetăţenilor de toate categoriile de vârstă la programele de 

înot recreativ ’’Mişcarea pentru sănătate’’şi ’’Veteranii Masters’’ s-a suplimentat orarul alocat 

acestor programe, zilnic între orele 19-22.00; au avut acces gratuit cetăţenii, copii şi adulţi din 

municipiu , cu un program mediu de 3 ore/zi, fiind înregistrate în evidenţă  un număr de peste 

1000 de legitimaţii.  

-Pe lângă programele de pregătire, la bazinul de înot  s-au desfăşurat 4 competiţii 

sportive de nivel naţional:-’’ 24 Aqua Masters’’; Cupa Familiei - organizate de Clubul de Înot 

Masters Timişoara ;- Cupa Timişoara; Cupa Sprint - organizate de Clubul Sportiv Municipal 

Timişoara ;                                          

b.2. Sala de gimnastică 

- Sala de gimnastică a funcţionat continuu 9 luni şi s-au desfăşurat activităţi de pregătire 

sportivă şi competiţii : - ale secţiilor de gimnastică artistică feminin şi masculin ale Clubului 

Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara, Palatul Copiilor Timişoara, activităţile                         Proiectülui 

”Vreau sa fiu campioană!”- pregătire grupe pentru gimnastică fete, parteneriat cu CSS nr. 1 şi 

Fundaţia Casa Olimpică, F.R. de Gimnastică; - ale secţiei de karate a Asociaţiei Grupul pentru 

Afirmare Socială, însumând un total de  peste 1800 ore.  

 4. Gestionarea parteneriatelor/contractelor privind finanţarea  de la bugetul local a 

activităţii sportive 

Baza legală privind finanţarea activităţii sportive de la bugetul local este prezentată la 

pct.2. Activitatea de organizare şi reglementare; 

 Biroul Sport-Cultură a avut atribuţii privind finanţarea proiectelor de sport:  

- Realizarea acţiunilor cuprinse în procedura operaţională PO120 privind acordarea 

finanţării de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru structuri sportive /asociaţii;  
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 - Modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor acordate de la bugetul local al 

Municipiului Timişoara, pentru proiecte de activitate sportivă, care a fost aprobat prin HCLMT 

nr.436/16.10.2015;  

- Biroul Sport-Cultură a elaborat un număr de 14 proiecte de hotărâri de consiliu local, 

care au fost aprobate; 

- Bugetul total alocat pe anul 2015 pentru finanţarea activităţii sportive a fost în sumă 

totală de 19.800 mii lei, care a fost defalcată şi angajată astfel: 2.223,70 mii lei plăţi restante pe 

anul 2014, 14.200 mii lei pentru finanţarea parteneriatelor în care municipiul Timişoara este 

membru asociat, sesiunea I de selecţie proiecte – 1.286,30 lei pentru finanţarea contractelor de 

asociere cu structuri sportive, asociaţii sau fundaţii fără scop patrimonial, 75,00 mii lei pentru 

finanţarea parteneriatelor proprii, respectiv  Campionatul European de Baschet Feminin – 900,00 

mii lei, sesiunea II – 396,00 mii lei pentru finanţarea contractelor de finanţare cu structuri 

sportive, asociaţii sau fundaţii fără scop patrimonial, disponibil 719,00 mii lei, care a fost 

transferat catre bugetul  Clubului Sport Club Municipal Timisoara; 

-Structurile sportive asociate au beneficiat de gratuitate în utilizarea bazelor sportive 

administrate de Biroul Sport-Cultură, pentru pregătirea sportivă şi desfăşurarea competiţiilor 

sportive; 

a. Parteneriatele sportive derulate între Municipiul Timişoara şi asociaţiile sportive 

în care Municipiul Timişoara are calitatea de membru, care sunt finanţate de la bugetul local, prin 

contribuţii financiare cu titlu de cotizaţii anuale: 

- Prin hotărâri de consiliu local s-au aprobat finanţări prin cotizaţii anuale pentru 

activităţile sportive desfăşurate de cele 4 asociaţii sportive în care Municipiul Timişoara are 

calitate de membru asociat: ACS Poli Timişoara, Rugby Club Municipal Universitatea de Vest 

Timişoara, Baschet Club Timişoara şi Clubul de Handbal Politehnica Timişoara; 

- Valoarea totală a finanţării alocate de la bugetul local pentru cele 4 asociaţii  a fost de 

14.200 mii lei, din care s-a executat suma de 10.730 mii lei. Diferenţa din valoarea cotizaţiilor 

anuale aprobate nu s-a achitat, având în vedere Decizia nr.40 /2015 a Camerei de Conturi Timiş.  
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b. Contractele de asociere/ finanţare încheiate cu structuri sportive şi organizaţii 

privind acordarea contribuţiilor financiare nerambursabile de la bugetul local al Municipiului 

Timişoara, pentru proiectele de activitate sportivă, în baza Regulamentului de finanţare : 

- Biroul a organizat în anul 2015 două sesiuni de selecţie pentru proiecte de activitate 

sportivă; 

- Biroul a avut atribuţii privind întocmirea, urmărirea şi execuţia celor 27 de contracte  de 

asociere/finanţare (22 contracte de asociere- sesiunea I şi 5 contracte de finanţare –sesiunea  

II)  cu structuri sportive reprezentând jocuri sportive şi discipline individuale, asociaţii sau 

fundaţii fără scop patrimonial, prin care s-au alocat contribuţii financiare de la bugetul local, 

pentru proiecte sportive cuprinse în programele naţionale de utilitate publică’’Promovarea 

sportului de performanţă’’ şi ’’ Sportul pentru toţi”; 

- S-au derulat 2 proiecte proprii , cu acţiuni sportive organizate cu parteneri locali:   

                    - Programul’’Ziua Timişoarei’’;  

                    - Programul „ Zilele Olimpismului”, cu acţiunile „Cupa Antidrog Timişoara” şi 

                      „ Cupa Timişoarei la minibaschet”; 

- Valoarea totală a contractelor de finanţare a fost de 2657, 30 mii lei.  

- Prin H.C.L.M.T nr. 470/30.10.2015 s-a aprobat înfiinţarea Clubului Sportiv „Sport Club 

Municipal Timişoara”, club sportiv de drept public în subordinea consiliului local, având 

următoarele secţii sportive: baschet, handbal, rugby, sportul pentru toţi şi volei. Prin 

H.C.L.M.T.nr.509/20.11.2015 s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al clubului, în sumă de 

2934,00 mii lei. Cele trei echipe de baschet, handbal şi rugby din cadrul asociaţiilor sportive în 

care Municipiul Timişoara are calitatea de membru asociat, au aderat la Sport Club Municipal 

Timişoara, fapt care a permis asigurarea continuităţii activităţii sportive în anul competiţional 

2015-2016, reuşind să se obţină imediat şi performanţe sportive, marcate de obţinerea titlului 

naţional în SuperLiga Nationala de Rugby. 
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II. Compartimentul Instituţii Culturale 

- S-a întocmit o baza de date preliminară privind evidenţa patrimoniului unităţilor de cult, 

cu imobile care  aparţin Municipiului Timişoara şi imobile care sunt în proprietatea unităţilor de 

cult ; 

 - S-au realizat acţiunile cuprinse în procedura operaţională PO-118 privind administrarea 

spaţiilor aparţinând Municipiului Timişoara în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile culturale, 

conform solicitărilor acestor instituţii; 

- S-a elaborat Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la 

bugetul local al Municipiului Timişoara, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 

recunoscute din România; obiectivul este finalizat, fiind aprobat prin HCL nr.134/ 20.03.2015; 

- S-au efectuat activităţile necesare pentru gestionarea operativă eficientă a parteneriatelor 

cu unităţile de cult care au primit finanţare de la bugetul local, astfel:  

Valoarea totală alocată din bugetul local a fost de 1695 mii lei, defalcată conform 

HCLMT nr.174/07.04.2015, în baza careia s-au încheiat 4 protocoale de finanţare cu 

unităţile centrale de cult. 

a) Cultul ortodox român a primit finanţare prin protocolul de finanţare nr. 2/27.04.2015, in suma 

de 1150 mii lei repartizat către 10 parohii care au fost selecţionate şi propuse spre finanţare: 

1. Parohia Timișoara Fratelia din protopopiatul Timișoara I - lucrări de reparații la 

biserică, reparații împrejmuire și construcție lumânărar în curtea bisericii, în sumă de 

90 mii lei; 

2. Parohia Timișoara Mehala din protopopiatul Timișoara I – achiziție de materiale de 

construcție în vederea refacerii în totalitate a acoperișului bisericii în sumă de 150 mii 

lei; 

3. Parohia Timișoara Iosefin din protopopiatul Timișoara I - lucrări de reparații gard 

perimetral complex parohial (biserică + casă parohială) în sumă de 70 mii lei; 

4. Parohia Timișoara Ronaț din protopopiatul Timișoara I – construire complex social, 

casă de bătrâni și sală multifuncțională în sumă de 55 mii lei; 
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5. Parohia Timișoara Fabric Est, din protopopiatul Timișoara II – achiziție material de 

construcție și continuare lucrări de construire la Centrul educational-misionar în sumă 

de 70 mii lei; 

6. Parohia Timișoara Fabric “Sfântul Ilie”, din protopopiatul Timișoara II : 

a) lucrări de recondiționare și reparații învelitoare biserică în sumă de 50 mii lei;  

b) continuare lucrări la imobilul din strada Moise Nicoară nr.17, viitorul Centru 

pastoral, social, misionar și educațional “Mitropolit Vasile Lăzărescu” în sumă de 

150 mii lei; 

c) continuare lucrări la imobilul din strada Moise Nicoară nr.17, viitorul Centru 
pastoral, social, misionar și educațional “Mitropolit Vasile Lăzărescu” în sumă de 
50 mii lei;( suma alocata ulterior de la poz.11) 

7. Parohia Timișoara Tipografilor, din protopopiatul Timișoara II – lucrări de construcție 

la Complexul educațional al parohiei, în sumă de 70 mii lei; 

8. Parohia Timișoara Viile Fabric, din protopopiatul Timișoara II – continuare lucrări de 

construcție și confecții metalice la lumânărarul din curtea bisericii, în sumă de 45 mii 

lei; 

9. Parohia Calea Lugojului, din protopopiatul Timișoara II, lucrări de reparații și 

revizuire acoperiș, termosisteme la turlă și zona altarului, sistematizare evacuare ape 

pluviale, amenajare soclu și trepte de acces în sumă de 200 mii lei; 

10. Arhiepiscopia Timișoarei – lucrări de punere în siguranță imobil Centru eparhial 

administrativ, și reședință mitropolitană, realizarea unui dren perimetral, lucrări 

interioare reparații și consolidare, reparații acoperiș, în sumă de 150 mii lei. 

b) Cultul greco-catolic a primit finantare prin protocolul de finantare nr.1/16.04.2015 in 

suma de 200  mii lei pentru: 

Proiect 1: Parohia Timisoara V Mehala – pentru finalizare lucrari de amenajare a 

Centrului Pastoral al Parohiei Greco-Catolice Timisoara V Mehala din str. Plavosin 

nr.5 – 115 mii lei 

Proiect 2: Parohia Timisoara V Mehala – pentru finalizare lucrari de amenajare a 

Centrului Pastoral al Parohiei Greco-Catolice Timisoara V Mehala din str. Plavosin 

nr.5 – 85 mii lei 
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c) Cultul romano-catolic a primit finanţare prin protocolul de finanţare nr. 3/22.04.2015 în 
sumă de 200 mii lei - obiectivul Biserica Millenium, aflată în patrimoniul cultural al 
municipiului, pentru recondiţionare şi vopsitorie “Turnurile gemene “ şi lucrări la învelitoare “ 
Acoperis mic”; 

 d)  Cultul penticostal a primit finanţare prin protocolul de finanţare nr.4/04.05.2015 în 

sumă de 145  mii lei pentru Reparaţii acoperiş- înlocuire tablă; anvelopare exterioară; amenajări 

interioare:parchet, scaune, pardoseli; înlocuire porţi intrare principală, la obiectivul Biserica 

Elim. 

Obiective majore pe anul 2016 

a. Privind dezvoltarea infrastructurii sportive : 

-Lucrari in continuare:- Finalizarea lucrarilor de executie a Salii Polivalente Politehnica –in  

                                      baza asocierii aprobata prin HCL 134/2013; 

   -Lucrari de reparatii constructii,instalatii la Sala Polivalenta Olimpia,    

                                      FC Ripensia nr.11; 

                                    -Lucrari de reparatii constructii,instalatii la Complex Sportiv Bega 

                                     ( bazin de inot si sala de gimnastica),  Intrarea Zanelor nr.2 

- Lucrari noi: -Executie patinoar  suprafata sintetica in Parcul Copiilor- HCL 546/2015; 

  -Realizare partiala a obiectivului ’’Construire bazin de înot acoperit , bazin in  

                         aer liber, terenuri de tenis, baschet si minifotbal, str. Verde, Silistra ( zona  

                         Lipovei)’’; 

  -Construire 8 terenuri multifunctionale de minifotbal/baschet/handbal –  

                           transa I identificate in 2015; 

  -Reabilitarea centralei termice si a automatizarii instalatiei de tratare a apei la  

                         bazinul de inot din Complexul sportiv Bega; 
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  -PTsi executie Sistem solar pentru incalzirea apei la Bazinul de inot -Complex  

                          Bega Timisoara,str. Intrarea Zanelor nr.2; 

 -Continuarea demersurilor catre Compania Nationala de Investitii in vederea  

                          realizarii in parteneriat a obiectivului ’’ Bazin de înot olimpic  B-dul Iosif   

                          Bulbuca , Timişoara   HCL 283/28.07.2009’’ 

- Studii si proiecte: -SF si PT Construire  terenuri multifunctionale de  

                                minifotbal/baschet/handbal , 6-8 terenuri transa II de identificat in 2016; 

   -Finalizare PUZ/ SF si PT Construire bazin de înot acoperit , bazin in aer liber,  

                          teren de tenis, Calea Sagului, str. P.Constantinescu, Alee Dedeman; 

 -Finalizare PUZ/ SF si  PT Construire bazin de înot acoperit , bazin in aer  

                          liber, Calea Buziasului, str. N.D. Cocea, str. A.M. Marinescu; 

 -Finalizare PUZ/ SF si PT Construire stadion de 5000 locuri, Calea  

                          Buziasului, str. Recoltei, str. Legumiculturii, str. N.D. Cocea; 

 -SF si PT Sala Polivalenta (15.000 locuri)-cofinantare cu CNI; 

       -SF si PT Stadion (42.000 locuri)- cofinantare cu CNI; 

b. Privind finantarea activitatii sportive  

 -Gestionarea eficientă a parteneriatelor cu asociaţiile sportive ACS Poli Timişoara-fotbal 

si Centrul de Excelenta Regional pentru juniori-fotbal, privind finanţarea cotizaţiilor anuale 

acordate de Municipiul Timişoara, în calitate de membru ; 

 - Colaborarea continuă cu CS Sport Club Municipal Timişoara, în vederea îmbunatăţirii 

susţinerii organizatorice şi financiare a secţiilor clubului, în special pentru echipele de baschet şi 

handbal masculin;  
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- Îmbunătăţirea modului de gestionare a Agendei sportive pe anul 2016, privind acordarea 

finanţării de la bugetul local, pentru proiecte de activitate sportivă pentru structuri sportive, 

asociaţii sau fundaţii fără scop patrimonial. 

- Îmbunătăţirea nivelului de organizare şi a finanţării pentru  programe proprii PMT: Ziua 

Timişoarei/ Săptamâna Olimpică/ Campionate şcolare municipale. 

 c. Privind dezvoltarea bazei materiale a instituţiilor culturale 

-Lucrări noi:    - Reabilitare construcţii şi instalaţii la Galeria Helios, P-ţa Victoriei nr.6;  

  - Execuţie partială lucrări la obiectiv’’Refuncţionalizare clădire din funcţiunea  

                          de spital de dermatologie în clădire cu funcţiunea de spaţiu multicultural’’; 

   - Reabilitare termică şi reamenajare parţială nivel parter corpuri A1, A2 şi B  

                           ale Palatului Culturii; 

  - Refuncţionalizarea clădirilor ce aparţin Palatului Culturii, Piaţa Victoriei; 

                        - Conservare şi punere în siguranţa a balconului de la etajul 1,  str. Alba Iulia- 

                          Teatrul Maghiar; 

                        - Reparaţii construcţii Sala LIRA, str. Miron Costin nr.2; 

                        - Reparaţii construcţii -instalaţii la Scena de spectacole din Parcul Rozelor;  

      -Studii şi proiecte: -SF si PT Refuncţionalizarea fostelor ateliere şcoală ale Colegiului Tehnic  

I.C.Bratianu(fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German de Stat;  

-Finalizarea preluării  prin Protocol de predare-primire cu RADEF, a imobilelor în care au 

funcţionat cinematografele din Timişoara, după ce se va obţine o decizie a instanţei. 

-Reactualizarea şi gestionarea bazei de date privind evidenţa cu reţeaua de imobile în care 

funcţionează instituţiile culturale şi de cult, aflate în proprietatea Primăriei Municipiului 

Timişoara, respectiv şi a contractelor aferente acestora. 
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d. Privind  parteneriatele locale referitoare la finanţarea unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase  

- Actualizarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul 

local al Municipiului Timişoara, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute 

din România, în conformitate cu măsurile dispuse de către Camera de Conturi Timiş; 

-Gestionarea eficientă a parteneriatelor, privind acordarea finanţării de la bugetul local, pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase. 

 BIROUL ŞCOLI-SPITALE 

 Biroul Şcoli–Spitale a fost înfiinţat prin H.C.L.M.T.nr. 467/30.10.2015 având următoarea 
structură: 

 -Şef Birou Şcoli –Spitale-Adrian Faur 

 -Compartiment Şcoli: 4 posturi de execuţie, din care 2 posturi vacante; 

 -Compartiment Spitale: un post de execuţie; 

 În perioada 01.01.2015- 01.11. 2015  cele două  compartimente  au funcţionat în  cadrul  
Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale, înfiinţată prin H.C.L.M.T. 
nr.5/15.01.2013, modificată prin H.C.L.M.T.nr. 126/26.02.2013,  H.C.L.M.T. nr. 77/25.02.2014 
şi prin H.C.L.M.T. nr. 581/09.12.2014. 
În perioada 01.11. 2015 - 31.12. 2015 cele două compartimente  şi-au păstrat obiectul de 
activitate,  avut la  data înfiinţări  şi au  funcţionat în  cadrul  Biroul  Şcoli – Spitale .  

Compartimentul Şcoli 

În structura acestui compartiment sunt prevăzute patru posturi de execuţie. 

I. Activitatea Compartimentului Şcoli s-a desfăşurat având ca scop îndeplinirea eficientă a 
principalelor atribuţii, respectiv: 

1. Asigurarea unei interfeţe active între Municipiul Timişoara cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Timiş şi unităţile de învăţământ, pentru aprobarea organizarii reţelei de învăţământ preuniversitar 
de stat şi privat, pentru anul şcolar 2015-2016; 

2. Gestionarea acţiunii de desemnare a membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara şi din partea Primarului  Municipiului Timişoara  în Consiliile de Administraţie ale  
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unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat, materializate prin hotărăre de consiliu 
local;  

3. Elaborarea şi execuţia acţiunilor din Planul de management privind optimizarea utilizării 
spaţiilor pentru activitatea de învăţământ, din imobilele şcolilor şi grădiniţelor, având ca efect 
reducerea cheltuielilor de funcţionare, implicit reducerea cheltuielilor de la bugetul local  al 
Municipiului Timişoara; 

4.Dezvoltarea patrimoniului şcolar al Municipiului Timişoara, prin 
asimilarea/refuncţionalizare/construcţia unor spaţii, aferent reţelei de învăţământ preuniversitar 
prin promovarea unor proceduri administrative pentru achiziţionare de imobile;. 

5.Optimizarea utilizarii resurselor de la bugetul local si reducerea cheltuielilor, care se reflecta în 
bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţilor de învăţământ şi avizarea oportunităţii în angajarea 
unor categorii de cheltuieli ale unităţilor de învăţământ 

6. Crearea şi gestionarea unei baze de date pentru îmbunătăţirea evidenţei cu reţeaua de imobile 
în care funcţionează unităţile de învăţământ preuniversitar de stat aflate în proprietatea Primăriei 
Municipiului Timişoara, respectiv şi a contractelor aferente acestora;  

7. Asigurarea continuităţii activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar, care se desfăşoară  în 
imobile retrocedate. 

II. Sinteza activităţii pe anul 2015 

1.Asigurarea unei interfeţe active între Municipiul Timişoara cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Timiş şi unităţile de învăţământ: 

a. Pentru asigurarea unui sistem de învăţământ preuniversitar de stat şi privat corespunzător, prin 
organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare, în baza Avizului Conform al Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Timiş a fost promovat un proiect de hotărâre şi anume HCLMT nr.65/13.02.2015- 
privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
şi privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2015-2016; 

b. Pentru susţinerea performanţei în unităţile de învăţământ  preuniversitar de stat, cu rezultate 
deosebite la examenele naţionale, la olimpiadele şi concursurile şcolare au fost promovate şi 
aprobate două proiecte de hotărâri care au fost aprobate în consiliul local, şi anume: HCLMT 
nr.363/27.08.2015 privind aprobarea  premierii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
Municipiul Timişoara, cu rezultate deosebite la examenele naţionale, la olimpiadele şi 
concursurile şcolare, conform metodologiei transmise de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş; 
HCLMTnr.426/16.10 privind aprobarea clasamentului unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat din Municipiul Timişoara, participante la competiţia organizată de Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Timiş şi premierea acestora conform Hotărârii Consiliului Local nr.363/27.08.2015 
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2. Pentru desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din 
partea Primarului  Municipiului Timişoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat  şi  privat a fost promovat un proiecte de hotărâre care a fost 
aprobat în consiliul local, şi anume: HCLMT nr.426/16.10.2015. 

3. Privind Planul de management privind optimizarea utilizării suprafeţelor unităţilor de 
învăţământ administrate, având ca efect reducerea cheltuielilor de funcţionare şi stabilirea unor 
indicatori de performanţă au fost promovate trei proiecte de hotărâre care a fost aprobate în 
consiliul local, şi anume: HCLMT nr.224/08.05.2015 privind schimbarea denumirii  Colegiului 
Silvic” Casa Verde” Timişoara în Colegiul de Silvicultură şi Agricultură “Casa Verde” Timişoara 
având ca scop comasarea activităţii  Liceului Tehnologic Agricol “Petru Botis” cu activitatea 
Colegiului Silvic” Casa Verde”. 

HCLMT nr.329/31.07.2015 privind  schimbarea  destinaţiei imobilului ce aparţine Liceului 
Tehnologic Agricol “Petru Botis” şi a terenului  aferent si trecerea acestora din  proprietatea 
publică a  Municipiului Timişoara în proprietatea publică a Statului şi în administrarea 
Ministerului Educaţiei Naţionale pentru desfăşurarea activităţii Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Timiş şi a Casei Corpului Didactic. 

HCLMT nr.458/30.10.2015 privind schimbarea destinaţiei imobilelor (clădiri şi terenuri)  
proprietatea publică a Municipiului Timişoara în care şi-a desfăşurat activitatea Liceul 
Tehnologic Agricol “Petru Botiş” situat în Timişoara, str.Calea Aradului nr.56, din spaţiu pentru 
învăţământ în spaţiu-campus de interes public pentru desfăşurarea activitaţilor recreative, 
sportive,cultural şi funcţiuni complementare acestora. 

4.Dezvoltarea patrimoniului şcolar al Municipiului Timişoara, prina 
similarea/refuncţionalizare/construcţia unor spaţii, aferent reţelei de învăţământ preuniversitar 
prin promovarea unor proceduri administrative pentru achiziţionare de imobile; 

a) Mărirea spaţiului de învăţământ prin refuncţionalizarea unor clădiri sau construcţii noi: 

- Liceul Grigore Moisil: 

      - construcţie nouă str. Doja -8 săli de clasă, sala sport,vestiare,sala mese, bucatarie 

      - refuncţionalizare spaţii în cladirea şcoala (Balcescu) - 7 săli de clasă noi, renovate 8 grupuri  
sanitare. 

- Colegiu Banaţean -8 săli noi în lucru (refuncţionalizare spălătorie) 

- Colegiu Silvic “Casa Verde”- prin refuncţionalizare 4 laboratoare, 4 săli clasă, 2 terenuri fotbal, 
renovat et.3 camin.  

- Generala nr. 30 – 8 Săli noi de clasă, 2 băi, 2 săli sport (pt. grupele pregatitoare) 
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b) Au fost efectuate mai multe lucrări de reparţii la diverse unităţi de învăţământ: 

-Generala nr.13 –igienizare etaj 1, reparaţii tencuială, lăcuit parchet 

-Gradinita CFR-schimbat  instalatia de încălzire 

- Liceul Grigore Moisil- reparaţii săli clasă 

-Generala nr.15- renovat grupuri sanitare, schimbat uşi interioare 

-Gradiniţa nr.26- reabilitare termică 

-Gradiniţa nr. 33- instalaţie termică 

-Generala nr.6- renovare grupuri sanitare, reparaţii acoperiş 

-Generala nr.21- renovat vestiare sală sport, grupuri sanitare, reparaţii acoperiş 

-Liceul Banatul –termoizolaţie cămin 

- Liceul Electrotimiş- lucrari de reparaţii interioare 

- Liceul Auto - schimbat acoperiş cămin+şcoala generală, lucrări de reparţii interioare şcoală 

-Căminul Liceului Silvic- lucrări de reparaţii interioare şi exterioare 

-Gradiniţa nr.36- schimbat gard împrejmuire  

-Gradiniţa nr.37- igienizare/utilare cantină 

c) Sprijin acordat pentru derularea în bune condiţii a celor trei (3) proiecte pe fonduri europene: 
Lenau, Loga, Calderon, prin organizarea de şedinte periodice, soluţionarea diverselor situaţii 
apărute, urmărirea şi obţinerea diverselor avize şi soluţii. 

d) Soluţionarea diverselor situaţii şi proiecte împreună cu Inspectoratul Şcolar Timiş: 

      -înfiinţarea Centrului de Excelenţă Timişoara 

      -identificare clădire pentru mutarea ISJ Timiş 

      -analizare si propunere de soluţii în cadrul proiectului propus de Clubul German 

      -prounerea pentru reţeau şcolară 2016-2017. 

5. Optimizarea utilizarii resurselor de la bugetul local şi reducerea cheltuielilor, care se reflectă în 
bugetul de venituri şi cheltuieli al  unităţilor de învăţământ şi avizarea oportunităţii în angajarea 
unor categorii de cheltuieli ale unităţilor de învăţământ: 
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a) analiza şi avizarea în colaborare cu Direcţia Economică/Serviciul  Financiar a proiectului de 
buget al unităţilor de învăţământ, precum şi a solicitărilor de rectificare când este cazul; urmărirea 
modului de execuţie a bugetelor de către ordonatorii terţiari de credite; 

b) analiza în colaborare cu Biroul Tehnic a solicitarilor şi informărilor de natură tehnică 
(reaparaţii,investiţii, proiectare, avarii, etc) elaborate şi solicitate de UI, şi acordarea avizului de 
oportunitate.Urmarirea procesului de atribuire,executie, receptie si decontare ; 

c) analiză realizată în scopul eficientizării utilizării resurselor financiare din bugetul local,am 
propus: 

- fuziunea prin absorbţie a Grădiniţei cu Program Prelungit Poşta a Municipiului Timişoara cu 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.19 Timişoara;  

- fuziunea prin absorbţie a Grădiniţei cu Program Prelungit nr.7 a Municipiului Timişoara cu   
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.12 Timişoara; 

- fuziunea prin absorbţie a Grădiniţei cu Program Prelungit nr.21 a Municipiului Timişoara cu 
Grădiniţa cu Program Prelungit CFR Timişoara; 

6. Crearea şi gestionarea unei baze de date pentru îmbunătăţirea evidenţei cu reţeaua de imobile 
în care funcţionează unităţile de învăţământ: 

a) Imbunătăţirea evidenţei cu privire la imobilele în care funcţionează unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat: s-a creat baza de date cu imobilele în care funcţionează şcolile/grădiniţe 
(caracteristicile tehnice ala imobilelor, regim de înălţime, suprafeţe construcţii, suprafeţe teren 
aferent, activitatea şcolară desfăşurată-număr de clase studiu, număr de săli de clasă, gradul de 
ocupare pentru imobile şcoală şi cămine- internate, contracte, etc.) şi întocmirea  unor dosare cu 
documente tehnice, carte funciara, pe fiecare obiectiv; 

b) Intabulări de clădiri şi terenuri; lucrări începute sau finalizate: 

   -reambulare Liceul Banatul (cu toata zona stadion) 

  -Gradiniţa nr.20 – lucrare în curs 

  -Gradiniţa nr.14 (incita Colegiului Banaţean)- finalizat 

  -Teren aferent Şcoli Gen. Grigore Moisil 

  -Gradiniţa Bela Bartok- lucrare în curs 

  -Liceul Ion Vidu - lucrare în curs 

  -Gradiniţa nr.38- pregatire documentaţie pentru începerea lucrării de intabulare 
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  -Liceul Agricol, situaţie dezmembrare pentru Inspectoratul Şcolar - lucrare in curs 

  - imobilul situat în strada 3 August 1919 nr.25 necesar pentru mutarea Gradiniţei PP 16; 

7. Asigurarea continuităţii activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar, care îşi desfăşoară 
activitatea în imobile retrocedate, au fost promovate patru proiecte de hotărâri care au fost 
aprobate în consiliul local, şi anume: HCLMT nr.116/03.03.2015- imobil în care îşi desfăşoară 
activitatea Grădiniţa  PP 16; HCLMT nr.31/13.02.2015 - imobil în care îşi desfăşoara activitatea 
Grădiniţa PP 19 şi Creşa nr.6; HCLMT nr.447/30.10.2014- imobil în care funcţionează cantina şi 
spălătoria Colegiului Tehnic de Vest şi HCLMT nr.492/20.11.2015- imobil în care funcţionează 
Colegiul Naţional Bănăţean şi  Liceul Teoretic „D.Obradovici”; 

Au fost încheiate 2 contracte de închiriere pentru spaţiile în care se desfăşoară activităţi şcolare, 
care nu sunt în patrimoniul Municipiului Timişoara 

Au fost încheiate 5 acte adiţionale la contracte de închiriere pentru spaţiile în care se desfăşoară 
activităţi şcolare, care nu sunt în patrimoniul Municipiului Timişoara. 

  Pentru dezvoltarea patrimoniului Municipiului Timişoara, aferent reţelei de învăţământ 
preuniversitar, s-au efectuat acţiuni în cadrul procedurii de negociere pentru achiziţionarea  
imobilului în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi  Liceul Teoretic „D.Obradovici”; 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.14; au fost înaintate către Comisia de negociere cu terţii a 
primariei, documentaţii si corespondenţă necesare procedurii; 

Au fost încheiate 11 acte adiţionale la contracte de închiriere anterioare, încheiate  pentru spaţii 
temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. 

III. Obiective majore pe anul 2016 

-Organizarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat şi privat pentru anul şcolar 2016-2017; 

-Desemnarea reprezentanţilor Municipiului Timişoara, membrii în consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ şi membrii în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii educaţiei în 
unităţile de învăţământ preuniversitar; 

-Optimizarea/gestionărea spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, prin  închiriere a spaţiilor sau refunctionalizarea acestora; 

-Atragerea de resurse la bugetul local al Municipiului Timişoara, prin închirierea spaţiilor 
disponibile în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

-Reducerea cheltuielilor de la bugetul local al Municipiului Timişoara prin optimizarea utilizarii 
spaţiilor din imobile;  
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            -Urmărirea execuţiei bugetelor de funcţionare ale unitatilor de învăţământ, în colaborare 
cu Direcţia Economică/Serviciul Financiar, pentru utilizarea eficientă a fondurilor alocate; 

 -Completarea evidenţei din baza de date cu imobilele în care funcţionează şcolile şi grădiniţele; 
promovarea unor proceduri administrative în vederea rezolvării situaţiilor parcelare, a 
înregistrării în cartea funciara a imobilelor (construcţii şi teren). 

 - Proiectele de investiţii pentru 2016  stabilite urmând aprobarea şi  bugetarea lor: 

 - extindere corp Moisil din str. Gh.Doja -proiectare 

 - extindere Gradiniţa 33 – execuţie 

 - extindere Gradiniţa 20-finalizare intabulare,proiectare 

 - extindere Generala 13- sală multifuncţională şi săli de clasă 

 - renovare clădire str. 3 August pentru mutarea Gradiniţei PP 16 

 - renovare şi refuncţionalizare Gradiniţa 14 (Colegiul Banaţean)-proiectare 

 - mansardare punct termic din incinta Colegiului Banaţean- proiectare 

 - refuncţionalizare teren şi clădiri str. Calea Aradului nr.56A (fost L. Agricol) 

 - extindere şi mansardare Generala nr.19- proiectare 

 - reabilitare termică si extindere L.Vidu- proiectare  

 - reabilitare termică  C.T.Alimentar-proiectare 

 - reabilitare termică C.T. Ion Mincu-proiectare 

 - reabilitare termică C.T. Coanda – proiectare 

 - reabilitare termică C.T.Electrotimiş – proiectare 

 - extindere Generala 30- proiectare, execuţie. 

Lista de reparaţii pentru 2016 urmează să fie finalizată în cursul lunii ianuarie, în urma vizitelor 
la fiecare unitate de învăţământ  în parte şi constatarea priorităţilor. 

Compartiment Spitale 

În structura acestui compartiment este prevăzut un singur post de  execuţie. 

I. Obiectul de activitate al compartimentului constă  în: 
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- Gestionarea imobilelor  în care se desfăşoară activitatea medicală a spitalelor a căror ansamblu 
de atribuţii şi competenţe, exercitate de Ministerul Sănătăţii, au fost transferate către autoritatea 
administraţiei publice locale,  în baza Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 162/2008; 

- Stabileşte raporturile dintre proprietar şi administrator privind utilizarea imobilelor cu destinaţie 
medicală şi asigurarea condiţiilor de desfăşurare a fluxurilor  medicale  specifice la standarde 
ridicate; 

- Iniţierea procedurii administrative privind gestionarea eficientă a patrimoniului, în vederea 
reducerii unor  cheltuieli de administrare şi întreţinere; 

- Dezvoltarea patrimoniului Municipiului Timişoara, aferent reţelei unităţilor sanitare, derulând 
proceduri administrative pentru achiziţionare de imobile; 

- Crearea şi gestionarea unei baze de date pentru îmbunătăţirea evidenţei cu reţeaua de imobile în 
care funcţionează unităţile sanitare, aflate în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, 
respectiv şi a contractelor aferente acestora; 

- Asigurarea continuităţii activităţii unităţilor sanitare  care se desfăşoară  în imobile retrocedate ; 

 Spitalele  care fac  obiectul de activitate  al compartimentului   sunt:  

          -  Spitalul Clinic  Municipal de Urgenţe Timişoara; 

          -  Spitalul  Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara; 

          - Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş”  Timişoara. 

 Din punct de vedere patrimonial - activitatea   se rezumă  la gestionarea   imobilelor  cu 
destinaţia de spitale,  care   au fost trecute din  domeniul privat al statului şi din administrarea 
Ministerului Sănătăţi şi Familiei in domeniul public al  Municipiului Timişoara şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în baza HG nr.866/2002,  după care 
au fost transmise în administrarea  spitalelor,  în conformitate cu prevederile  art.1 alin.1 din 
Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes 
judeţean şi local. 

  Din punct de vedere manegerial  - activitatea  este mai complexă  şi  se referă  la exercitarea 
unui ansamblu  de atribuţii  şi competenţe  care au fost exercitate  de Ministerul Sănătăţii  si  care  
au fost transferate  autorităţilor administraţiei publice locale în  baza OUG nr. 162/2008  

  II. Sinteza activităţii pe anul  2015 

    Activităţile efectuate în cadrul Compartimentului Spitale în  perioada  03.01.2015 – 31.12. 
2015 au constat în generarea unor documente administrative care au avut ca scop următoarele:   
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1. Asigurarea continuităţii activităţii medicale   a unităţilor sanitare care se  desfăşoară  în imobile 
retrocedate, prin demararea  unor proceduri administrative. 

   - A fost făcute demersurile  administrative   pentru  continuarea  activităţii medicale  Clinicii de 
Cardiologie - ASCAR  din cadrul Spitalului  Clinic Municipal de Urgenţă  în imobilul retrocedat 
din Bv. Revoluţiei 1989 nr. 12,  care s-a finalizat prin  prelungirea a  contractului de închiriere, 
încheiat în baza Hotărâri Consiliului Local nr. 547/11.11.2014, prin act adiţional, în aceleaşi  
condiţii   

   - S-a demarat către Comisia de Negociere cu terţii, procedura de închiriere a etajului I al 
imobilului  retrocedat, situat în Str. A. Odobescu nr.1, în care funcţionează Clinica de Obstetrică 
– Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, negocierea  aflându-
se în derulare.  

 2. Reducerea  cheltuielilor  cu plata  chirilor  pentru activităţii medicale care funcţionau în 
imobile retrocedate şi asigurarea condiţiilor de desfăşurare a fluxurilor  medicale  specifice la 
standarde ridicate; 

   - A fost mutată activitatea  Cabinetelor  Ambulatoriului Integrat aflat în  structura  
organizatorică a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă,  în imobilul din str. Daliei nr. 17 care a 
funcţionat în  imobilul  din str. Sf. Rozalia  nr. 1,   şi pentru care  chiria de 3500 euro/lună a fost 
asigurată de la bugetul local;  

   - A fost mutată activitatea Secţiei Clinicii de Dermatovenerologie aflat în structura  
organizatorică a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă  în imobilul din str. Daliei nr. 17, care a 
funcţionat  în imobilul din  str. Mărăşeşti nr. 5,  asigurându-se condiţii de desfăşurare a fluxurilor  
medicale  specifice la standarde ridicate; 

3. S-a creat, în proporţie de 75%  o baza de date care cuprinde  informaţii  cu privire  la fiecare 
unitate sanitară privind structura acestora, precum şi date despre imobilele în care funcţionează 
spitale (situaţia juridică, caracteristici tehnice, regim de înălţime, suprafeţe construcţii, suprafeţe 
teren aferent, activitatea medicală desfăşurată etc) şi întocmirea  unor dosare cu documente pe 
fiecare imobil. Activitatea compartimentului a constat în culegerea unor date  aflate în evidenţa 
altor direcţii din instituţie şi întocmirea unor documentaţii, care au fost   centralizate  în format 
electronic cât şi pe suport de hârtie. 

4. Au fost promovate proiecte de hotărârii, care au fost adoptate prin hotărârii ale Consiliul Local,  
după cum urmează: 

   - Hotărârea Consiliului Local  nr.  270/02.06.2015 privind acordarea  avizului  pentru   
înfiinţarea  unei filiale  ştiinţifice,  de   cercetare  clinică  şi de laborator   a Institutului Naţional  
de Boli Infecţioase „ Prof. Dr.  Matei Balş” Bucureşti , în cadrul  Spitalului  Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie  „Dr. Victor Babeş”  Timişoara; 
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   - Hotărârea Consiliului Local  nr.  361/ 27.08.2015  privind  acordul pentru utilizarea  unui 
spaţiu  situat la parterul imobilului din  str. A. Odobescu nr. 3, unde îşi desfăşoară activitatea  
Clinica de Ginecologie  din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă,  în vederea  derulării  
proiectului    de cercetare  cu tema „Identificarea  şi caracterizarea implicării unor noi factori de 
prognostic  pentru evoluţia leziunilor neoplazice ale colului şi ovarului „    

    - Hotărârea Consiliului Local  nr. 409/16.10.2015 privind  menţinerea dreptului de proprietate 
publică a Statului Român asupra construcţiei nefinalizate „ Institutul Regional  de Oncologie 
Timişoara” situată în Calea Torontalului   şi terenul aferent; 

    - Hotărârea Consiliului Local  nr. 528/08.12.2015 privind aprobarea achiziţionării de către 
Spitalul  Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş” Timişoara, a unui 
autoturism, tip Dacia  Logan  MCV  Break,  pentru transport persoane şi  probe biologice. 
     - Au  fost  aduse la îndeplinire prevederile Hotărârâri Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara  nr. 216/23.04.2013 în sensul  că după  finalizarea  lucrărilor de construcţii la imobilul  
din str. Daliei nr. 17  a fost  încheiat procesul verbal de predare primire  a imobilului către 
Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă.  

    - A fost reactualizate  datele din Cartea Funciară a  imobilului din str. Mărăsest nr. 5 şi au fost 
făcute demersurile  de schimbare   parţială a destinaţiei imobilului  nr. 5  din spaţiu  cu funcţiunea 
de spital de dermatologie în clădire cu funcţiunea de spaţiu multicultural , Marasesti nr.5’’, 
obţinându-se  avizul Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic Municipal şi a fost înaintată 
documentaţia la Ministerul sănătăţii, în vederea obţineri avizului de schimbare a destinaţiei. 

III. Obiective majore pentru anul 2016 

- Completarea  evidenţei bazei de date pentru imobilele în care funcţionează spitalele aflate 

sub autoritatea Municipiului Timişoara;  

  - Reactualizarea  datelor  din cărţile funciare aferente imobilelor prin promovarea  unor 
proceduri administrative de   întocmirea a unor documentaţii topo-cadastrale specifice. 

                  COMPARTIMENTUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

1. Structura şi numele şefulului Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă: 

Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă funcţionează în subordinea directă a 
Viceprimarului municipiului Timişoara Dan Diaconu.  

Formaţiunea de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO” din cadrul 
Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă funcţionează în baza Hotărârii Consiliului 
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Local nr. 383/26.10.2010 fiind alcătuită exclusiv din voluntari cu o dotare şi o structură specifică, 
destinată să desfăşoare acţiuni de ajutor şi salvare a populaţiei şi a bunurilor materiale în situaţii 
de urgenţă civilă, calamităţi naturale sau dezastre. Beneficiarul activităţilor de voluntariat este 
comunitatea, serviciile voluntarilor fiind gratuite. 

2. Componenţa Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă : 

 Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă are următoarea structură: 

 - funcţii publice de execuţie -4; 

 - voluntari -75; 

3. Obiectul de activitate al Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă: 

 Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă are ca obiect de activitate 
îndeplinirea următoarelor atribuţii: 

 identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi 
tehnologice de pe teritoriul municipiului Timişoara; 

 culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informaţiilor 
referitoare la protecţia civilă şi prevenirea stingerii incendiilor; 

 informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este 
expusă, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de 
acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă; 

 organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de intervenţie 
optime în cazuri de urgenţă civilă; 

 înştiinţarea autorităţilor publice şi alarmarea populaţiei în situaţii de urgenţă; 
 protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale precum şi a 

mediului împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate; 
 asigurarea condiţiilor de supravieţuire a populaţiei în situaţii de urgenţă; 
 organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de 

vieţi omeneşti, limitarea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale şi a celorlalte situaţii 
de protecţie civilă; 

 constituirea rezervelor de resurse financiare şi tehnico-materiale specifice în 
domeniul situaţiilor de urgenţă; 

 pregătirea profesională a membrilor echipelor specializate din cadrul Formaţiunii 
de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO”. 

4. Sinteza activităţii Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 2015: 

În conformitate cu “Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2015” au 
fost demarate următoarele activităţi: 

– Elaborarea şi actualizarea planurilor ce au ca scop gestionarea situaţiilor de urgenţă 
din municipiul Timişoara; 
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– Voluntarii din cadrul Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de voluntariat 
„SALVO” ce aparţin Primăriei Municipiului Timişoara au intervenit operativ la 
solicitările Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Banat" al judeţului Timiş prin 
Sistemul naţional unic pentru situaţii de urgenţă 112 şi ale cetăţenilor din municipiul 
Timişoara, numărul rapoartelor de intervenţie centralizate de către Compartimentul 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă fiind de 80; 

– Echipele specializate din cadrul Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de 
Voluntariat „SALVO” au organizat în data de 1.06.2015 activități interactive pentru 
copii și ateliere specifice situațiilor de urgență în Parcul “Ion Creangă”, în perioada 
15-16.08.2015 o amplă acțiune de căutare-salvare a unor persoane dispărute în zona 
de căutare albia răului Timiș și pădurea din proximitatea comunei Giroc, concursul 
aeronautic de aeronave ultraușoare clasa motoparapantă în parteneriat cu Secția de 
Paramotor a C.S. Universitatea de Vest din Timișoara, simularea unor acțiuni de 
salvare pe diferite tipuri de risc în cadrul festivalului Bega Bulevard în perioada 4-
6.09.2015, prezentarea tehnicii și a echipamentelor din dotare cu prilejul 
manifestărilor Zilei Naționale a României în data de 1.12.2015 în Parcul Central, 
precum și implicarea în cadrul evenimentului “Îl căutăm pe Moș Crăciun” organizat 
de Primăria Timișoara în perioada 19-20.12.2015. 

– În colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Banat" al judeţului Timiş 
pentru marcarea Zilei Protecției Civile, în data de 26.02.2015 pe amplasamentul fostei 
tipografii Helicon din Calea Aradului s-a desfășurat un exercițiu având ca tematică 
înlăturarea efectelor produse ca urmare a unui cutremur devastator, în data de 
30.03.2015 s-a desfășurat un exercițiu de cooperare pe timp de noapte cu forțe și 
mijloace în teren având ca scop limitarea și înlăturarea urmărilor unui incendiu la 
clădiri cu aglomerări de persoane la Palatul Culturii din municipiul Timișoara, în data 
de 4.06.2015 exercițiu de evacuare-salvare în situații de urgență la “Expert 
Petroleum”. 

– Formaţiunea de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO” s-a implicat 
activ în următoarele evenimente “Ziua Europei”, “Get Exited Revolution Festival”, 
“Zilele Lacului Surduc”, competiție de înot “Club Masters”, “Festivalul Saltimbancia 
Lugoj”, competiție de triatlon pe lacul Surduc. 

– Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă în colaborare cu Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş a demarat în decursul anului 
2015 acţiuni de prevenire prin care cetăţenii municipiului Timişoara au fost informaţi 
cu privire la modul de comportare în cazul situaţiilor de urgenţă, iar echipele 
specializate de cercetare-salvare pe cursuri de apă, salvări din medii periculoase, 
medicală, tehnic-logistică, cercetare-canină au efectuat prezentări specifice ale 
echipamentelor şi tehnicii de intervenţie, acordarea primului ajutor, precum şi 
activităţi de dresaj cu câini de salvare şi demonstraţii interactive pe cursuri de apă şi la 
înălţime. 

– A fost finalizată procedura de achiziție publică a unei unități de comandă centrală 
(centrală de înştiinţare şi avertizare-alarmare). Centrala de înştiinţare şi avertizare-
alarmare se va instala în punctul de comandă al municipiului Timişoara, va asigura 
centralizarea şi interconectarea sirenelor electronice din municipiu şi se va conecta cu 
sistemul integrat judeţean în dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„Banat” al judeţului Timiş la sistemul judeţean de alarmare publică . 



Raportul de activitate pe anul 2015‐ Viceprimar Dan Diaconu 

 

91 

 

– Au fost achiziţionate materiale şi echipamente de protecţie civilă pentru intervenţie în 
caz de urgenţă civilă conform bugetului aprobat pe anul 2015. 

– În decursul anului 2015 au fost organizate de către Compartimentul Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă activități de prevenire în domeniul situațiilor de urgență de urgenţă 
în baza Convenţiilor de parteneriat unde au fost instruite cadrele didactice şi elevii, 
scopul fiind cunoaşterea principalelor tipuri de risc, a formelor de manifestare a 
acestora, a măsurilor de protecţie, precum şi a modului de acţiune şi comportare în 
situaţia producerilor lor; 

– Personalul din cadrul Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a 
participat la concursul cu tematică de protecţie civilă şi stingerea incendiilor  „Cu 
viaţa mea apăr viaţa” şi „Prietenii Pompierilor” desfăşurate în municipiul Timişoara. 

5. Obiective majore pe anul 2016: 

– Achiziţionarea unei sirene electronice şi integrarea în sistemul de înştiinţare-alarmare 
existent la nivelul municipiului Timişoara; 

– Efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru determinarea gradului de audibilitate al 
sistemului de înştiinţare-alarmare la nivelul Municipiului Timişoara; 

– Achiziţionarea de autoturisme, ținând cont de faptul că toate cele trei mijloace de 
transport, au o durată de exploatare de peste 12 ani și necesită efectuarea de reparaţii 
auto frecvente/repetate care au o valoare majoră din punct de vedere financiar; 

– Identificarea unor spaţii de evacuare a populaţiei civile în caz de dezastre, reabilitarea 
acestor spaţii precum şi echiparea lor pentru a putea prelua populaţia sinistrată la 
nivelul municipiului; 

– Posibilitatea accesării fondurilor din – “Domeniul de intervenţie 5.5 – Managementul 
previzional şi proactiv al situaţiilor de risc” cuprins în ”Strategia pentru Dezvoltarea 
Regională a Regiunii Vest 2014-2020 ”, fonduri necesare implementării unui proiect 
ce are ca scop dotarea compartimentului cu echipamente necesare intervenţiei 
operative în domeniul situaţiilor de urgenţă în municipiul Timişoara. 

      
 

   CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 
 
Casa de Cultură a Municipiului Timişoara este o instituție  publică de cultură fără personalitate 
juridică, care funcționeză sub autoritatea Consiliului Local și al Primăriei Municipiului 
Timişoara, fiind finanțată din venituri proprii şi din alocații de la bugetul local, capitolul Cultură. 
Casa de Cultură îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române în 
vigoare şi cu cele ale regulamentului de organizare şi funcționare, elaborat în temeiul 
regulamentului-cadru creat de OUG nr.118/2006, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale şi aprobat prin HCL 135-2008  și a OUG 189/2008, privind 
managementul instituțiilor de cultură, înscriindu-se în politicile culturale ale conducerii Primăriei 
Timișoara.  
Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, este deservită de un număr de 25 de angajați conform 
organigramei aprobate, având  următoarea componență: 
- Funcții de conducere : director – Pavel Dehelean  
                                   contabil șef  - Alina Iliescu 
- Funcții de execuție    - compartiment artistic  ( 12 posturi ) 
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                                 - compartiment învățământ popular ( 4 posturi ) 
                                 - compartiment financiar contabilitate ( 4 posturi )      
                                 - personal deservire ( 3 posturi ) 
Menționăm că în cadrul instituției nu există șefi de birouri sau de compartimente. 
Instituția mai este deservită și de un corp de colaboratori permanenți sau ocazionali, de diverse 
specialități precum: soliști vocali şi instrumentiști, instructori coregrafi, dirijori de coruri, 
coordonatori de cercuri și cenacluri de artă plastică și literare, redactori, designeri, prezentatori de 
spectacole și concerte, critici de artă și literatură, lectori și directori de curs pentru cursurile 
Universității populare etc., care contribuie alături de personalul angajat la organizarea și 
desfășurarea în condiții optime a tuturor activităților și evenimentelor culturale pe care instituția 
noastră le derulează.  
 
Casa de Cultură a Municipiului Timisoara urmăreşte, în principal, oferirea de produse şi servicii 
culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de 
acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală, având printre atribuţii: 
- organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural- artistice, târguri, spectacole,concerte și 
festivaluri,  
- promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare specifice zonei, a programelor de conservare şi  
transmitere a valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale apartinând patrimoniului 
national și universal,  
- organizează și susține  formațiile  artistice  de  amatori,  organizează concursuri şi festivaluri, 
susține participarea formațiilor la  manifestări culturale, la nivel local, zonal, național sau 
internațional,  
- organizează şi susține participarea la expoziții temporare sau permanente,  
- elaborează monografii şi lucrări de prezentare cultural-turistică;  
- difuzează filme artistice şi documentare,  
- asigură participarea la proiecte şi schimburi culturale interjudețene, naționale şi internaționale; 
 - colaborează cu instituţii de specialitate, ONG-uri, persoane juridice de drept public privat, 
persoane fizice, fără a exprima niciun fel de interese de grup. 
Casa de Cultură a Municipiului Timişoara este locul unde artiștii amatori vin să se descopere și să 
găsescă diverse forme de exprimare și afirmare artistică. Astfel, formaţii artistice, precum 
Ansamblul “Timişul”, sau cele ale minorităţilor naţionale au dus faima acestor meleaguri, 
câştigând un remarcabil prestigiu atât pentru activitatea lor, a instituției cât şi pentru oraşul 
Timişoara. Corala feminină „Carmina Dacica", Orchestra de tineret a municipiului Timișoara  dar 
și Fanfara „Timișoara Big Band”, sunt formaţii reprezentative pentru mişcarea muzicală de 
amatori. Cenaclul de satiră și umor „Ridendo", formaţiile de muzică uşoară, de dans clasic şi de 
societate, Formaţia de dans sportiv ”Mini-Mini Reflex”, Cenaclul literar „Pavel Belu” cu  revista  
„Anotimpuri Literare”  ce apare trimestrial, Asociaţia Artiştilor Plastici  „Romul Ladea", 
reprezintă multiplele forme de exprimare, pe care artiștii, membrii acestor colective artistice le au 
la dispoziţie pentru afirmarea creaţiei lor în cadrul instituției noastre. 
  
SINTEZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2015 
 
Majoritatea proiectelor culturale iniţiate şi derulate de Casa de Cultură a Municipiului Timişoara 
în 2015, sub egida Consiliului Local şi a Primăriei Municipiului Timişoara, s-au materializat în 
festivaluri, spectacole, concerte, evenimente cultural artistice de mare sau mai mică anvergură,  și 
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s-au dovedit a fi o reală atracţie atât pentru publicul timişorean cât şi pentru turiştii prezenţi în 
municipiul nostru, bucurându- se de un impact deosebit din partea spectatorilor. 
Parteneriatele şi colaborările  avute cu instituţii şi organizaţii de cultură şi educaţie din Timişoara 
sau din judeţul Timiş, cu instituţii de profil  din judeţele limitrofe şi chiar cu instituţii din 
străinătate s-au dovedit a fi benefice  atât pentru proiectele şi programele desfăşurate în 2015, cât 
şi pentru mediul cultural, ştiinţific şi educaţional local. Din rândul acestor instituţii amintim: 
Opera Naţională Română din Timişoara, Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Timiş, Centrul de 
Cultură şi Artă al judeţului Caraş-Severin,  Centrele de cultură şi artă ale oraşelor Vîrşeţ şi Nis 
(Serbia), Teatrul Naţional Timişoara, Teatrul Maghiar de Stat din Timişoara, Teatrul German de 
Stat din Timişoara, Filarmonica  „Banatul” Timişoara, Institutul Român de Educaţie a Adulţilor 
de pe lângă Universitatea de Vest din Timişoara, Colegiul Naţional de Artă „Ion Vidu”, Centrul 
Cultural German Timişoara, Institutul Francez Timisoara, Uniunea Artiştilor Plastici - filiala 
Timişoara, Uniunea Scriitorilor - filiala  Timişoara, etc. 
Agenda culturală a Casei de Cultură, care conţine toate evenimentele importante şi de tradiţie ale 
oraşului, se votează anual de către Consiliul Local al municipiului Timişoara.  
Agenda culturala a anului 2015 a cuprins peste 100 de proiecte, pe care Primăria Timișoara și 
Casa de Cultură a municipiului Timișoara le-au derulat în calitate de organizatori, co-organizatori 
sau parteneri. Au fost organizate aprox. 450 de manifestări şi evenimente culturale (spectacole, 
concerte, expoziţii, saloane de artă şi literatură, festivaluri, etc.), de mai mică sau mai mare 
amploare, de care a  beneficiat marea majoritate a populaţiei timişorene, precum şi turiştii care au 
vizitat municipiul de pe Bega cu aceste ocazii, proiecte ce au contribuit implicit și la sprijinirea și 
promovarea candidaturii municipiului Timişoara la titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 
2021. Agenda pe 2015  a fost construită pe mai multe capitole: 
 
TIMIȘOARA TRADIȚIONALĂ 
Acest capitol conţine activităţi tradiţionale ale oraşului:  
 
- TÂRGUL DE PAȘTE, ajuns la cea de-a opta ediţie, s-a desfășurat în perioada 27 martie – 16 
aprile 2015. 45 de căsuțe au fost amplsate în Piața Victoriei, unde vizitatorii au putut să 
achiziționeze cadouri specifice acestei perioade: ouă încondeiate, icoane, produse handmade și 
ornamnete de sezon dar și multe dulciuri,  cozonaci și pasca. Platoul din fața Operei Naționale 
Române  a fost amenajat cu un cuib cu ouă colorate, organizându-se cu acest prilej și numeroase 
programe artistice și de animație pentru copii și adulți. 
 
- FESTIVALUL INIMILOR - ediţia a XXVI-a, sărbătoarea folclorului mondial – manifestare 
inclusă în calendarul CIOFF, sub patronajul UNESCO, s-a desfășurat în perioada 8 – 12 iulie 
2015 și a adus pe scena Teatrului de Vară din Parcul Rozelor  formaţii din România și străinătate, 
după următorul program: 
Miercuri,  8 iulie 2015, ora 19:30   - Parcul Rozelor  
Spectacol susţinut de ansamblul folcloric „TIMIŞUL” cu participarea  soliştilor vocali:  
Nicoleta Voica, Patrică Moise, Andreea Voica, Carmen Popovici Dumbravă, Dumitru 
Stoicănescu, Stana Stepanescu, Doriana Talpeș, Maria Borțun Popescu, Ancuța Fleșariu, 
Camellia Miuțescu, Ramona Roescu, Cornel Brici. 
 
Joi, 9 iulie 2015  
ora 18,30 – Catedrala Ortodoxă Mitropolitană   
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Parada portului popular, defilare pe traseul: Catedrală – Operă – Catedrală – Parcul Rozelor. 
ora 19,30 – Parcul Rozelor  
Deschiderea Festivalului, spectacol susţinut de ansamblurile: ”Ghiocelul” - Giroc, „Sânziene 
Bănățene” – Giarmata, “Boldureana”- Boldur,” “Ritmi Detstva” – Rusia, Armenișana”- Armeniș,  
“Zestrea Gugulanilor “- Caransebeș, „Lugojana” – Lugoj, “Mladost” – Timișoara,  „Bârzava” – 
Reșița, „Bihorul” – Oradea, ”WICI” Song and Dancer Theater din Chicago – SUA, „Ceata 
Junilor” – Sibiu, ”Fundacio Columbia Folklore” – Columbia,  „Porolissum”  – Zalău,  “Doina 
Gorjului”  –  Tg.Jiu 
 
Vineri, 10 iulie 2015, ora 19,30  -  Parcul Rozelor 
Spectacol susţinut de ansamblurile: „Cununița”- Bănia, ”Vargovcan” – Slovacia, „Păstrătorii 
Tradiției”– Pecica,  “Florile Mureșului”- Vladimirescu, „Zarandul”– Arad, „Timișul” - tineret, 
”Ballet Folklorico del Norte ” – Mexic, „Doina Timișului” - Timișoara, ” Folklor Kurumu” – 
Turcia, „Banatul” – Timișoara, ”Esbart Marboleny” – Spania, ” ORO” al Centrului Cultural al 
Studenților din Niș- Serbia, «University 2 »  al Universității de Stat Ivane Javakhishvili din 
Tbilisi – Georgia, ”WICI - Song and Dancer Theater” din Chicago - SUA  
 
Sâmbătă, 11 iulie 2015, ora 19,30  -  Parcul Rozelor 
Spectacol susţinut de ansamblurile: „Pusta Banatului” - Timișoara, Ansamblul de dansuri 
tradiționale din Pietroasa, ” Kud Majdanpek” – Serbia, “Szeged Tancegyuttes” – Ungaria, 
“Eszterlanc” – Timişoara, “Szederinda” - Tormac , “Pacsirta”- Tileagd, „Cununița”- Bănia, 
”Mărgăritare Basarabene” – Republica Moldova, ”Kremikovche” – Bulgaria, ”Mirche Açev” – 
Macedonia, ”Vargovcan” - Slovacia, “Ritmi Detstva” - Rusia,” ORO” al Centrului Cultural al 
Studenților din Niș- Serbia, ”Esbart Marboleny” – Spania,” Folklor Kurumu” – Turcia,  
“University 2” al Universității de Stat Ivane Javakhishvili din Tbilisi – Georgia, ”WICI” Song 
and Dancer Theater din Chicago – SUA, ”Fundacio Columbia Folklore” - Columbia 
 
Duminică, 12 iulie 2015 
ora 11,00 – Muzeul Satului Bănăţean  
Spectacol susţinut de formaţiile participante la festival 
ora 19,30 – Parcul Rozelor  
Spectacol susţinut de ansamblurile: „Timișul” – copii și tineret, ”Kremikovche” – Bulgaria,” Kud 
Majdanpek” - Serbia, Cununița”- Bănia, “Ritmi Detstva” - Rusia, participanții la seminarul de 
folclor, ”Mărgăritare Basarabene” - Republica Moldova, ”Mirche Açev” – Macedonia, 
”Vargovcan” – Slovacia, ”WICI - Song and Dancer Theater” – SUA, ” ORO” al Centrului 
Cultural al Studenților din Niș- Serbia, ”Esbart Marboleny” – Spania, ” Folklor Kurumu” – 
Turcia, ”Fundacio Columbia Folklore” – Columbia, „University 2”  al Universității de Stat Ivane 
Javakhishvili din Tbilisi – Georgia. 
 
- ZIUA TIMIȘOAREI. Ca in fiecare an, au fost organizate o serie de evenimente culturale, care 
să marcheze această zi. În perioada 1 – 3 august 2015  au avut loc concerte de diverse genuri 
muzicale, cu artişti din ţară şi străinătate: 
Piața Victoriei  
- 1 august: Alina Eremia, Deepcentral, Antonia și 3rei Sud Est,   
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- 2 august a avut loc  lansarea ‘”Orchestrei de tineret a municipiului Timişoara”, formație inclusă 
în structura de activități a Casei de Cultură a municipilui Timișoara, formațiile “The Weekend 
Band” şi “Love Hunters”, 
- foc de artificii.  
În Parcul Rozelor au evoluat “Timișoara Big Band” și Ansamblul folcloric “Timișul”. 
3 august  - Piața Victoriei au concertat trupele Moody Stuff, Bega Blues Band, alături de A.G. 
Weinberger, Matyas Pribojszki Band şi Blue Family în cadrul “Festivalul Blues pentru 
Timişoara”. 
Aleea personalităţilor ,cf  HCL 132/2009, a fost completată cu  busturile lui Anghel 
Dumbraveanu şi Pius Branzeu, lucrări executate de către sculptorul Aurel Gheorghe Ardeleanu. 
 
-  RUGA TIMIȘOAREI, ediţia a XVI-a, s-a desfășurat în perioada 12 – 13 septembrie 2015. 
Spectacolele organizate cu această ocazie, au reunit pe scena Teatrului de Vară din Parcul 
Rozelor cei mai valoroşi solişti vocali şi instrumentişti ai melosului popular bănăţean, după 
următorul program 
Sâmbătă , 12.09.2015 , ora 17:00 – 23:00 – Ansamblurile de tineret “Timișul” și “Pusta 
Banatului” cu soliştii vocali: Dana Varadi, Denis Hilitean, Dolores Doncea, Florin Boita, 
Geanina Beleiu 
 
– Ansamblul “Timișul” cu soliștii vocali: Alexandra Iacob, Alina Cojocar, Camelia Florea, 
Camelia Miuțescu, Carmen Luca, Denis Bizău, Doriana Talpeș, Felicia Stoian, Lavinia Buru, 
Maria Coman, Ramona Miheț, Tiberiu Ceia 
 
Duminică, 13.09.2015 , ora 10:00 – 23:00 – Slujba religioasă – Catedrala Mitropolitană din 
Timișoara 
– ora 12,00 – Depunerea unei coroane de flori la Monumentul Crucificării 
– ora 17,00 – 23,00 – Jocul Rugii cu participarea Ansamblului folcloric “Timișul” și a soliștilor 
vocali: Adrian Stanca, Ancuta Fleșariu, Andreea Aleușan, Carmen Popovici Dumbravă, Dumitru 
Stoicănescu, Georgiana Vița, Maria Borțun Popescu, Mihaela Petrovici, Nicoleta Voica, Nicu 
Novac, Raluca Modi, Ramona Roescu, Ramona Vița, Stana Stepanescu.  
 
- FESTIVALUL NAȚIONAL “ROZE PE BEGA”, ediția a II-a, desfășurat în perioada 10 – 11 
septembie 2015. Festivalul și-a propus revigorarea romanței, gen muzical, cu o linie melodică 
foarte expresivă si accesibilă, concretizat printr-un  concurs de interpretare, la care au fost invitați 
să participe concurenți din țară precum şi un spectacol de gală având în recital pe Cristina Pintilie 
din Chişinău, Voiochiţa Regos din Baia Mare şi  timişorenii Traian Jurchela şi Sonia Vlaicovici 
Butaş, Doina Borda Eremia, Elena Jurjescu Todi, George Adam şi Costel Busuioc, acesta din 
urmă fiind cîştigătorul concursului de interpretare din cadrul primei ediţii.  
 
- SPECTACOL ANUAL ANSAMBLUL „TIMIȘUL”, desfășurat în data de 18 decembrie 2015, 
în sala Operei Naționale Române. Proiectul, conceput ca un spectacol de sfârșit de an, menit să 
omagieze și să încununeze activitatea Ansamblului folcloric “Timişul”, unul dintre cele mai 
valoroase colective artistice, care  păstrează, valorifică și promovează tradițiile populare 
românești s-a dovedit o adevărată revelație culturală, ce a încântat efectiv asistenșa, cererea de 
locuri fiind cât pentru cel puțin 3 reprezentații, cu sala arhiplină chiar dacă spectacolul a fost 
transmis în direct la TVR..  
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- EXPOZIȚIA DE PICTURĂ „SPIRITUALITATE CREȘTINĂ ÎN LUMINĂ ȘI CULOARE”, 
ocazionată de  Sfintele Sărbători de Paşte, a fost vernisată în data de 9  aprile 2015 la Casa de 
Cultură a Municipiului Timisoara.  Icoanele expuse în cadrul expoziției au fost realizate de către 
artiştii plastici, membri ai Asociaţiei Artistilor Plastici “Romul Ladea”. 
 
-  “8 MARTIE”  - spectacol dedicat Zilei femeii 
 
- „ȚARA MEA-I... BANATUL MEU” – desfășurat în data de 19 iunie 2015,un spectacol cu 
pregnant rol educativ, o demonstrație de virtuozitate interpretativă, de muzică vocal instrumentală 
și de dansuri populare de certă valoare autentică.  
 
- “SEMINARUL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL DE FOLCLOR”, desfășurat în perioada 6 
– 11 iulie 2015 și 15 – 18 decembrie 2015. 
 
- “ZILELE CARTIERELOR”.  Sărbătorile cartierelor, au fost organizate și în 2015 din mai până 
în noiembrie 2015, de către Consiliile Consultative  de Cartier, în colaborare cu Consiliul Local, 
Primăria şi Casa de Cultură, cu sprijin financiar de la Consiliul Local Timişoara cu scopul  de a 
oferi cetățenilor cartierelor orașului nostru posibilitatea de a-și petrece timpul liber într-un mod 
cât mai plăcut: 
- Cartier Cetate  -  perioada 25 – 26.04.2015  
- Cartier Mehala –Circumvalatiunii,  perioada 21-22.05.2015,Piata Avram Iancu 
- Cartier  - Steaua Fratelia, perioada 20-21.06.2015,Sc.Gimnaziala nr. 15 , Str. Herculane 
- Cartier  Calea Martirilor ( Girocului ), perioada 6 – 7.06.2015-Liceul Azur - Timisoara 
- Cartier- Calea Sever Bocu ( Lipovei ), perioada 27-28.06.2015 -Piata Noua 
- Cartier  - Plopi Kuncz, perioada 27 – 28.06.2015, Sc. Gimnaziala nr. 4, Str. Jules Verne nr.69 
- Cartier  Fabric, perioada 17 – 19.07.2015 - Muzeul Satului Banatean 
- Cartier Ronat , perioada 15 – 16.08.2015 - Sc Generala nr.11 
- Cartier Freidorf, perioada 4 – 6.09.2015 - Parcul Petofi Sandor 
- Cartier Blascovici, perioada 7 – 8.11.2015- platoul din fața parcului de la intersecția străzii 
Veronica Micle cu strada Alecu Russo 
  
- FESTIVALUL – CONCURS DE INTERPRETARE VOCALĂ ȘI INSTRUMENTALĂ 
“IOSIF-SIVU și COSMIN GOLVAN”, ediția a IX-a, desfășurat în perioada 2 – 4 septembrie 
2015. Festivalul a cuprins concursul propriu-zis și un spectacol de gală al câștigătoriilor premiilor 
acordate pe cele două secțiuni: de soliști instrumentiști și soliști vocali. 
 
- CULTIVAREA TRECUTULUI MILITAR AL POPORULUI ROMÂN prin manifestări 
ocazionate de: 
  Ziua Eroilor Neamului,  21-22.05.2015 
  Ziua Imnului, 29.07.2015 
  Ziua Drapelului, 26.06.2015 
  Ziua Marinei, 15.08.2015 
  Ziua Armatei Române, 25.10.2015  
  Ziua Națională a României – 01.12.2015 
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MANIFESTĂRI DECEMBRIE 
 
- ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI sărbătorită în data de 1 decembrie a coincis cu deschiderea 
oficială a TÂRGULUI DE CRĂCIUN, ediția a IX-a. Au fost organizate evenimente, spectacole 
și concerte dedicate Sărbătorilor de iarnă. 
1 decembrie 
   - Spectacol de deschidere a Târgului de Crăciun 
17.00 Timisoara Big Band 
17.30 Cuvant Primar, aprinderea iluminatului festiv de sărbători 
18.00 Hora Unirii, spectacol folcloric Ansamblul „Timişul” cu participarea soliştilor: Nicoleta 
Voica și Petrică Moise 
19.00 Cover Up  
20.00 What’s UP 
21.00 Andra 
22.00 Foc de artificii 
 
3 decembrie  
17.00 Poveşti la gura sobei cu Piticul cel Urât şi Spiriduşii de Şcoala de teatru a Companiei 
Junior Phantasia  
  
4 decembrie  
Spectacol TVR Timişoara pe scenă  
17.00 Muzica minorităţilor 
18.00 Spectacol Ansamblul “Timişul” cu participarea soliștilor vocali : 
Carmen Popovici Dumbravă, Stana Stepanescu, Doriana Talpeș și  Dumitru Stoicănescu 
19.00 Concert Compact 
 
5 decembrie  
17.00 Povestea lui Moş Nicolae cu Piticul cel Urât şi Spiriduşii de Şcoala de teatru a Companiei 
Junior Phantasia  
18.00 Peregrinii - Imaginarium  
 
6 decembrie   
17.00 Ansamblul “Timișul” – tineret – Spectacol de cântece și dansuri populare, colinde și 
obiceiuri de Crăciun 
 
10 decembrie  
17.00 Poveşti la gura sobei cu Piticul cel Urât şi Spiriduşii - Şcoala de teatru a Companiei Junior 
Phantasia  
 
11decembrie  
 
17.00 Compania de dans  “Dance with me”  
 
17.30 Peregrinii -  Iarna Brazilor partea I  
         Ansamblul “Pusta Banatului” – spectacol folcloric 
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12 decembrie  
 
17.00 Poveşti la gura sobei cu Piticul cel Urât şi Spiriduşii - Şcoala de teatru a Companiei Junior 
Phantasia  
         Ansamblul „Doina Timișului” – spectacol de cântece, dansuri și obiceiuri folclorice 
18.00 Magic winter –  Ansamblul de percuţie Splash - spectacol de colinde românești și 
internaționale  
 
Christmas Party :  Desant, Phaser, Boxoffice, AM Band – Alexandra Mitroi  
 
13 decembrie 
17.00 Orchestra de tineret a municipiului - colinde, muzică de film  
18.00 Spectacol Traditii folclorice : “Am plecat să colindăm” – spectacol susținut de grupul 
“Flores” și Ansamblul folcloric “Hora Timișului” 
 
18 decembrie  
 
17.00 Peregrinii - Iarna Brazilor II - spectacolul prezintă prin muzică și poveste istoria mai puțin 
cunoscută a orașului nostru.  
 20.00 – “Bună vremea, oameni buni” spectacol susținut de Ansamblul folcloric “Timișul” – Sala 
Operei Naționale Române 
 
19 decembrie  
16.00  Alaiul colindărilor 
17.00  Spectacol Mos Craciun 
          Poveşti la gura sobei cu Piticul cel Urât şi Spiriduşii - Şcoala de teatru a Companiei Junior  
          Phantasia 
          
20 decembrie 
 „Rock for Revolution” a adus pe scena din Piata Victoriei trupele rock, care au concertat în 
cadrul Festivalul “Timișoara Rock Festival”, programat la finele lunii octombrie, festival care s-a 
desfășurat o singură seară, celelalte concerte fiind anulate în urma tragediei din clubul Colectiv . 
Începând cu ora 17.00 au urcat pe scenă trupele “Mere”, “Sanctuar”, “Sonatic”, “The Weekend 
Band”, “Vest Phoenix Cover” şi “Phoenix”. 
 
- REVELIONUL SENIORILOR Proiectul s-a adresat ca in fiecare an persoanelor de vârsta a III-
a cu posibilități financiare reduse. Peste şapte sute de pensionari din Timişoara au sărbătorit, la 
Cantina Universit[ii Politehnica, trecerea în noul an. Evenimentul a fost organizat de către 
Primăria Timișoara şi Casa de Cultură a Municipiului în colaborare Consiliul Seniorilor şi cu 
Consiliile Consultative  de Cartier.  
 
 - REVELIONUL 2016 – Timișorenii au sărbătorit în Piața Victoriei trecerea în 2016 alături de 
formațiile:   
-“Phaser”, “Lambrino” și “Cargo” 
- Foc de artificii 



Raportul de activitate pe anul 2015‐ Viceprimar Dan Diaconu 

 

99 

 

 
TINERI ÎN TIMIȘOARA 
 
-  TINERII DECID Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Timişoara consideră importantă şi 
oportună sprijinirea tinerilor şi iniţiativelor adresate acestora pentru a deveni cetăţeni activi în 
procesul de dezvoltare a comunităţii locale. Acest capitol include şi activităţi privind  implicarea 
tinerilor în viaţa culturală timişoreană. Pe Agenda Culturală există proiectul "Tinerii decid" 
(aprobat prin HCL 463/20.12.2010 - actiuni de implicare în viața comunității a tinerilor din 
liceele timișorene. Gala de premiere a celui mai bun proiect propus de liceeni).  
 
- CONCURSUL MUZICAL NAȚIONAL “LIONS EUROPEEAN MUSICAL COMPETITION" 
- ediţia a II-a. Concursul şi-a propus descoperirea şi  promovarea tinerelor talente atât în ţară cât 
şi în străinătate. 
 
TIMIȘOARA TURISTICĂ 
 
Pentru cunoaşterea şi promovarea valorilor arhitecturale, culturale şi naturale ale Timişoarei şi 
implicit dezvoltarea economică a oraşului şi a zonei, Centrul de Informare Turistică Timişoara 
realizează şi distribuie diferite materiale de informare şi promovare turistică. Materialele sunt 
distribuite gratuit în cadrul târgurilor şi expoziţiilor la care Centrul de Informare Turistică 
participă, cât şi vizitatorilor centrului turistic. Prin aceasta se urmăreşte atragerea turiştilor în 
Timişoara şi creşterea gradului de informare a celor interesaţi privind oportunităţile oferite de 
municipiul Timişoara.  Materialele cuprind informaţii privind atracţiile turistice din Timişoara, în 
special obiective turistice din cartierele istorice Cetate, Fabric şi Iosefin, informaţii privind 
cazarea, muzeele, galeriile din oraş, harta oraşului, evenimentele culturale precum şi alte 
informaţii utile. 
 
TIMIȘOARA ACADEMICĂ 
 
Municipiul Timişoara prin Casa de Cultură a sprijinit și în 2015 viaţa academică, culturală şi 
ştiinţifică a oraşului (congrese, simpozioane, dezbateri), Conferinţa mondială de istorie 
conceptuală, ed a XVIII-a, desfășurată în perioada 15 – 18 septembrie 2015 și Conferința 
Națională a Educației Adulților în perioada 27 – 28 noiembrie 2015. 
 
TIMIȘOARA MUZICALĂ 
 
- FESTIVALUL DE OPERĂ ȘI OPERETĂ, editia a XI-a – ministagiune în aer liber,la Teatrul de 
Vară din Parcul Rozelor. Spectacolele s-au desfășurat pe perioada a doua weekenduri, astfel: 
 
21 - 23 august 2015- Parcul Rozelor 
– Vineri, 21 august, ora 20.30 – concert extraordinar cu participarea Corului Regal Venlona de 
Venlo, Olanda,  
– Sâmbătă, 22 august, ora 20.30 – „Nunta lui Figaro”, de W.A. Mozart, spectacol de operă, 
– Duminică, 23 august, ora 20.30 – „Scripcarul pe acoperiş”, de Jerry Bock 
 
28-30 august 2015 – Parcul Rozelor 
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–  Vineri, 28 august, ora 20.30 – „Contesa Maritza”, de Emmerich Kalman, spectacol de operetă; 
– Sâmbătă, 29 august, ora 20.30 – „Turandot”, de Giacomo Puccini, spectacol de operă; 
– Duminică, 30 august, ora 11.00 – „Hansel şi Gretel”, de E. Humperdinck, spectacol pentru 
copii; 
– Duminică, 30 august, ora 20.30 – „Voievodul Ţiganilor”, de Johann Strauss, spectacol de 
operetă. 
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, deschiderea Festivalului de Operă și Operetă în 
aer liber, ediția 2015 programată pentru data de 21 august la Teatrul de Vară din Parcul Rozelor a 
avut loc  în sala Operei Naționale Române. 
 
- FESTIVALUL PLAI, ediţia a X-a, desfășurat în perioada 11 – 13.09.2015, este singurul festival 
de muzica lumii din Europa, realizat 100% de voluntari. Au fost organizate concerte, 
happeninguri, ateliere, expoziţii la Muzeul Satului Bănăţean. 
 
 
- TIMIȘOARA INTERNAȚIONAL MUSIC FESTIVAL – “ Revolution Festival ”  s-a desfășurat 
în perioada 30 – 31 mai 2015.  La Muzeul Satului Bănățean a avut loc prima ediție a Revolution 
Festival, unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din Timișoara, line-up-ul evenimentului 
la care au participat peste 100 de artiști locali și internaționali a cuprins o paletă largă de genuri 
musicale: de la dubstep și electric rock până la heavy metal, electro şi latino. 
 
- TIMIȘOARA ROCK FESTIVAL Primăria Municipiului Timişoara şi Casa de Cultură a 
Municipiului Timişoara a organizat în perioada 30-31 octombrie şi 1 noiembrie 2015, în Piaţa 
Victoriei, prima ediţie a festivalului de rock. In programul “Timişoara Rock Festival” au fost 
incluse trupele The Different Class, Implant pentru Refuz, Pro Musica, Pasărea Rock, trupa 
Mere, Sanctuar, The Weekend Band, Sonatic, Zdob și Zdub, A.L.L. Friends Band Vest Phoenix 
Cover si Phoenix. Din păcate, datorită incendiului din clubul Colectiv din București, care a avut 
loc în noaptea de vineri 30 octombrie 2015, concertele din 31 octombrie şi 1 noiembrie 2015 au 
fost anulate. Festivalul Rock s-a desfăşurat doar în data de 30 octombrie 2015. Tragedia a 
determinat Ministerul de Interne să instituie planul roșu, iar Guvernul a decretat trei zile de doliu 
național.  
 
- FESTIVALUL INTERNAȚIONAL “TIMIȘOARA MUZICALĂ”, desfăşurat în perioada 18 
octombrie – 29 noiembrie 2015, a cuprins spectacole de operetă, operă şi balet, susţinute de 
colective artistice  din Timişoara, Serbia, Ungaria, Republica Moldova, Sibiu. 
 
TIMIȘOARA ÎN CĂRȚI 
 
- Proiecte tipărire de publicaţii şi cărti despre Timişoara şi /sau scrise de scriitori timişoreni.   
- Aniversare 25 de ani -  Revista “Orizont” -  Uniunea Scriitorilor Timis.  
- Tipărire revista trimestrială „Anotimpuri literare”  
- Concurs “Timisoara peste 100 de ani” – sesiunea Helion – concurs de proza. 
- Pașaport pentru cultură - activităţi cu specific cultural, gratuite destinate copiilor de la şcolile 
din cartiere şi coordonate de specialişti din diferite arii culturale. 
 
TIMIȘOARA JAZZ BLUES 
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- FESTIVALUL JAZZTM, ajuns la cea de-a treia ediție,  s-a desfășurat în perioada 3 – 5 iulie 
2015, în Piața Victoriei și a adus pe scena din fața Operei Naționale Române, artiști de valoare 
internațioanlă: 
Vineri 03.07.15,   
20:00  Brum,  
21:00 Aufgang,  
22:30 Marcus Miller 
 
Sâmbătă 04.07.15,  
20:00 Ana-Cristina Leonte,  
21:00 The Ruff Pack,  
22:30 Liv Warfield w/ Prince’s NPG Hornz 
 
Duminică 05.07.15,  
20:00 Exit OZ ,  
21:00 Guillaume Perret,  
22:30 Dianne Reeves 
 
- FESTIVALUL “BLUES PENTRU TIMIȘOARA” s-a desfăşurat în cadrul manifestărilor 
prilejuite de proiectul “Ziua Timişoarei”  și a adus timișorenilor  concertele trupelor: Moody 
Stuff, Bega Blues Band, alături de A.G. Weinberger, Matyas Pribojszki Band şi Blue Family. 
 
TIMIȘOARA CITEȘTE 
 
Acest capitol conține evenimente, concursuri dedicate promovării publicaţiilor şi literaturii în şi 
din vestul tării. 
 
- FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE LITERATURĂ  de la Timişoara ,,La Vest de Est/La 
Est de Vest" - Salon de carte BOOKFEST, editia a IV. 
 
- CONCURSUL DE LITERATURĂ DIALECTALĂ BĂNĂȚEANĂ “MARIUS MUNTEANU”. 
Concursul, poartă numele celui mai important creator contemporan de literatură dialectală 
bănăţeană, poetul MARIUS MUNTEANU (1920-2005), și este deschis participării tuturor 
creatorilor de literatură dialectală bănăţeană (poezie, proză, teatru) din România şi din străinătate. 
Este un concurs bienal ce cuprinde două etape: în primul an – etapa nominalizărilor, iar în anul al 
doilea – conferirea Marelui premiu. 
 
TIMIȘOARA EUROPEANĂ 
 
- 9 MAI – ZIUA  EUROPEI 
Primăria Municipiului Timişoara şi Casa de Cultură a Municipiului au organizat mai multe 
acţiuni în data de 9 mai cu prilejul Zilei Europei. 
  Parcul Central – Monumentul Ostaşului Român 
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09.30 Ceremonial Militar, slujbă de pomenire a eroilor, depuneri de coroane și jerbe de flori cu 
prilejul sărbătoririi independenţei de stat a României,  a zilei victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite 
în cel de-al Doilea Război Mondial şi sărbătorirea Zilei Europei  
 Parcul Central – Aleea Personalităţilor 
10.30 Dezvelire bust Carol Robert de Anjou, la iniţiativa Asociaţiei Femeilor Maghiare.  
 Parcul Rozelor 
11.00 Concert Fanfara Big Band  
- Defilarea elevilor din unitățile de învățământ din județul Timiș cu drapelele reprezentând statele 
membre ale Uniunii Europene  
- Intonarea Imnului României și al Uniunii Europene. 
-  Alocuţiuni ale oficialităţilor.  
14.00 Program artistic susținut de membrii și invitații Asociației Seniorilor din Timișoara 
17.00 Spectacol folcloric Ansamblul “Timişul” 
18.00 Spectacol de flamenco sustinut de Rosa Olympia Estrella, cu sprijinul Asociaţia Via 
Rumania şi al Consulatului Onorific al Spaniei la Timișoara. 
 Galeria Pro Armia 
18.00 Vernisaj expoziție de pictură dedicată “Zilei Europei”, realizată de Asociaţia Artiştilor 
Plastici “Romul Ladea”  
  Piaţa Victoriei  
20.00 Concert : AM Band, Anda Adam i Voltaj 
 
- MARCAREA PRINCIPALELOR TEME EUROPENE, prin implicarea civică a tinerilor, au 
avut loc acţiuni de informare, educaie, voluntariat şi prevenţie etc.:  
  Ora pământului 28.03.2015,  
  Săptămâna Mobilităţii Europene  14 – 20.09.2015,  
  Ziua Transportului Public 8.07.2015,  
  Ziua voluntariatului 5.12.2015,  
  Ziua Minoritatilor 18.12.2015,  
  Ziua Serviciilor Publice  4.10.2015,  
 
1 IUNIE ÎN ORAȘUL COPIILOR - Primăria Municipiului Timişoara a organizat ca în fiecare an, 
în data de 1 iunie, cea mai mare petrecere pentru copii,  în parcul “Ion Creangă” din Timişoara.   
 
Zona Elicopter 
10.00 – 11.00 Mini Discotecă 
11.00 – 12.00 Zumba Kids cu Smartfit Studio 
12.00 – 17.00 Mini Discotecă 
17.00 – 18.00 Fun Kids Circuit cu Smartfit Studio  
18.00 – 20.00 Mini Discotecă 
 
Platou Carusel 
10.00 Dansul de la origini până în prezent Magnum VRD 
10.30 Piticul cel Urât şi prietenii lui - poveşti cu păpuşi, jocuri interactive, dansuri – Asociatia 
Puppet Mania şi Radio Timişoara  
12 .00 Momente artistice şi sportive – Palatul Copiilor Timişoara 

- Ansamblul folcloric "Hora Timişului" 
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- demonstratie karate - prof. coord.  Sabaduş Sebastian 
- grupul vocal "Miniflores" - prof. coord. Puşcaşu Nicolae 
- demonstraţie gimnastică ritmică - prof. coord. Colac Luiza 

      -  grupul vocal "Flores" şi  trupa de dans modern Torent - prof. coord. Puşcaşu Nicolae şi 
Grigorescu Aurelia 
14.30 Şcoala de balet Denisse  
15.00 Lecţii interactive de muzică cu trupe de copii de la Şcoala de Muzică şi arte plastice 
Artsoma 
16.00 Petrică şi lupul - poveste muzicală de Serghei Prokofiev, cu Trio Contraste în colaborare cu 
Teatrul de copii şi tineret “Merlin” Timişoara  
17.00 Ansamblul Timişul secţiunea copii şi tineret, coregraf  Doina Susan 
18.30 Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş - spectacol muzical- coregrafic  
 
MUZICĂ DE FANFARĂ 
 
-  Concerte de muzică promenade, café-concert în parcurile timișorene, in perioada mai – 
octombrie 2015. 
-  Deplasarea Fanfarei “Timișoara Big Band” la Campionatul European de Muzică de Fanfară din 
Olanda. “Timișoara Big Band”, colectiv artistic  cuprins în structura de activități a Casei de 
Cultură a Municipiului Timișoara, în perioada 13 - 19.05.2015 a reprezentat Timișoara și 
Romania la Campionatul European de Muzică de Fanfară “Böhmisch-Mährische Blasmusik in 
Niederlande” din Kerkrade- Olanda.  
 
TIMIȘOARA INOVATOARE 
 
- HUB CULTURAL AMBASADA - Proiect realizat de Centrul Cultural Plai, a cuprins 
evenimente  de întâlnire între muzicienii locali sub forma unor jam – sesson-uri şi master class-
uri dedicate acestora cu muzicieni recunoscuţi la nivel internaţionlal. 
 
- “Salon Internaţional de invenţii şi inovaţii Traian Vuia” – organizat de Societatea Inventatorilor 
din Banat. Au fost prezentate 300 de invenţii şi inovaţii din România şi din alte ţări. 
 
- “Festivalul Artelor Timişorene”. Cea de-a doua ediţie a Festivalului Artelor Timişorene a fost 
organizată de Primăria Municipiului Timişoara în perioada 8 -14 iunie 2015.  
Festivalul îşi propune, pe de-o parte, promovarea artiştilor locali, iar pe de altă parte facilitarea 
accesului publicului larg la manifestări culturale. Spectaclele s-au desfășurat atât în aer liber, în 
Parcul Rozelor, Parcul Botanic, Parcul Copiilor, Grădina de vară Capitol, la Bastionul Theresia, 
precum şi în alte spaţii neconvenţionale, dupa urmatorul program: 
 
Luni 08.06.2015 
Pavilionul din Parcul Botanic 
17.00 Fanfara Big Band  
18.00  Peregrinii 
 
Ateliere Parcul Botanic 
17.00 – 20.00 
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Performance de lectură "Go.Dot" - Autor: Simona Vintilă  
Ateliere de artă populară bănăţeană– Casa de Cultură a Studenţilor 
Workshop de modelaj - Facultatea de Arte şi Design din Timişoara 
Copacul Meu – Facultatea de Arte şi Design din Timişoara 
18.00 Atelier de pictură egipteană pe basorelief - Asociaţia Culturală Noua Acropolă Timişoara 
Pictură la şevalet cu elevii Liceului de Arte Plastice Timişoara 
Expozitie foto - Timişoara azi - Casa de Cultură a Studenţilor 
Parcul Rozelor – Festival de dans în stradă 
18.00 – 20.30 
 Workshop de dans - Clubul de dans sportiv “Magnum Team” 
 
Grădina de Vară Capitol 
21.00 Ansamblul de percuţie “Splash”   
22.00 Zoli Toth Project  
Marti  - 09.06.2015 
 
Pavilionul din Parcul Botanic 
17.00  Lecţii de dans  pentru publicul larg –  Clubul de dans sportiv “Magnum Team” 
18.00  Lecţii de muzică cu Artsoma 
 
Ateliere Parcul Botanic  
 17.00 – 20.00 
Performance de lectura "Go.Dot"  
Ateliere de artă populară bănăţeană – Casa de Cultură a Studenţilor 
Workshop de modelaj - Facultatea de Arte şi Design din Timişoara 
18.00 Atelier de caligrafie Kanji pe foi de orez - Asociaţia Culturală Noua Acropolă Timişoara 
Proiectul “Copacul Meu” - Facultatea de Arte şi Design din Timişoara 
Pictură la şevalet cu elevii Liceului de Arte Plastice Timişoara 
 
Sala Teatrului German de Stat  
11.00 Spectacol “Hänsel şi Gretel”  
 
Parcul Rozelor - Festival de dans în stradă 
18.00 – 20.30 
 Workshop de dans – Clubul de dans sportiv “Magnum Team” 
 
Grădina de Vară Capitol 
21.00 Music Hall – Casa de Cultură a Studenţilor 
22.00 Film  
 
Miercuri  10.06.2015 
Pavilionul din Parcul Botanic 
17.00  Lecţii de dans  pentru publicul larg –  Clubul de dans sportiv “Magnum Team” 
18.00  Lecţii de muzică cu Artsoma 
 
Ateliere Parcul Botanic 
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17.00 – 20.00 
Performance de lectura "Go.Dot" - Autor: Simona Vintilă  
Ateliere de artă populară bănăţeană – Casa de Cultură a Studenţilor 
Atelier de pictură şi de construcţii spaţiale - Facultatea de Arte şi Design din Timişoara 
18.00 Atelier de muzică pentru tineri şi adulţi - Asociaţia Culturală Noua Acropolă Timişoara 
Pictură la şevalet cu elevii Liceului de Arte Plastice Timişoara 
 
Parcul Rozelor - Festival de dans in strada 
18.00 – 20.30 
Workshop de dans în stradă - Clubul de dans sportiv “Magnum Team” 
 
Grădina de Vară Capitol 
21.00  Spectacol Muzica teatrului - Concert Cari Tibor  
22.00 Filarmonica Banatul Timişoara -  Noaptea Pianiştilor  
 
Joi  – 11.06.2015 
Pavilionul din Parcul Botanic 
17.00  Lecţii de dans  pentru publicul larg –  stilul tango argentinian, prezentat de Clubul de dans 
sportiv “Magnum Team” 
18.00  Lecţii de muzică cu Artsoma 
Ateliere Parcul Botanic 
17.00 – 20.00 
Performance de lectura "Go.Dot" - Autor: Simona Vintilă  
Ateliere de artă populară bănăţeană– Casa de Cultură a Studenţilor 
Atelier de pictură şi de construcţii spaţiale- Facultatea de Arte şi Design din Timişoara 
18.00 Atelier de dans popular - Asociaţia Culturală Noua Acropolă Timişoara 
Proiectul Copacul Meu - Facultatea de Arte şi Design din Timişoara  
Pictură la şevalet cu elevii Liceului de Arte Plastice Timişoara 
 
Bastionul Theresia  - Festival de dans în stradă 
18.00 – 20.30 
Workshop de dans, la Galeria Mansarda –  scoala TANGO VIVO BY MAGNUM TEAM. 
 
Grădina de Vară Capitol 
21.00 DJ Warm up  
21.30 Parada modei - Creaţii ale studenţilor anului 1 şi 2, Specializarea Modă-Design 
Vestimentar, de la Facultatea de Arte şi Design. 
22.30 Allexis Nature  
Vineri –  12.06.2015 
 
Pavilionul din Parcul Botanic 
17.00  Lecţii de dans  pentru publicul larg –  Clubul de dans sportiv Magnum Team 
18.00  Lecţii de muzică cu Artsoma 
19.00 Teatru pentru copii – Asociaţia Teatru pentru Tine 
 
Ateliere Parcul Botanic 
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17.00 – 20.00 
Performance de lectura "Go.Dot" - Autor: Simona Vintilă  
Ateliere de artă populară bănăţeană,– Casa de Cultură a Studenţilor 
Atelier de grafică şi gravură  - Facultatea de Arte şi Design din Timişoara 
18.30 Prelegere filosofică  - Asociaţia Culturală Noua Acropolă Timişoara 
Atelierul Pimp my Bag – Asociaţia Noi Re – Cream 
Proiectul Copacul Meu – Facultatea de Arte şi Design din Timişoara 
Pictură la şevalet cu elevii Liceului de Arte Plastice Timişoara 
 
Parcul Central - Festival de dans in strada 
18.00 – 20.30 
Workshop de dans – o interpretare unică a dansului  de stradă: street dance, se vor viziona filme 
despre dans si istoria lui, curs gratuity de street dance. 
19.00 - Clubul de dans sportiv Magnum Team 
 
Sala Mare a Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely  
19.00 Piesa Oameni şi şoareci, în regia lui László Sándor – acces liber 
 
Grădina de Vară Capitol 
21.00 Jazzy Bit  
22.00 Proiectul Pian&Flaut  cu Teo Milea şi Ionuţ Cădariu 
 
Sâmbătă - 13.06.2015 
Ateliere Parcul Botanic 
17.00 – 20.00 
Performance de lectura "Go.Dot"  
Ateliere de artă populară bănăţeană – Casa de Cultură a Studenţilor 
Atelier de grafică şi gravură  - Facultatea de Arte şi Design din Timişoara 
18.00 Atelier de lectură - Asociaţia Culturală Noua Acropolă Timişoara 
Atelierul Pimp my Bag – Asociaţia Noi Re – Cream 
Proiectul Copacul Meu - Facultatea de Arte şi Design din Timişoara 
Pictură la şevalet cu elevii Liceului de Arte Plastice Timişoara 
 
Parcul Copiilor - Festival de dans in strada 
17.00 – 18.30 
Workshop de dans – Fussion Dance  - Clubul de dans sportiv Magnum Team 
 
Baza Sportivă nr. 1 a Universităţii Politehnica Timişoara 
21.00 Spectacol Filarmonica Banatul Timişoara 
 
Duminica –  14.06.2015 
Ateliere Parcul Botanic 
17.00 – 20.00 
Performance de lectura "Go.Dot"  
Ateliere de artă populară bănăţeană– Casa de Cultură a Studenţilor 
Atelier de grafică şi gravură  - Facultatea de Arte şi Design din Timişoara 
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Proiectul Copacul Meu - Facultatea de Arte şi Design din Timişoara 
18.30 Atelier de reprezentaţie teatrală şi pantomimă –Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
Timişoara 
Pictură la şevalet cu elevii Liceului de Arte Plastice Timişoara 
 
Parcul Copiilor - Festival de dans in strada 
18.00 - 20.00 
Workshop de dans – Fussion Dance - Clubul de dans sportiv Magnum Team 
 
Grădina de Vară Capitol 
21.00 Persona   
22.00 Fely& The TM Groove  
 
TIMIȘOARA ARTELOR 
 
În cadrul capitolului Timisoara artelor, la activitatea de cooperare culturală internațională s-a 
intenționat ca în baza Strategiei culturale 2014-2024, ținând cont de prevederile axei tematice  
Timișoara conectată , orașul nostru să fie racordat la mișcările artistice contemporane 
internaționale prin prezența artiștilor şi organizațiilor și instituțiilor culturale locale la evenimente 
culturale importante, schimburi de experiență, parteneriate. 
Pentru a atinge acest obiectiv strategic, s-a intenționat ca în baza parteneriatului în domeniul 
culturii încheiat între Primăria Timișoara și Provincia Limburg din Olanda, cu capitala 
administrativa la Maastricht, parteneriat semnat în anul 2013, să se dezvolte o colaborare între 
Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest Timișoara și Fashion Clash, un 
proiect de modă al tinerilor artiști olandezi, pentru Fashion Network. Pe de altă parte, considerăm 
că e important să se dezvolte relațiile culturale cu orașele înfrățite și astfel, în baza unor propuneri 
concrete, identificate în ultimele vizite la Timișoara a oficialilor de la Rueil-Malmaison, 
concreizate într - o colaborare între Conservatorul din Rueil-Malmaison și Facultatea de Muzică 
din cadrul Universității de Vest. 
La activitatea Arta ambasador al Timișoarei din acelasi capitol - Timișoara artelor, au fost 
prevăzute activități de promovare a școlii de artă timișorene. Astfel, ca o continuare a expoziției 
de artă contemporană SCULPTURA, organizată de Primăria Timișoara și CCMT împreună cu 
Fundația Triade la Rueil-Malmaison, Franța, în anul 2013,  a fost organizată o expoziție în mai 
multe spații dedicate artei contemporane din Timișoara cu artiști francezi care trăiesc și crează în 
Rueil-Malmaison, ca o activitate în oglindă, știut fiind faptul că la  Rueil-Malmaison, pe malurile 
Senei, în apropierea Parisului, la începutul secolului trecut s-a dezvoltat o mișcare artistică 
importantă, impresionismul. 
Tipărirea unor materiale de promovare, inclusiv în limba engleza, a artelor plastice, 
evenimentelor culturale și direcțiilor strategice de dezvoltare a culturii în plan local.  
 
- ART ENCOUNTERS. În perioada 3 - 31octombrie a avut loc la Timișoara prima ediție Art 
Encounters. Intitulat  “Aparență și Esență”, evenimentul este curatoriat de Rainald Schumacher și 
Nathalie Hoyos, Berlin. Evenimentul a fost conceput ca un dialog între arta contemporană 
românească și contextul internațional actual, dialog facilitat de un număr de artiști români ale 
căror lucrări sunt recunoscute atât în România, cât și în străinătate,dar și de artiști străini care fac 
referire la spațiul românesc în opera lor. Timp de o lună, orașul Timișoara a fost transformat într-
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o veritabilă galerie de artă contemporană unde peste 100 de artiști și-au  expus lucrările în 17 
locații diferite, cum ar fi Muzeul de Artă, Memorialul Revoluției, Sinagoga din Cetate, Halele 
Timco, sau Cazarma U,unde 12 galerii de artă contemporană au prezentat mici expoziții.  
 
- REVOLUTIONARY - Revistă redactată şi concepută de Direcţia Comunicare din cadrul 
Primăriei Municipiului Timişoara. Este, de fapt, o prezentare a tuturor acţiunilor/evenimentelor 
importante din oraş organizate de municipalitate, ONG –uri etc, în colaborare cu Casa de Cultură 
a Municipiului Timişoara. 
 
- FESTIVALUL DE ARTE PERFORMATIVE– Centrul Cultural German. Prima ediție a 
festivalului a avut loc în perioada 19 – 25 septembrie 2015 și au fost prezentate spectacole, 
realizate de artiști din domeniul dansului contemporan din Germania, România, Serbia și Franța. 
 
- BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE AFIȘ ȘI ILUSTRAȚIE DE CARTE.Proiectul este realizat 
de UVT, Facultatea de Arte şi Design Timişoara şi se adresează artiştilor profesionişti din ţară şi 
străinătate, studenţilor, absolvenţilor şi publicul larg. 
 
- „INTER FOTO 2015”, proiect realizat de Fundaţia UVT, care s-a desfăşurat în perioada iulie – 
octombrie 2015, fiind cea mai amplă expoziţie de fotografie din vestul ţării, cu participare 
naţională şi internaţională. 
 
- BIENALA INTERNAȚIONALĂ  DE DESEN. Proiect  realizat de UVT, Facultatea de Arte şi 
Design Timişoara s-a adresat artiştilor profesionişti din ţară şi străinătate, studenţilor, 
absolvenţilor şi publicul larg.  
 
- SALONUL ANNUAL DE ARTĂ PLASTICĂ - 24 ianuarie 2015, este expoziţia bilanţ a 
membrilor Asociaţiei Artiştilor Plastici “Romul Ladea”, în cadrul căreia fiecare artist îşi prezintă 
cele mai valoroase lucrări  realizate pe parcursul anului trecut iar cele mai bune sunt premiate. 
Denisa Mihăilă a obținut premiul pentru cea mai bună activitate pe anul 2014 iar dl.Zărioiu 
Tudorică pentru cea mai bună lucrare din 2014. 
 
- TABĂRA ANUALĂ DE CREAȚIE A ARTIȘTILOR PLASTICI “ROMUL LADEA”.  
Proiectul s-a constituit într-o excursie de documentare și creație a membrilor Asocitiei Artistilor 
Plastici „Romul Ladea”, în luna iunie, în Grecia. Rezultatul acestei tabere s-a concretizat într-o 
expoziție cu lucrările realizate în această perioadă. 
 
TIMIȘOARA TEATRALĂ 
 
Promovează spectacole de teatru şi artă teatrală. 
- FESTIVALUL EUROPEAN AL SPECTACOLULUI TIMIȘOARA - Festivalul Dramaturgiei 
Romanesti, ediţia a XX- a, a fost organizat de Teatrul Naţional Timişoara cu sprijinul 
Ministerului Culturii, al Primăriei Municipiului și Consiliului Local Timișoara între 15-22 aprilie 
și 7-13 iunie. După ce luna aprilie a FEST-FDR (Festivalul European al Spectacolului Timișoara 
– Festival al Dramaturgiei Românești) a fost dedicată dramaturgiei românești și Artei de a 
îmbătrâni, Teatrul Național Timișoara, organizatorului evenimentului, a lansat si cea de-a doua 
etapă, outdoor – FEST, între 7 și 13 iunie 2015. 
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FILM PENTRU TIMIȘOARA 
 
Proiecţii în aer liber şi în spaţii neconvenţionale 
- CARAVANA METROPOLIS – “CINEMA ÎN AER LIBER”, s-a desfasurat  între 22 şi 27 
iulie, la Teatrul de Vară din Parcul Rozelor. După două sezoane în care a strâns peste 130 000 
spectatori, Caravana Metropolis  - “Cinema în aer liber”  a proiectat, de marţi până duminică, de 
la 21:30 şi de la 23:30 (joi, vineri, sâmbătă), utilizând cel mai performant echipament de proiecţie 
în aer liber din România, un ecran gonflabil de 120 m², şi singurul proiector digital mobil din 
ţară, de 17.000 lumeni, 8 filme extraordinare. 
  
- TIFF. Caravana TIFF a adus la Timișoara, în Grădina de Vară Capitol, între 6 și 12 august, 
începând cu ora 21:30, șapte dintre cele mai noi și apreciate filme ale anului.  Intrarea a fost  
liberă. 
 
- BRIS DE GLACE - Proiect realizat de Institutul Francez din Timişoara despre poveştile fabricii 
de sticlă de la Tomeşti. 
 
- FESTIVALUL FILMULUI FRANCEZ - Proiect realizat de Institutul Francez din Timişoara, 
care aduce în atenţia publicului timişorean filme din cinematografia franceză. 
 
- FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE FILM TIMISHORT, desfășurat în perioada 15-18 
octombrie 2015 a ajuns la cea de-a şaptea ediţie. Proiecțiile scurtmetrajelor au avut loc la Cinema 
Timiș, AMBASADA și Sala 2 a Teatrului Național Timișoara. 
 
TIMIȘOARA PESTE HOTARE 
 
- Participarea Ansamblului “Timișul” la Festivalul Internațional de Folclor “The wreath of 
Vrsac”- organizat de Centrul de Cultură din Vârșeț – Serbia,  în perioada 13 – 17.07.2015 
 
- Participarea  “Orchestrei de tineret a municipiului Timișoara”, în perioada 21 – 28.07.2015, la 
evenimentul cultural “Come together 2015”, organizat de Primăria Karlsruhe – Germania, in 
cadrul relațiilor de colaborare stabilite între orașele înfrățite și Timișoara. 
 
- Participarea Ansamblului “Timișul”, în perioda 31 iulie  - 9 august 2015, la cea de-a XVI-a 
ediție a “International Buyukcekmece Culture & Art Festival”, manifestare internațională de 
mare amploare, desfășurată la Istanbul – Turcia,sub motto-ul “Iubire pentru fiecare, pace pentru 
toți” Istanbul – Turcia, în cadrul căreia a obținut un binemeritat premiu III. 
 
- Participarea Ansamblului “Timișul”, în perioada 15 – 25.09.2015,  la Festivalul Internațional de 
Folclor “43enes JORNADES INTERNACIONALS FOLKLORIQUES DE CATALUNYA”. 
 
- Participarea Coralei Feminine CARMINA DACICA, in perioada 9-14.12.2015, la Festivalul 
Coral Internațional de la Baden-Baden din Germania. 
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TIMIȘOARA STREET ART 
 
- STREET DELIVERY - Cea de-a noua ediție a “Street Delivery” a avut loc în perioada 12 – 14 
iunie 2015. Ca de obicei, timișorenii au fost invitați să participe la fel de fel de ateliere și 
activități cu mesaj ecologic și momente artistice, care s-au desfășurat în gradina Institutului 
Francez. 
 
- ACCES ART - Timp de trei zile Fundația Rubin a scos arta în parc. Evenimentul, ajuns la 
cea de-a opta ediție, organizat de Fundația Rubin, s-a desfășurat în perioada 5 – 7 iunie 
2015, în Parcul Botanic. Au fost susținute peste 60 de ateliere și workshop-uri de creație 
artistică, 19 instalații, performance-uri și expoziții, precum și 9 concerte. Accesul la toate 
activitățile din cadrul Festivalului AccesArt a fost gratuit.  
 
- PASTEL URBAN este un proiect realizat de Fundaţia Rubin cu sprijinul Primăriei şi al 
Consiliului Local Timişoara. 
 
- FESTIVALUL DE STREET ART “FISART 2015” - aflat la a Va ediţie,  a presupus realizarea 
de lucrări de street art de mari dimensiuni pe mijloacele de transport în comun și lucrări 3D.  
  
- FESTIVALUL BAROC - Primăria Municipiului Timişoara şi Asociaţia Festivalul Baroc 
Timişoara au organizat,  în perioada 09 – 23 octombrie 2015, cea de-a patra ediţie a 
Festivalulului Baroc . 
 
- CAFEKULTOUR - Cafékultour–Săptămâna cafenelelor, eveniment organizat în perioada 11-
17.04.2015, în parteneriat de către Institutul Francez şi Centrul Cultural German din Timişoara, a 
avut loc anul acesta pentru a şaptea oară consecutiv, ca răspuns la rezonanţa sa pozitivă din 
ultimii ani. 
 
- TIMIȘOARA ÎN MIȘCARE - Proiect realizat de TVR Timişoara în Piaţa Victoriei. S-a urmărit 
promovarea oraşului Timişoara ca generator de tradiţie şi promotor al dialogului interetnic şi 
intercultural, la nivel naţional şi internaţional, prin concerte, reportaje etc., 
   
TIMIȘOARA MULTICULTURALĂ 
 
- ZILELE CULTURII SPANIOLE, ediţia a IV-a. Proiect organizat de Asociaţia Via Rumania 
Cultura pentru a dezvolta relaţiile culturale, sociale şi economice dintre România şi Spania. 
 
- FESTIVALUL FOLCLORIC AL MINORITĂȚILOR ETNICE şi FESTIVALUL 
GASTRONOMIC. În perioada 10-11 octombrie 2015, în Parcul Rozelor, Primăria Municipiului 
Timişoara a organizat Festivalul Folcloric al Minorităţilor Etnice din Timişoara şi Festivalul 
Gastronomic, ambele aflate la cea de-a doua ediţie, având următorul program: 
.  
Scena din Parcul Rozelor 
10 octombrie 2015, orele 16,00-21,00 
16,00 – Societatea Makedon-Armână: Formația de dansuri tradiționale „Altona” din Comuna 
Cerna, jud. Tulcea; formația de cântece tradiționale „Makedonya” 
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17,00 – Uniunea Democrată Maghiară din România: Grup de dansuri populare (copii și tineri). 
Au  evoluat două formații de țiteră ale ansamblului Bokréta, Liceul Teoretic Béla Bartók 
17,15 – Forumul Democrat German din România: Grup de dansuri populare (copii și tineri); 
Muzică instrumentală (fanfară) 
18,00 – Uniunea Democrată Maghiară din România: Program muzical susținut de actorii 
Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara 
18,30 – Uniunea Ucrainienilor din România: Ansamblul de dansuri „Moloda Nadia” din Soca 
19,00 – Uniunea Sârbilor din România: Formația de dansuri „Kruna” din Sânmartinul Sârbesc; 
Formația de tamburași „Zlatna Suza” din Diniaș; Formația de dansuri „Sveti Nicola” din Diniaș 
20,00 – Partida Romilor „Pro Europa”: Formația de muzică tradițională din Timișoara; Soliști: 
Nina Baniaș, Cristina Raicu; Ansamblul de dansuri din Măguri 
 
11 octombrie 2015, orele 16,00-20,00 
16,00 – Societatea Makedon-Armână: Muzică tradițională, în interpretarea solistului Pero Tsatsa 
din Macedonia 
16,20 – Uniunea Bulgară din Banat: Ansamblul „Slavjak” din Timișoara; Ansamblul „Balgarce” 
din Vinga 
16,45 – Uniunea Democrată Maghiară din România: Ansamblul „Eszterlánc”; Grupurile de 
dansuri Bóbita și Szazszorszép ale Liceului Teoretic Béla Bartók 
17,15 – Forumul Democrat German din România : Grup de dansuri populare (copii și tineri); 
Muzică instrumentală (fanfară) 
17,45 – Comunitatea Evreilor din România: Grupul vocal „Shalom”, condus de Alexandru 
Fischer 
18,00 – Partida Romilor „Pro Europa”: Formația de muzică tradițională din Timișoara 
19,00 – Uniunea Sârbilor din România: Formația „Mladost” din Timișoara; Formația de 
tamburași „Temišvarski Spomenari” din Timișoara; solist Pera Todorovici 
 
TÂRG DE GASTRONOMIE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE 
 
10 octombrie 2015, orele 15,00-21,00 
Uniunea Democrată Maghiară din România: prezentare de preparate tradiționale; atelier de 
meşteşugărie; ateliere de broderie, mărgele, face painting, pictură măşti 
Uniunea Sârbilor din România: prezentare de preparate tradiționale 
Uniunea Ucrainienilor din România: prezentare de preparate tradiționale 
Partida Romilor „Pro Europa”:  prepararea unor preparate culinare tradiționale; atelier de florărie; 
atelier de fierărie; atelier de bijutierie 
Societatea Makedon-Armână: prezentare de preparate tradiționale; atelier de meșteșugărie 
 
11 octombrie 2015, orele 15,00-20,00 
Partida Romilor „Pro Europa”: prepararea unor preparate culinare tradiționale; atelier de florărie; 
atelier de fierărie; atelier de bijutierie 
Uniunea Democrată Maghiară din România: prezentare de preparate tradiționale; atelier de 
meşteşugărie; ateliere de broderie, mărgele, face painting, pictură măşti 
Uniunea Sârbilor din România: prezentare de preparate tradiționale 
Uniunea Bulgară din Banat: Expoziție de cărți, ziare și reviste; prezentare de preparate 
tradiționale 
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Comunitatea Evreilor din România: prezentare de preparate tradiționale. 
 
 
- TIMIȘOARA ÎN EUROPA - Proiect realizat de TVR Timişoara a avut  ca scop promovarea 
oraşului Timişoara în Europa, prin evenimente, personalităţi, instituţii care să conducă la 
construirea unei imagini pozitive a oraşului nostru, prin intermediul unor reportaje TV.  
 
- DAS DEUTSCHLANDPROJECT – ANUL LEIPZIG- realizat de CCG. Proiectul îşi propune 
prezentarea în fiecare an la Timişoara a câte unui oraş din Germania, din perspectiva scenei 
culturale. 
Timişoara Experimentează 
 
- FESTIVALUL SIMULTAN 2015”, ediţia a XI-a, s-a desfăşurat între 07 - 10  octombrie 2015. 
Este un festival dedicat artei video, media şi experimentului artistic, este o punte de legătură între 
diferite medii artistice. 
 
- FESTIVALUL TIMFLORALIS - Vreme de trei zile, între 22-24 mai 2015,  în Piaţa Victoriei şi 
pe străzile Alba Iulia şi Mărăşeşti, s-a desfășurat prima ediție a Festivalului Timfloralis. Acest 
Festival şi-a propus să readucă în atenție vechea tradiţie a Timişoarei legată de flori, parcuri şi 
roze. 
 
Vineri 22 mai 
11.00 – 19.00 Ateliere Piata Vicţoriei 
- Ateliere de coroniţe din flori, pălării cu flori, expoziţii handmade, prezentare de rochii cu temă 
florală - Casa de Cultură a Studenţilor 
- Ateliere de plantat flori, olărit -  SC Horticultura SA 
- Atelier de ikebana –Facultatea de Horticultură şi Silvicultură 
- Studenţii Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură au facut simulări pe calculator pentru 
aranjamente de grădini, parcuri, spaţii verzi 
18.00 Deschiderea oficială a Festivalului Timfloralis  
- Fanfara Big Band 
- Cuvânt oficialităţi 
18.30 Cooking Floral Show cu Anndreea Stör şi Viorel Birsan 
19.30 Demonstraţie florală cu Piotr Marzec - master florist internaţional 
20.30 Musichall  prezentat de Casa de Cultură a Studenţilor Timişoara  
 
Sâmbătă 23 mai 
11.00 – 19.00 Ateliere Piaţa Victoriei 
- Ateliere de coroniţe din flori, pălării cu flori, expoziţii handmade - Casa de Cultură a 
Studenţilor 
- Ateliere de plantat flori, olărit -  SC Horticultura SA 
- Workshop de design floral pentru copii şi mame - Asociaţia Floriştilor Români 
- Atelier de pictură pe basorelief, reproduceri arheologice din culturile lumii antice - Asociaţia 
Culturală Noua Acropolă 
14.00 Workshop de Design Floral pentru Specialişti cu Andreea Stör 
16.00 Atelier de Ikebana -  Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
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19.30 Demonstraţie florală cu Andreea Stör  
20.30 Concert - Orchestra Filarmonicii Banatul din Timişoara- Anotimpurile de Antonio Vivaldi, 
solista: Alexandra Hategan, dansează: trupa Reflex ,,Valsul Rozelor’’  
 
Duminica 24 mai 
11.00 – 19.00  
- Ateliere Piaţa Victoriei 
- Fanfara Big Band 
- Ateliere de coroniţe din flori, pălării cu flori, expoziţii handmade - Casa de Cultură a 
Studenţilor 
- Ateliere de plantat flori, olărit - SC Horticultura SA 
16.00 Atelier de pictură pe basorelief, reproduceri arheologice din culturile lumii antice - 
Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
17.00 Atelier de Ikebana - Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
16.00 Concert nai Mădălin Luca 
          Spectacol Denisse balet 
          Concert Flare 
20.30 Concert - Orchestra Filarmonicii Banatul din Timişoara, teme celebre şi muzică de film, 
dirijor: Radu Popa          
 
- ZIUA MUZICII DE ORGĂ - Proiect realizat de UVT, desfășurat în 29 octombrie 2015, 
promovează muzica clasică şi muzica de orgă. 
 
- BEGA BULEVARD – ediţia a VIII-a, s-a desfășurat în perioada 4 – 6 septembrie 2015 și a 
cuprins concerte, expozitii, spectacole pe malul canalului Bega. Un proiect de responsabilizare 
ecologică prin scoaterea în evidenţă a potenţialului turistic şi cultural al Canalului Bega 
 
Vineri 4 septembrie 
 
18.00 Fanfara Timişoara Big Band 
18.00-20.00 Ateliere de creaţie, activităţi pentru copii 
18.00 Atelier de creaţie din materiale reciclabile “Bufniţa veselă”- Ozz Vintage House 
18.30 Ateliere muzicale pentru copii - Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
18.30 Defilare ambarcaţiuni pe Canalul Bega 
19.00 Viniloteca 
19.00 5 minute de Filosofie (atelier de filosofie aplicată) - Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
20.00 The Case 
20.45 Burning Table 
21.30 Respiro - Spectacol cu foc 
  
Sâmbătă 5 septembrie 
 
10.00-20.00 Ateliere de creaţie, activităţi pentru copii, expoziții, informare interactivă organizate 
de: Fundația Comunitară Timișoara, Centrul de asistenţă rurală, Fundaţia “Civitas”, Infocentrul 
Turistic Timișoara, Biroul Reabilitare și Conservare Clădiri Istorice, Grădinița Tom și Jerry, S.C. 
Retim Ecologic Service S.A., Asociaţia Timișoara Capitală Culturală Europeană, Tourmaline 
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Boutique, Asociaţia “Ceva de spus”, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiș, Ars Mirabilis, S.C. 
Sand painting S.R.L., Clubul Sportiv Municipal Timișoara. 
10.00 Atelier “Portret interior” - Atelierul Rozz 
10.00 Ateliere de jonglerii - Şcoala de Circ a Casei de Cultură a Studenţilor Timişoara 
10.00 Creează-ţi propria păpuşă (atelier de croitorie pentru copii) - Asociaţia Culturală Noua 
Acropolă 
10.00 Atelier de pictură pe basorelief pentru copii - Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
10.00 Ateliere muzicale pentru copii - Asociaţia Culturală Melopolis 
10.00 Ursul păcălit de vulpe – Teatrul de copii şi tineret Merlin – Amfiteatru Flora 
11.00 Kangoo jumps şi activităţi pentru copii - Smartfit Studio 
11.30 Cursuri gratuite de dans pentru copii cu instructorii Şcolii de dans Magnum Team 
12.00 Activităţi pentru copii - Smartfit Studio 
15.00 Arta renaşterii interioare (atelier de filosofie şi psihologie aplicată) - Asociaţia Culturală 
Noua Acropolă 
16.00 Atelier de pictură pe basorelief pentru copii şi adulţi - Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
16.00 Atelier de olărit - Cercul de olărit al Casei de Cultură a Studenţilor Timişoara 
16.00 Cursuri gratuite pentru adulţi cu instructorii Şcolii de dans Magnum Team 
17.00 Ateliere muzicale pentru copii - Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
17.00 Ateliere de jonglerii - Şcoala de Circ a Casei de Cultură a Studenţilor Timişoara 
18.00 Viniloteca 
18.00 Plimbări cu barca pe Bega – Formaţiunea Salvo 
19.00 5 minute de Filosofie (atelier de filosofie aplicată) - Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
20.00 Desant 
20.45 Moonlight Breakfast 
21.30 Skizzo Skillz 
            
Duminică 6 septembrie 
 
10.00-20.00 Ateliere de creaţie, activităţi pentru copii, expoziţii, informare interactivă organizate 
de: Fundaţia Comunitară Timișoara, Centrul de asistenţă rurală, Fundaţia “Civitas”, Infocentrul 
Turistic Timișoara, Biroul Reabilitare și Conservare Clădiri Istorice, Grădiniţa Tom și Jerry, S.C. 
Retim Ecologic Service S.A., Asociaţia Timișoara Capitală Culturală Europeană, Tourmaline 
Boutique, Asociaţia “Ceva de spus”, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiș, Ars Mirabilis, S.C. 
Sand Painting S.R.L., Clubul Sportiv Municipal Timișoara. 
10.00 Ateliere de jonglerii - Şcoala de Circ a Casei de Cultură a Studenţilor Timişoara 
10.00 Atelier de design “Copiii îşi colorează mobila” - Atelierul Rozz 
10.00 Ateliere muzicale pentru copii - Asociaţia Culturală Melopolis 
11.00 Atelier de pictură pe basorelief pentru copii şi adulţi - Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
11.00 Peregrinii - Amfiteatru Flora 
11.30 Cursuri gratuite de dans pentru copii cu instructorii Şcolii de dans Magnum Team 
14.00 Viniloteca 
14.00 Aerobic  + voluntari antidrog- Smartfit Studio 
15.00 Simularea unor acţiuni de salvare pe diferite tipuri de risc: scafandrii, ambarcaţiuni, 
G.R.I.M.P. (salvări în medii periculoase, în plan vertical) - Formaţiunea SALVO 
15.00 Ateliere de jonglerii - Şcoala de Circ a Casei de Cultură a Studenţilor Timişoara 
15.30 Cursuri gratuite pentru adulţi cu instructorii Şcolii de dans Magnum Team 
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16.00 7 metode de ecologizare a lumii emoţionale (atelier de psihologie aplicată) - Asociaţia 
Culturală Noua Acropolă 
16.00 Atelier de olărit - Cercul de olărit al Casei de Cultură a Studenţilor Timişoara 
16.30 Ateliere muzicale pentru copii - Asociaţia Culturală Melopolis 
17.00 Cursa răţuştelor organizată de Rotaract Club Timișoara 
18.00 Dorina Vasilashko & Big Brothers Band 
18.00 Plimbări cu barca pe Bega - Formaţiunea Salvo 
 
TIMIȘOARA EXCELENȚEI 
 
- “Gala Premiilor de Excelenţă” este un eveniment anual dedicat timişorenilor care au obţinut 
rezultate deosebite în domeniile lor de activitate, este o acţiune organizată de Casa de Cultură a 
municipiului Timişoara, în colaborare cu Primaria municipiului şi finanţată de Consiliul Local 
Timişoara. Anual, performanţa în cele mai importante domenii ale vieţii sociale, în educaţie, 
cercetare, cultură şi artă este premiată. Prin HCL  430 din data de 16.10.2015, au fost aprobate 
categoriile de persoane fizice şi juridice, care au beneficiat de premiile oferite la Gala Excelenţei, 
astfel: 
a)  Elevi claselor V-XII care au încheiat anul scolar cu media generală 10; 
b)  Studenţi eminenţi;  
c) Olimpici care au obţinut locul I, II, III şi menţiune la nivel internaţional sau concursurile din 
calendarul MEN;  
d) Profesorii coordonatori ai elevilor care au obtinut locul I, II, III şi menţiune la Olimpiadele 
Internaţionale sau concursurile din calendarul MEN;  
e) Scriitori, actori şi artişti pentru excelenţă în activitatea desfăşurată;  
f) Instituţii culturale şi organizaţii neguvernamentale atât pentru implicarea în viaţa comunităţii, 
cât şi pentru promovarea activităţilor de voluntariat;  
g) Cercetatori cu rezultate deosebite recunoscute naţional şi internaţional;  
h) Elevi care au obţinut nota 10 la examenul de Bacalaureat.  
 
TIMIȘOARA CAPITALĂ CULTURALĂ EUROPEANĂ 
 
În urmă cu patru ani Timişoara şi-a anunţat oficial candidatura pentru titlul de Capitală 
Europeană a Culturii în anul 2021. De-atunci s-au făcut paşi importanţi pentru a continua acest 
demers, iar proiectul Timişoara Capitală Culturală Europeană a luat amploare. În luna octombrie 
a acestui an a fost depus dosarul de candidatură a orașului la București, acolo unde se va face 
prima etapă de selecție a orașelor candidate. S-a lucrat mai mulți ani la concept – am avut la 
dispoziție mult timp pentru a testa mai multe idei, lucru care s-a dovedit a fi în avantajul nostru 
pentru că în data de 11 decembrie 2015, Timişoara a fost nominalizată pe lista scurtă a oraşelor 
care trec în faza finală a competiţiei pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021, 
alături de Baia Mare, Cluj-Napoca şi Bucureşti.  Valorile asumate de către Asociaţie sunt: 
participarea și mobilizarea comunităţii, deschiderea către multiplele culturi și sectoare de 
activitate, valorificarea potenţialului multicultural al orașului și al poziţiei geografice, tradiţia, 
inovaţia și dimensiunea europeană a Timișoarei, transparenţa, incluziunea, nediscriminarea și 
egalitatea de șanse. 
 
Asociaţia Timişoara Capitală Culturală Europeană este susţinută de către toate forţele politice din 
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oraş, de mediul universitar, de cel al oamenilor de afaceri, de ONG –uri, de asociaţii artistice şi 
de toate instituţiile artistice din oraş, inclusiv cele subordonate municipalităţii: Teatrul German de 
Stat Timişoara, Teatrul Maghiar de Stat “Csiky Gergely”, Filarmonica Banatul Timişoara, Casa 
de Cultură a Municipiului Timişoara. 
 
OBIECTIVE PENTRU 2016 
 
- Subordonarea în continuare a întregii activități în vederea realizării strategiei cultural-educative 
și   turistice a municipiului Timișoara la parametrii de maximă eficiență pentru susținerea 
candidaturii municipiului nostru spre a deveni Capitală Culturală Europeană în 2021.  
- Susținerea și cultivarea în continuare a relațiilor culturale cu orașele înfrățite cu Timișoara  
-  Transformarea Casei  de  Cultură a Municipiului Timișoara în Centrul Municipal de Cultură, 
Educație și Organizare Evenimente Culturale     
- Organizarea și realizarea  la un nivel calitativ cât mai ridicat a  tuturor proiectelor  cuprinse în  
Agenda culturală a manifestărilor pe anul 2016  
- Creșterea performanței personalului salariat și a corpului de colaboratori, în desfășurarea 
activităților specifice pe domenii de activitate. 
- Promovarea în grade și trepte a personalului contractual care să ducă la îndeplinirea cu succes și 
la standarde optime a sarcinilor alocate fiecărui angajat. 
- Colaborarea cu toate instituțiile de profil din oraș și nu numai, în vederea realizării proiectelor la 
parametri de calitate cât mai ridicați prin coorganizarea manifestărilor din Agenda anuală, pentru 
a deveni fiecare dintre acestea adevărate evenimente culturale 
- Continuarea activității de pregătire și perfecționare a tuturor formațiilor artistice proprii 
(Ansamblul folcloric “Timișul” Ansamblul folcloric “Eszterlanc”, Orchestra de tineret a 
municipiului Timișoara, formatia de dans sportiv Mini-mini Reflex, Corala feminină “Carmina 
Dacica”, Fanfara “Timișoara Big Band”, etc) , susținerea  participării lor la festivaluri, 
spectacole, concerte organizate pe plan local, național și internațional pentru a reprezenta orașul 
la un nivel calitativ cât mai ridicat. 
- Sprijinirea activității Cenaclului literar “Pavel Bellu” și editarea revistei trimestriale 
“Anotimpuri Literare” în  noul format 
- Sprijinirea activității Cenaclului de satiră și umor”Ridendo” și a participării membrilor 
cenaclului la diferite evenimente, organizate atât în țară dar și în străinătate. 
-  Susținerea  și stimularea activității membrilor Asociației Artiștilor Plastici “Romul Ladea” prin 
realizarea de expoziții permanente pe baza unui grafic expozițional, la diferite galerii din oraș și 
orgnizarea de tabere de creație. 
-  Realizarea de schimburi de experiență cu instituții și organizații de profil din țară și din 
străinătate pentru modernizarea permanentă a formelor de activitate, a metodologiei aplicate.  
- Reparații și modernizări la scena Teatrului de Vară din Parcul Rozelor. Înlocuirea prelatei,  a 
dușumelei, igienizarea cabinelor, revizuirea instalațiilor electrice, achiziționarea de scaune și 
bănci pentru grădina de vară. 
- Identificarea și amenajarea cu utilitățile necesare a unei locații, repartizate de Primăria 
Timișoara, pentru organizarea în perioada estivală a unor evenimente de tip serbări populare 
precum:  Festivalul Berii, Festivalul Vinului, Festivalul Gastronomiei, etc 
 
FILARMONICA BANATUL TIMIŞOARA 
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 Filarmonica „Banatul” Timişoara este o instituţie publică de cultură cu personalitate juridică, 

înfiinţată prin Legea nr. 131/17.04.1947, pentru înfiinţarea Orchestrelor Filarmonice „Banatul” din 

Timişoara şi „Oltenia” din Craiova. Instituţia dispune de patrimoniu propriu iar activitatea sa este 

finanţată din alocaţii de la bugetul local, capitolul cultură şi din venituri extrabugetare.  

 Filarmonica este deservită de un număr de 191 de salariaţi,condusă de Director General Garboni 

Ioan Coriolan, organigrama personalului fiind structurată astfel:  

- Funcţii de conducere: director, director adjunct, contabil şef 

- Funcţii de execuţie: - Serviciul Financiar –Contabil (7 persoane) 

-Compartimentul Resurse Umane , Juridic, Secretariat (4 persoane) 

- Compartimentul Audit intern (1 persoană) 

- Biroul Organizare – Marketing (3 persoane) 

- Serviciul Auxiliar Scenă (12 persoane) 

- Serviciul Funcţii Artistice (10 persoane) 

- Orchestră (92 persoane) 

- Cor (59 persoane). 

Menţionăm că in cadrul institiţiei nu există sefi de birouri sau servicii. 

Obiectul de activitate al instituţiei este realizarea şi prezentarea de evenimente artistice şi culturale, 

în speţă concerte simfonice, vocal-simfonice, corale, recitaluri camerale, instrumentale şi vocal-

instrumentale, concerte aniversare, concerte eveniment, concerte de divertisment precum şi concerte 

educative, pentru elevi şi tineri. Repertoriul acestor concerte trebuie să fie cât mai atractiv, incluzând 

capodoperele genului din diferite perioade istorice şi stilistice, din creaţia românească dar şi din 

tezaurul muzical universal, iar ipostazele dirijorale şi interpretative trebuie să fie dintre cele mai 

diverse, aducând în faţa publicului spectator personalităţi muzicale marcante, din viaţa artistică 

românească şi internaţională. 

 

- SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2015 - 

 Filarmonica Banatul din Timişoara este onorată să promoveze valorile muzicale ale 

patrimoniului românesc şi universal, dar și să promoveze tinerele talente.  

Printre evenimentele de marcă, intrate în tradiția culturală  a Timişoarei, se impun a fi menţionate 

câteva EVENIMENTE CULTURALE MAJORE pe anul 2015: 
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I. Cel mai important eveniment cultural muzical organizat de Filarmonica Banatul este 

Festivalul Internațional TIMIȘOARA MUZICALĂ, Ediția a XL-a, 17 aprilie - 28 mai 2015. 

Programul a fost următorul: 

Vineri, 17 aprilie 2015, ora 19                       Sala Capitol 

CONCERT SIMFONIC INAUGURAL 

realizat în colaborare cu Centrul Cultural German Timișoara, cu susținerea Goethe-Institut și a 

Ministerului German de Externe. 

Dirijor: RADU POPA 

Soliști: MARTIN MÜNCH (Germania) – pian 

GABRIEL POPA  - vioară 

FILIP PAPA – violoncel 

 

MARTIN MÜNCH   Concertul pentru pian și orchestră în Mi bemol major Op. 3  

ADRIAN IORGULESCU   Semnale 

J. BRAHMS    Concertul pentru vioară, violoncel și orchestră în la minor, Op. 102 

 

Duminică, 19 aprilie 2015, ora 19        Sala Capitol 

DUBLU RECITAL  

TRIO SYRINX 

DOREL BAICU – flaut 

DORIN GLIGA – oboi 

 PAVEL IONESCU – fagot 

LUMINIȚA BURCĂ – vioară 

DRAGOȘ MIHĂILESCU – pian 

 

 

Marți, 21 aprilie 2015, ora 19        Sala Capitol 

RECITAL  

Canzoni Italiane 

BIANCA LUIGIA MANOLEANU - soprană 

REMUS MANOLEANU - pian 
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Vineri, 24 aprilie 2015, ora 19                       Sala Capitol 

CONCERT SIMFONIC EXTRAORDINAR realizat în colaborare cu Centrul Cultural German 

Timișoara, cu susținerea Goethe-Institut și a Ministerului German de Externe. 

Dirijor: MICHAEL HASEL (Germania)  

Soliști:ION BOGDAN ȘTEFĂNESCU – flaut  

VLAD  ALECSANDRU COLAR – flaut piccolo 

Invitați speciali: ANTON BRAUN și HORIA ȘURIANU 

R. WAGNER   Preludiul Operei  Maeștrii cântăreți din Nürnberg        

H. ȘURIANU   Double Concerto pour Flûte Piccolo, Flûte Traversière et Orchestre (p.a.a.) 

A. DVOŘÁK   Simfonia nr. 8 în Sol major, Op. 88  

Sâmbătă, 25 aprilie 2015, ora 19        Sala Capitol 

RECITAL 

Muzica pe șase continente  

ACADEMIC CLARINET QUARTET  

IZSAK JENÖ – clarinet, clarinet piccolo 

CIPRIAN DANCU – clarinet 

MARIUS OPREA  – clarinet 

ILIE CARP – clarinet bas 

OVIDIU NAUNCEF – percuție 

Invitați: 

SORIN PETRESCU – pian 

DORU ROMAN – percuție 

Marți, 28  aprilie 2015, ora 19        Sala Capitol 

RECITAL 

MAXIM QUARTET 

 

HORIA MAXIM – pian 

MIHAELA ANICA – flaut 

FERNANDO MIHALACHE – acordeon 

SĂNDEL SMĂRĂNDESCU – contrabas 

Joi, 30  aprilie 2015, ora 19                        Sala Capitol 
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CONCERT SIMFONIC EXTRAORDINAR 

Dirijor: GHEORGHE COSTIN 

Solist: ANTAL ZALAI (Ungaria) – vioară 

G.ENESCU    Rapsodia română nr. 2 în Re major, Op. 11 

H. WIENIAWSKI  Concertul nr.1 pentru vioară și orchestră în fa diez minor, Op. 14 

D. ȘOSTAKOVICI   Simfonia nr. 9, în Mi bemol major, Op. 70    

Marți,  5 mai 2015, ora 19                        Sala Capitol 

RECITAL DE PIAN 

GIORGOS KONSTANTINOU (Grecia) 

Miercuri, 6 mai 2015, ora 19.30               Biserica Millenium(Piața Traian) 

RECITAL DE ORGĂ 

NICOLAE MOLDOVEANU (Elveția) 

Vineri,  8 mai 2015, ora 19                        Sala Capitol 

CONCERT VOCAL – SIMFONIC EXTRAORDINAR 

dedicat ZILELOR MAGHIARE BĂNĂȚENE , Ediția a XX-a 

organizate de ASOCIAȚIA FEMEMILOR MAGHIARE din Timișoara 

Dirijor: NICOLAE MOLDOVEANU (Elveția) 

Soliști: SUZANA BARTAL (Franța) – pian 

CĂLIN BRĂTESCU - tenor 

CRISTIAN ARDELEAN  - bariton 

LUCIAN ONIȚA – bas  

R. WAGNER    Uvertura Operei Tannhäuser  

F. LISZT     Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră în Mi bemol major, S. 124 

G. PUCCINI     Missa di Gloria  

Luni, 11 mai 2015, ora 19                        Sala Capitol 

RECITAL TRIO CONSTRASTE 

11 mai în glumă , 11 mai în serios  

ION BOGDAN ŞTEFĂNESCU – flaut Muramatsu 

DORU ROMAN – percuţie 

SORIN PETRESCU - pian 

Marți , 12  mai 2015, ora 19                        Sala Capitol 
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TINERE TALENTE în CONCERT   

Partea  I 

Elevii Colegiului Național de Muzică Ion Vidu , Timișoara 

Dirijor: LAURENȚIU MUNTEAN 

Partea a II - a 

 Studenții Facultății de Muzică a Universității de Vest  

Dirijor: PETER OSCHANITZKY 

Vineri, 15 mai 2015, ora 19        Sala Capitol 

CONCERT SIMFONIC 

Dirijor: THEO WOLTERS  (Olanda) 

Solistă: ANDREEA DUMITRESCU – pian 

G. ENESCU      Suita nr. 1 pentru orchestră în Do major - Preludiu la unison 

D. ȘOSTAKOVICI   Concertul nr. 1 în do minor pentru pian, trompetă și orchestră de coarde, 

Op. 35 

Solo trompetă: CORNELIU MEICI 

D. ȘOSTAKOVICI  Simfonia nr. 10 în mi minor, Op. 93 

Marți, 19 mai 2015, ora 19        Sala Capitol 

RECITAL LA DOUĂ PIANE 

DUO MIHĂILESCU 

MANUELA IANA MIHĂILESCU și DRAGOȘ MIHĂILESCU 

Miercuri, 20 mai 2015, ora 19               Muzeul de Arte, Sala Barocă 

RECITAL  

Cvartetul VIVO 

HORAȚIU BĂLAN -vioară 

IULIANA AMBĂRUȘ  - violă 

DARIUS TEREU – violoncel 

ANDREEA OLARIU – pian 

Joi, 21 mai 2015, ora 18 Sala C.N.A. Ion Vidu 

 RECITAL CORAL 

Corul pe voci egale al Colegiului Naţional de Artă  Ion Vidu din Timişoara 

Dirijor: prof. dr. Maria GYURIS 
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La pian : Mariana Sînmărtinean 

Soliste: Ligia Tiponuț, Alexandra Peica, Nicole Dohor 

Recitator: Claudia Popa 

Joi , 21 mai 2015, ora 19                        Sala Capitol 

RECITAL CORAL 

Corul Ion Vidu din Lugoj  

dirijor LUCIAN ONIȚA 

Vineri, 22  mai 2015, ora 19        Sala Capitol 

CONCERT SIMFONIC 

Realizat în colaborare cu Fundația Action Musicale Pierre Wissmer  

Dirijor: ALAIN PÂRIS (Franța) 

Soliști: OANA VIȘENESCU – violă 

EMIL VIȘENESCU – clarinet 

C. FRANCK     Poemul simfonic Vânătorul blestemat   

M. BRUCH   Dublul concert pentru clarinet, violă și orchestră Op. 88 

Cl. DEBUSSY      Rapsodia pentru clarinet     

PIERE  WISSMER    Simfonia nr.1  

M. RAVEL       La Valse  

Luni, 25  mai 2015, ora 19        Sala Capitol 

Seară muzical-literară 

Lansare de carte 

Ioan Holender – de la Viena la Timișoara 

de Cornel Ungureanu și Vasile Bogdan, Editura BRUMAR 

cu participarea lui Ioan Holender 

Arii din opere celebre 

Dirijor: RADU POPA 

Solist: LIVIU HOLENDER – bariton 

Joi, 28  mai 2015, ora 19        Sala Capitol 

Închiderea Festivalului Internațional Timișoara Muzicală 

CONCERT SIMFONIC EXTRAORDINAR 

realizat în colaborare cu Centrul Cultural German Timișoara, cu susținerea Goethe-Institut și a 
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Ministerului German de Externe. 

Dirijor: WALTER HILGERS (Germania) 

Soliști: SIEGFRIED JUNG (Germania) – tubă 

NINA KARMON (Germania) – vioară 

Ralph VAUGHAN  WILLIAMS     Sea Songs  

Ralph VAUGHAN  WILLIAMS      Concertul pentru tubă și orhestră  în fa minor 

L. van BEETHOVEN     Concertul pentru vioară și orchestră  în Re major, Op. 61 

I. În cadrul evenimentului cultural Concert Extraordinar dedicat Zilei Europei, derulat 

sâmbătă, 9 mai  2015, în cadrul Festivalului Internaţional „Timişoara Muzicală”, programul 

artistic a fost susţinut de Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul, dirijată de Radu Popa. 

Programul artistic al concertului a fost realizat dintr-un colaj de piese muzicale din muzicaluri, 

respectiv colonae sonore ale unor filme celebre. 

La acest eveniment au participat aproximativ 3.000 de spectatori, iar accesul la spectacolul 

găzduit de Stadionul nr. 2 al Universității Politehnica  a fost liber. Concertul a fost un cadou 

oferit timişorenilor de către Filarmonica „Banatul”, de Ziua Europei.  

II. Anul 2015 a adus cu sine și  INTERNATIONAL BIG BAND FESTIVAL TIMIȘOARA, 

EDIȚIA I, care s-a desfășurat în perioada 27-30 mai 2015. 

Programul a fost:  

Miercuri,  27  mai 2015, ora 19       Sala Capitol 

ORCHESTRA DE TINERET A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 

Dirijor: LAURENȚIU MUNTEAN 

MUSIKKAPELLE SIENSBACH (Germania) 

Dirijor: AUREL MANCIU (Germania) 

Vineri,  29  mai 2015, ora 20.30  Grădina de vară a Filarmonicii Banatul 

BAYERISCHE LEHRER BIG BAND (Germania) 

 

Sâmbătăt,  30  mai 2015, ora 20.30   Grădina de vară a Filarmonicii Banatul  

BIG BAND TIMISOARA 

Dirijor: FRANZ HOFFNER 

III. Alte importante manifestări organizate la sfârșitul stagiunii 2014-2015 au fost:  

13-20 iunie, ora 20,30     Grădina de vară a Filarmonicii Banatul 
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Serile Filarmonicii BANATUL 

Vineri, 19 iunie 2015, ora 21     Grădina de vară a Filarmonicii 

Banatul 

CONCERTUL SIMFONIC 

SERILE  FILARMONICII BANATUL 

Pagini simfonice și arii celebre 

Dirijor: WOLFGANG GROEHS (Austria) 

Soliști: AURA TWAROWSKA (Opera de Stat din Viena) – mezzosoprană 

CONSTATIN TĂLMACIU – flaut 

G. Verdi  Opera La forza del Destino/Uvertură 

G.Verdi  Opera Il Trovatore/ Stride la Vampa  

G. Rossini  Opera Italiana in Algeri/ Uvertură 

Francois Borne Carmen/ Fanthasie     

G. Bizet  Opera Carmen/ Seguidilla    

F. von Suppe  Opereta Leichte Cavallerie/ Uvertură 

J. Strauss  Opereta  Eine Nacht in Venedig/ Uvertură 

P. Agricola  Venice Carneval     

J. Strauss  Valsul Wiener Blut      

R. Sieczynski  Wien du Stadt meiner Träume!   

G. Gimenez  La Boda di Luis Alonso/ Uvertură 

F. Lehar  Opereta Giuditta/ Meine Lippen die küssen so heiss  

H.C. Lumbye  Cobenhaven Steam Railway Galopp 

 

 

 

 

Luni, 15 iunie 2015, ora 19:00                                                      Foaierul sălii Capitol 

RECITAL VOCAL 

Medalion ROBERT SCHUMANN 

 CAMELIA FORNWALD DOCEA – mezzosoprană 

ADRIANA DOGARIU – pian 
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 În program, lieduri din ciclurile 

Ausgewahlte Lieder op.24, Myrthen op.25 și Liederkreis op.39 

Miercuri, 17 iunie 2015, ora 19                       Sala Capitol 

CONCERTUL ABSOLVENȚILOR  

Colegiului Național de Muzică Ion Vidu  

Dirijor: RADU POPA 

W. A. MOZART  Don Giovanni, Aria lui Leporello – Ho capito 

SERGIU DAN NEAMȚU – canto  

clasa prof. Daniel Zah 

M. BRUCH   Romanță, Op. 85 

DANIEL ROBU – violă  

clasa prof. Adriana Toader 

C. SAINT-SAENS   Concertul pentru vioară și orchestră nr. 3, în si minor, p. II-III 

    ANA MOLNAR-POPA – vioară  

clasa prof. Maria Cleșiu 

D. ȘOSTAKOVICI Concertul pentru pian și orchestră nr. 2 în Fa major, Op. 102, p. II-III 

TRAIAN MOLDOVAN – pian  

clasa prof. Iulia Oros 

W. A. MOZART Concertul pentru pian și orchestră nr. 9, în Mi bemol major, KV 271, p. I 

SERENA EMILIA VOAIDEȘ – pian  

clasa prof. Dragoș Mihăilescu 

 

Miercuri , 24 iunie 2015, ora 19                       Sala Capitol 

CONCERTUL ABSOLVENȚILOR  

Facultății de Muzică a Universității de Vest  

 

Dirijor: PETER OSCHANITZKY 

IV. Alte manifestări organizate în colaborare cu Filarmonica Banatul: 

Vineri, 24 aprilie 2015, ora 18                       Galeria Calpe 

Lions European Musical Competition faza națională, ediția a IV –a 

Recital de deschidere a concursului de clarinet 
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clarinet 

DORU ALBU, EMIL VIȘENESCU, VALENTIN CLAMBA, COSMIN  HĂRȘIAN 

pian 

AURELIA SIMION, SORIN DOGARIU 

violoncel 

ALEXANDRA GUȚU 

American Romanian Festival 

4-13 iunie 

Recitaluri la Timișoara și Sânnicolau Mare 

Vineri, 12 iunie  2015, ora 19        Sala Capitol 

AMERICAN ROMANIAN FESTIVAL 

 CONCERT SIMFONIC  

Dirijor:VALENTIN DONI 

Soliști: LOGAN SKELTON  (SUA) – pian 

HELEN HWANGBO (SUA)  – pian 

W. A. MOZART      Concertul nr. 10 pentru două piane în Mi bemol major, 

K365/316a  

D. ȘOSTAKOVICI    Suita de balet nr.1 

VALENTIN DONI     Tablou simfonic Pastoral 

S. RAHMANINOV/O. RESPIGHI    Cinci studii-tablouri 

V. Anul 2015  a marcat o nouă participare a Filarmonicii Banatul  la Festivalul Internațional 

George Enescu prin concertele: 

Joi, 3 septembrie 2015, ora 19                                                                                           Sala 

Capitol 

  CONCERT SIMFONIC 

Sub egida Festivalului Internațional  GEORGE ENESCU 

Soliste: CLARA CERNAT (Franța) – vioară  

   CĂTĂLINA TRINCĂ – vioară  

A. Vivaldi:           Anotimpurile  

A. Piazzolla:           Cele patru anotimpuri ale oraşului Buenos Aires: 

Vineri, 4 septembrie  2015, ora 19        Sala Capitol 
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  CONCERT SIMFONIC 

Sub egida Festivalului Internațional  GEORGE ENESCU 

Dirijor: RADU POPA 

Soliști: MARIUS VLAD BUDOIU – tenor 

CLARA CERNAT (Franța) – vioară  

THIERRY HUILLET (Franța)  – pian 

G. Enescu   Patru lieduri (orchestrate de Erich Bergel) 

Thierry Huillet  Preludio pentru orchestră 

Thierry Huillet  Micul Prinț – Concertul pentru vioară și pian după cartea lui Antoine de 

Saint-Exupery 

VI. În anul 2008, Filarmonica Banatul a demarat prima ediţie a Festivalului de muzică veche, 

care în 2015, a ajuns la cea de a X -a ediţie. Ideea organizării acestui nou festival le aparține 

muzicienilor Codrin și Diana Emandi și a venit ca urmare a succesului deosebit de care s-au 

bucurat cele câteva concerte de muzică veche, din perioada Renaşterii şi Barocului muzical. 

Venind în întâmpinarea satisfacerii dorinţei publicului de acest gen de muzică, această ediţie a 

Festivalului de muzică veche a programat o serie de concerte și recitaluri la care au fost invitate 

personalităţi marcante din viaţa muzicală românească şi internaţională:  

15 SEPTEMBRIE, ora 20, Biserica Evanghelică Lutherană (Punctele Cardinale)‚Imago Mundi’ 

L’ACHÉRON 

FRANÇOIS JOUBERT-CAILLET, treble viol 

MARIE-SUZANNE BINH DE LOYE, tenor viol 

ROBIN PHARO, bass viol 

SARAH VAN OUDENHOVE, consort bass viol 

ȊN PROGRAM LUCRĂRI DE: 

G. GABRIELI, G.M. TRABACI, G. LEGRENZI, P. PHALÈSE,, 

E. MOULINIÉ, A. HOLBORNE, S. SCHEIDT, A. DE CABEZON, P. BRUNA, ANONIMO, 

 G.P. CIMA, G. LEGRENZI 

17 SEPTEMBRIE, ora 20, Biserica Evanghelică Lutherană (Punctele Cardinale)‚Dolci Sospiri’- 

direcţia artistică Thomas Boysen 

JAN VAN ELSACKER,  

UNITED CONTINUO ENSEMBLE & LA FOLLIA BAROQUE ENSEMBLE TIMIŞOARA 
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JAN VAN ELSACKER, tenor 

CODRIN EMANDI, vioară barocă 

DIANA EMANDI, vioară barocă  

CIPRIAN CAMPEAN, violoncel baroc 

JÖRG MEDER, violone 

THOMAS BOYSEN, teorbă, chitară barocă 

DANIEL OMAN, chitară barocă, chitarra battente 

ȊN PROGRAM LUCRĂRI DE: 

A. FALCONIERI 

18 SEPTEMBRIE, ora 20, Biserica Evanghelică Lutherană (Punctele Cardinale) 

‘Lagrime mie’ 

INGEBORG DALHEIM, soprană 

THOMAS BOYSEN, vihuela, guitară barocă, teorbă 

ȊN PROGRAM LUCRĂRI DE: 

L. MILAN, A. MUDARRA, L. DE NARVAEZ, J. H. KAPSBERGER, G. FRESCOBALDI, B.  

STROZZI, A. PICCININI, T. MERULA, G. SANZ/S. DE MURCIA, J. MARIN  

20 SEPTEMBRIE, ora 20, Biserica Evanghelică Lutherană (Punctele Cardinale) 

‘Le strade del cuore’ 

MARCO BEASLEY & ACCORDONE 

MARCO BEASLEY, tenor 

STEFANO ROCCO, archlute, chitară barocă 

FABIO ACCURSO, lăută 

ȊN PROGRAM LUCRĂRI DE: 

M. CARA, J. FOGLIANO, B. TROMBONCINO, P. SCOTO, P.B. BORRONO, M. BEASLEY,  

G. FALLAMERO  

22 SEPTEMBRIE, ora 20, Biserica Evanghelică Lutherană (Punctele Cardinale) 

‘Barytonul la curtea Printului Eszterhàzy’  

L’AMOROSO 

GUiDO BALESTRACCI, baryton à cordes 

BRUNO COCSET, alto du violon 

EMMANUEL JACQUES, violoncel baroc 



Raportul de activitate pe anul 2015‐ Viceprimar Dan Diaconu 

 

129 

 

ȊN PROGRAM LUCRĂRI DE: 

J. HAYDN 

23 SEPTEMBRIE, ora 20, Biserica Evanghelică Lutherană (Punctele Cardinale) 

‘Telemann şi spiritul francez’ 

L’ATALANTE 

GILONE GAUBERT-JACQUES, vioară barocă  

MORGANE EOUZAN, traverse 

EMMANUEL JACQUES, violoncel baroc 

YVAN GARCIA, clavecin 

ȊN PROGRAM LUCRĂRI DE: 

G. PH. TELEMANN, F. COUPERIN, J.-M. LECLAIR  

28 SEPTEMBRIE, ora 20, Biserica Evanghelică Lutherană (Punctele Cardinale)‚Il teatro alla 

moda’ - direcţia artistică Amandine Beyer 

AMANDINE BEYER & GLI INCOGNITI 

AMANDINE BEYER, vioară solo 

ALBA ROCA, vioară barocă 

YOKO KAWAKUBO, vioară barocă 

OTTAVIA RAUSA, violă barocă 

MARCO CECCATO, violoncel baroc 

BALDOMERO BARCIELA, violone 

FRANCESCO ROMANO, theorbă 

ANNA FONTANA, clavecin/orgă 

ȊN PROGRAM LUCRĂRI DE: VIVALDI 29 SEPTEMBRIE, ora 20, Biserica Evanghelică 

Lutherană (Punctele Cardinale) ‚Per il Salterio’ 

LA GIOIA ARMONICA 

MARGIT ŰBELLACKER, salterio 

JŰRGEN BANHOLZER, clavecin/orgă 

ȊN PROGRAM LUCRĂRI DE: 

A. CONTI, C. MONZA, M. CHIESA, G.F. HANDEL, B. GALUPPI 

30 SEPTEMBRIE, ora 20, Biserica Evanghelică Lutherană (Punctele Cardinale) 

‘Think subtilior’ 
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SANTENAY 

JULLA VON LANDSBERG, voce/organetto 

ELODIE WIEMER, recorder 

ORÍ HARMELIN, lăută 

SZILÁRD CHEREJI, viella 

ȊN PROGRAM LUCRĂRI DE: 

BORLET, ANONYMUS, JOHANNES SYMONIS HASPROIS, SOLAGE, BAUDE 

CORDIER, J. CICONIA 

VII. O altă importantă manifestare organizată în colaborarte cu Filarmoncia Banatul este 

Festivalul Internațional de orgă TIMORGELFEST: 

1) Concursul internațional de orgă Timorgelfest, care s-a desfășurat în perioada 20 - 24 

septembrie 2015: 

          În parteneriat de organizare cu Filarmonica Banatul Timișoara 

 Etapa I. 21-22 septembrie, pe orga barocă din Biserica Adventistă 

Etapa II. 22-24 septembrie, pe orga romantică din Domul Romano - Catolic 

Gala în data de 24 septembrie pe orga din Aula Magna de la UVT, seara la ora 20 

Turneu de concerte al laureaților: 25 septembrie ora 18 la Vinga, ora 20 la Arad; 26 

septembrie la Radna, Lugoj și Reșița. Intrarea la aceste concerte se face pe bază de bilete  

2) Festivalul Timorgelfest jubiliar 2015 

 În parteneriat de organizare cu Filarmonica Banatul Timisoara: 

1. Recital de orgă Erich Türk (Cluj Napoca), 1 octombrie, Domul Romano Catolic din 

Timișoara 

Recital de orgă Éva Gyöngyi Megyesi (Norvegia), 4 octombrie, Biserica Adventistă Timișoara, 5 

octombrie Biserica Roșie Arad 

2. Recital de orgă Hans Eckart Schlandt (Brașov), 6 octombrie, Biserica Adventistă 

Timișoara 

3. Recital de orgă Molnar Tünde (Tg. Mureș), 7 octombrie Biserica Adventistă Timisoara 

4. Concert vocal simfonic, orchestra Filarmonicii Banatul, dirijor Gheorghe Costin, cu 

Purcell Epitaf (concert pentru orgă) de Eduard Terenyi, solistă Molnar Tünde (Universitatea de 

Artă din Tg. Mureș);  Cantata de Mihai Ungureanu, soliști soprana Iuga Mia și basul Marius 
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Maniov, la orgă Cîrdu Silviana; Cantata de Dan Dediu (Universitatea Națională de  Muzică din 

București), soliști soprana Maria Oniață și baritonul Ardelean Cristian, la orgă Cristina Struța, joi 

8 octombrie 

5. Recital de orgă Felician Roșca, 11 octombrie Biserica Adventistă Timișoara; Vinga 

Biserica Catolică, 12 octombrie 

6. Recital de orgă al studenților timișoreni, 13 octombrie, Biserica Adventistă Timișoara 

7. Recital de orgă Janos Kristoffi (Oradea), 15 octombrie Domul Romano Catolic Timișoara 

8. Recital de orgă Franz Metz, (Germania) 17 octombrie Biserica Catolică din Lugoj 18 

octombrie Biserica Millenium Timișoara.  

9.  Concert cu orchestra Facultății de Muzică și Teatru, dirijor  Peter Oschanitzki (Opera 

Română din Timișoara), soliști Ilse Maria Reich (Germania), Felician Roșca (Universitatea de 

Vest din Timișoara), la orgă și tenorul Daniel Zah (Colegiul Național de Muzică Ion Vidu din 

Timișoara). Lucrări de Liana Alexandra, Concert pentru orgă și orchestră și Șerban Nichifor, 

Kaddish și Moments,  pe versuri de Vlad Solomon și Benedict Solomon, pentru orgă, recitator și 

solist vocal. Lucrări în primă audiție timișoreană și primă audiție absolută (în varianta cu orgă), 

19 octombrie  în Aula Magna de la UVT 

3) Ziua muzicii de orgă, 29 Octombrie 2015. Patrusprezece concerte de orgă simultane pe toate 

orgile din Timișoara. 

VIII.  Un nou festival a debutat în 2015: FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE 

CHITARĂ TIMIȘOARA, desfășurat în perioada 22 – 25 octombrie 2015: 

 Joi, 22 octombrie 2015, ora 19                                                                                 Sala Capitol 

Recital cameral –DUO DE CHITARE - DANIEL CASTRAVETE & LUCIAN NASTE 

Recital cameral - DUO MELOS  TITUS FLUERAȘ – vioară, CONSTANTIN ANDREI – 

chitară       

 Vineri, 23 octombrie 2015, ora 19                                                         Sala Capitol 

CONCERT SIMFONIC 

Dirijor: MIHNEA IGNAT (Spania) 

Soliști: DALE KAVANAGH (Canada) – chitară 

THOMAS KIRCHHOFF (Germania) – chitară 

Alfonso MONTES            Surama Concierto pentru două chitare și orchestră 
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Joaquin RODRIGO          Concierto Madrigal pentru două chitare și orchestră 

Jean  SIBELIUS               Simfonia nr.2 în Re major, Op. 43 

 Sâmbătă, 24 octombrie 2015, ora 19                                                                             Sala Capitol 

Recital de chitară – PETER DABOCZI 

Recital de chitară – GORAN KRIVOCAPIC (Germania) 

 Duminică, 25 octombrie 2015, ora 19                                                      Sala Capitol 

Recital de chitară – THEODOR MIHAI 

Recital  cameral - DUO AMADEUS 

DALE KAVANAGH (Canada) – chitară 

THOMAS KIRCHHOFF (Germania) – chitară 

IX.  Duminică, 25 octombrie 2015, la ora 13 a avut loc CONCERTUL ÎN PEȘTERA DE LA 

ROMÂNEȘTI, dirijat de MIHNEA IGNAT (Spania). 

X. În 2014, la inițiativa pianistului Sorin Petrescu, Filarmonica Banatul a inaugurat un nou 

festival: 

Festivalul Internaţional de Muzică Nouă INTRADA, care in 2015 a ajuns la ediția a II-a.  

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE MUZICĂ NOUĂ  INTRADA 

TEMA EDIȚIEI : LUMINA 

8 – 13 NOIEMBRIE 2015 

Duminică, 8 noiembrie 2015, ora 19                   Filarmonica Banatul -   Sala Capitol 

SPECTACOL DE FILM MUT ȘI MUZICĂ 

NOSFERATU (1922) 

O Simfonie a groazei 

Regia: FRIEDRICH WILHELM MURNAU 

Prima ecranizare a romanului Dracula 

de Bram Stocker 

Muzica: VIOLETA DINESCU (2012) 

TRIO CONTRASTE 

ION BOGDAN ȘTEFĂNESCU – flaut 

DORU ROMAN – percuție 

SORIN PETRESCU – pian 

Luni, 9 noiembrie 2015, ora 19     Hotel Timișoara – Sala Atena 



Raportul de activitate pe anul 2015‐ Viceprimar Dan Diaconu 

 

133 

 

RECITAL INSTRUMENTAL 

HORST LOHSE  Nausika (1991) 

VLAD ALECSANDRU COLAR – flaut 

                            Kirke (1991) 

LENUȚA ROMAN  – clarinet 

RECITAL DE CHITARĂ 

MICHEL ROLLAND (Franța) 

ERNST KRENEK    Suite pour guitar (1957) 

CLAUDE VIVIER     Pour guitar (1975) 

GILLES CARRE     Oblong (1990) 

HORIA SURIANU                Evocation (2006) 

FRANCOIS ROSSE   llamar a la puerta (2009) 

RYO DAINOBU                Angelus (2013) p.a.a. 

RECITAL INSTRUMENTAL 

                                                    “Muzica românească – Trei generații” 

GABRIEL MĂLĂNCIOIU   Flauros ( In memoriam Constantin Brâncuși - 2015) 

VLAD ALECSANDRU COLAR – flaut 

CORNELIU DAN GEORGESCU   Musik fur eine lichtwolle Umwandlung /Muzică pentru o 

trecere spre lumină (2000) 

Mediu electrocustic 

ULPIU VLAD    Sonorități și clopoței albaștri (2014) 

LAURA ROMAN – vioară 

REMUS GEORGESCU    Mă ascund 

CRISTIAN ARDELEAN – bariton (p.a.a.) 

CORNELIU CEZAR   Ziua fără sfârșit (1974)– mediu electroacustic și instrumente 

VLAD FAUR – trombon 

SORIN PETRESCU – sintetizator  

Marți, 10 noiembrie 2015, ora 19    Universitatea de Vest– Holul Mare 

Fotosinteză.  Fonosinteză. Morfosinteză. 

Spectacol de Muzică improvizată  – Proiecții foto  – Instalații. 

Ansamblul de muzică contemporană TonArt – Germania 
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Proiecții foto: CRISTIAN TZECU 

Instalații: MIHAI CORNELIU DONICI – artist vizual 

KRISCHA WEBER – violoncel, ferăstrău 

GEORGIA HOPPE – clarinet, saxofon, chitară 

ULLA LEVENS – vioară, violă, berimbau 

MICHAEL HAASE –chitară, pian, banjo 

THOMAS ÖSTERHELD – saxofon, clarinet bas 

THOMAS NIESE – canto, contrabas 

Miercuri, 11 noiembrie 2015  Colegiul National de Muzică Ion Vidu  – Sala Mihai Perian 

Ora 17.00 

Simpozion NICOLAE BRÂNDUȘ 

Coordonator: LAURA ANA MÂNZAT 

NICOLAE BRÂNDUȘ   Psalmi (1965) 

CRISTIAN ARDELEAN  – bariton 

ADRIANA DOGARIU  – pian 

Ora 19.00 

CONCERT VOCAL-INSTRUMENTAL 

Corul de copii al Colegiului Național de Muzică Ion Vidu 

Dirijor: MARIA GYURIS 

AURELIO PORFIRI          Summe Gloriose Deus (2008) 

ARNE MALLNES             Aglepta (1969) 

MIHAI MOLDOVAN        Joc di Oaș (1979) 

REMUS GEORGESCU     Cavalcada (1993) 

Duo: Contrabas – Live electronics 

NINA POLASCHEGG  – contrabas 

BRUNO STROBL– Live electronics 

ATHANASIA TZANOU    La Vallee a rejoint la nuit V (2007) 

ANDREEA DUMITRESCU – pian 

GRIGORE TEODORESCU – vibrafon 

LAURA  ANA MÂNZAT     Fragment de jurnal (1999) 

ALEXANDRA GUȚU – violoncel  
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ANDREEA PETRILA  – violoncel 

ANDREEA DUMITRESCU – pian 

MAIA CIOBANU    Veni-va pentru clarinet și mediu electroacustic (1992) 

CRISTIAN MICLEA – clarinet si mediu electronic 

GABRIEL ALMAȘI     Arabesque (2013) 

DUO MIHĂILESCU 

DARIE NEMEȘ BOTA    Fight and Light  p.a.a. (2015) 

DORU ROMAN și OVIDIU ANDRIȘ  – percuție 

Joi, 12 noiembrie 2015, ora 19        

 Sala Capitol  

RECITAL VOCAL-INSTRUMENTAL 

“Din Lumină” 

Dialoguri intre Pr. Constantin Jinga și prof. Dr. Lucian Petrescu 

REMUS GEORGESCU    Exorcism - (1975 - Ar. flaut și pian) 

VLAD ALECSANDRU COLAR – flaut 

   SORIN PETRESCU – pian 

LAURA MANOLACHE    Lumina dintâi (2015) p.a.a. 

SORIN PETRESCU – pian 

AUREL STROE    Les filles du Soleil/Fiicele Soarelui (1979) 

CRISTIAN ARDELEAN  – bariton 

PETER DABOCZI – chitară 

IRINA HASNAȘ    Vestitorul luminii (2001) 

TRIO ATEM: CRISTINA CONSTANTIN– vioară, CRISTIAN MICLEA – clarinet, VICTOR 

PĂRĂU– pian 

ROBERT DYCKE      Îngerii (2015) Pe versuri de R. M. Rilke) p.a.a.  

ALEXANDRA GUȚU – violoncel 

CARMEN CÂRNECI   Lichtung/Luminiș (1998) 

SORIN PETRESCU – pian 

ERIC WHITACRE    Lux aurumque (2010) 

OCTAVIAN NEMESCU   Lumină lină (1988) 

Corul Facultății de Muzică 
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Dirijor: CEZAR VERLAN 

GEORGE BALINT     Lumină de-alean (2015) p.a.a. 

ANDREEA OLARIU – pian 

DANA PROBST     Am ortes des Lichtes/În loc luminat (2010) 

CRISTIAN ARDELEAN  – bariton 

SORIN PETRESCU – pian 

DAN DEDIU      Lux Aeterna (1996) 

CRISTIAN ARDELEAN  – bariton 

SORIN PETRESCU – sintetizator 

Vineri , 13 noiembrie 2015, ora 19       Sala Capitol  

Orchestra Filarmonicii de Stat Arad 

Dirijor: ROMEO RÂMBU 

EUGEN WENDEL   Genesis Extended (2015) p.a.a. 

DORON KAUFMAN  And After the Fire  (2015) p.p.a. 

DAN DEDIU     Luminișul urlătorului (1998) 

Solistă: IULIANA AMBĂRUȘ  – violă 

ALIN VĂCEAN  Concertino pentru pian și orchestră (2013) 

Solist: SORIN DOGARIU 

CORNEL ȚĂRANU   Cântec lung (1974)  

ADRIAN IORGULESCU  Perc Concerto (2015) 

Solist: DORU ROMAN 

XI.  Gala blues-jazz KAMO (ediţia a XXV-a) a fost un eveniment artistic de primă importanţă 

al oraşului Timişoara, intrat în tradiţia culturală a acestuia. Derularea anuală a acestui eveniment 

satisface cerinţa numerosului public al acestui gen, alcătuit cu predilecţie din tineri. În zilele de 

21, 22 noiembrie 2015, la Sala Capitol s-a desfăşurat GALA BLUES-JAZZ KAMO, ediţia a 

XXV-a. Acest eveniment cultural a fost organizat de către Filarmonica Banatul Timişoara, 

Consiliul Judeţean Timiş, Casa de Cultură a Municipiului Timişoara şi Consiliul Local al 

Municipiului Timişoara, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor, Direcţia pentru Cultură.  

Manifestare artistică cu caracter internaţional, GALA BLUES-JAZZ a reunit solişti şi formaţii de 

prestigiu, care au evoluat în concerte astfel :  

Sâmbătă, 21 noiembrie 2015, ora 19, Sala Capitol 



Raportul de activitate pe anul 2015‐ Viceprimar Dan Diaconu 

 

137 

 

Blue Moon Trio (Ungaria) 

Manuel Rocheman (Franța) 

FunCuBello (Germania) 

Duminică, 22 noiembrie 2015, ora 19, Sala Capitol 

Bega Blues Band 

Adam Baldych Imaginary Quartet (Polonia) 

Platonic Band (București) 

Gala blues-jazz continuă  tradiţia activităţilor de promovare a muzicii de jazz în oraşul de pe 

Bega, în cadrul celor 23 de ediții precedente. De asemenea un rol important îl are contactul direct 

cu interpreţii din ţări precum Ungaria şi Serbia cu profunde tradiţii muzicale în arta jazz-ului, 

precum şi prin apotul unor solişti cu CV-uri de nivel artistic european. Proiectul răspunde unei 

nevoi culturale şi educative şi are un nivel artistic de excepţie atât ca nivel interpretativ cât şi ca 

repertoriu.  

Timişoara, prin festivalurile de blues-jazz organizate începând cu anul 1991 se poate mândri cu 

notorietatea unui adevărat centru de promovare a muzicii de jazz. Astfel din precedentele proiecte 

promovate de regretatul Bela Kamocsa s-a realizat un album CD, care a fost lansat cu prilejul 

ediţiei aniversare de anul trecut şi, totodată, omagiale. Beneficiarii festivalului au fost tinerii 

muzicieni, melomanii şi nu în ultimul rând un public ataşat muzicii de jazz şi blues prezent în 

număr foarte mare la Sala Capitol din Timişoara. 

XII.  În cadrul evenimentului cultural Zilele Muzicii Sacre, ediţia a XXI-a, derulat în perioada 
12 - 14 decembrie 2015, au fost programate şi organizate 3 seri de concerte corale, a capella şi cu 
acompaniament de pian. Evenimentul cultural a fost organizat cu prijinul Consiliului  Local al 
Municipiului Timişoara şi al Consiliului Judeţean Timiş. 
Manifestările din cadrul acestui eveniment cultural încetăţenit în viaţa muzicală a municipiului 
Timişoara, organizat în fiecare an în prima jumătate a lunii decembrie, în perioada premergătoare 
Sărbătorilor de iarnă, au beneficiat de participarea unor ansambluri şi grupuri corale 
binecunoscute în zona noastră şi s-au desfăşurat după următorul program, la Sala Capitol :  

FESTIVALUL CORAL 
ZILELE MUZICII SACRE 
Ediția a XXII-a 
12 - 14 decembrie 2015, Sala Capitol 
Sâmbătă, 12 decembrie 2015, ora 18.00 
Corul de tineret Exultate al Domului Romano-Catolic din Timişoara  
Dirijor: Robert Bajkai-Fábián 
La pian: prof. Simona Musteţiu 
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Grupul vocal Acustic al Bisericii Ortodoxe Române a Mitropoliei Banatului 
Dirijor: Diacon Laurian Popa  
Corul Amicus Timișoara al Bisericii Creștine Adventiste de Ziua a Șaptea 
Dirijor: Eduard Gherzan 
La pian: Lorand Szekely, Monica Nistor   
Corul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Timişoara 
Dirijor: Diacon Laurian Popa  
Duminică, 13 decembrie 2015, ora 18.00 
Corul Catedralei Ortodoxe Sârbe din Timişoara  
Dirijor: Ioţa Bugarschi  
Solist: Miodrag Popov 
Corul Új Ezredév - Noul Mileniu - al Centrului Reformat din Timișoara 
Dirijor: prof. Szabó Gabriela 
La pian: Cristina Struța 
Luni, 14 decembrie 2015, ora 19.00 
 
Corala bărbătească ortodoxă Epifania din Timișoara 
Dirijor: prof. Florin - Nicolae Şincari  
Solist: Preot Eugen Babescu  
Corul Vicariatului Greco-Catolic din Timişoara  
Dirijor: prof. Doina Boşca  
Solistă: prof. Monica Andriș 
La pian: prof. Simona Musteţiu 
XIII.  Concertul extraordinar de Anul Nou. După modelul Vienei, Timişoara a încetăţenit 
Concertul extraordinar de Anul Nou, derulat în data de 31 decembrie 2015, când publicului i s-au 
oferit „Bijuterii muzicale” (valsuri, marşuri, polci, galopuri şi arii) din creaţia compozitorilor din 
familia Strauss dar şi compozitori contemporani de muzică de filme, în interpretări de excepţie, 
sub conducerea muzicală a dirijorului Peter Oschanitzky, creând, şi în acest fel, starea de spirit 
specifică întâmpinării Noului An. A evoluat în acest concert extraordinar baritonul Lucian Onița, 
sopranele Maria Virginia Onița și Andra Icleanu, alături de instrumentiştii orchestrei simfonice a 
Filarmonicii „Banatul”.   
 Pe parcursul concertului s-a derulat şi o foarte atractivă Tombolă a Revelionului, constând 
în premii în obiecte electronice performante, precum și o colectă de bani pentru o familie cu mari 
probleme, caz social propus de Primăria Timișoarei.  
XIV.  Celelalte concerte ale stagiunii 2014 – 2015 au fost: 
Vineri, 9 ianuarie 2015, ora 19                       Sala Capitol 
CONCERT SIMFONIC  
Dirijor: RADU POPA 
Solist: LADISLAU CRISTIAN ANDRIȘ - violă  
E. GRIEG        Imagini de dimineață/ Peer Gynt Suita nr.1, Op.46 
Cecil FORSYTH   Concertul pentru violă și orchestră în sol minor (p.a.) 
L. v BEETHOVEN  Simfonia nr. 4 în Si bemol major, Op. 60 
Vineri, 16 ianuarie 2015, ora 19                       Sala Capitol 
CONCERT SIMFONIC 
Medalion WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Dirijor: PETER OSCHANITZKY 
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      Solistă: MELITA BOTEZATU - pian  
Uvertura la Opera Nunta lui Figaro, KV. 492 
Concertul pentru pian și orchestră nr. 23, în La major, KV. 488 
Simfonia nr. 40 în sol minor, K 550 
Marți,  20 ianuarie 2015, ora 19        Sala Capitol 
RECITAL 
Integrala sonatelor pentru pian și vioară de Ludwig van BEETHOVEN 
GABRIEL POPA  – vioară 
DRAGOȘ MIHĂILESCU – pian 
Sonata Op. 30 nr. 2 în do minor 
Sonata Op. 96 în Sol major 
Vineri, 23 ianuarie 2015, ora 19                       Sala Capitol 
CONCERT VOCAL-SIMFONIC  
Dirijor: RAMIRO ARISTA (Argentina) 
Soliști: ALEXANDRA GUȚU – violoncel 
REMUS ALĂZĂROAIE – tenor 
Corul Ion Românu al Filarmonicii Banatul 
 Dirijorul corului: IOSIF TODEA 
Aldemaro ROMERO    Fuga con pajarillo (p. a.) 
José BRAGATO     Graciela de Buenos Aires 
Astor PIAZZOLLA     Le Grand Tango, Fuga Y Misterio, Calambre, Adios Nonino, Tres 
minutos con la realidad 
Ariel RAMĺREZ     Misa Criolla 
Vineri,  30 ianuarie 2015, ora 19                       Sala Capitol 
CONCERT SIMFONIC 
Medalion LUDWIG van BEETHOVEN 
Dirijor: GHEORGHE COSTIN 
Solist: CSIKY BOLDIZSÁR jr. - pian 
Uvertura Coriolan Op. 62 
Concertul nr. 3 pentru pian și orchestră în do minor, Op. 37 
Simfonia nr. 1 în Do major, Op. 21 
Vineri, 6 februarie 2015, ora 19                       Sala Capitol 
CONCERT  SIMFONIC 
Dirijor: MIHNEA IGNAT (Spania) 
Solist: VLADIMIR TOMA  - contrabas 
 F. MENDELSSOHN  Uvertura Hebridele Op. 26 
G. BOTTESINI     Concertul nr. 2 în si minor pentru contrabas și orchestră 
F. MENDELSSOHN    Simfonia nr. 4 în La major, Op. 90 
Miercuri, 11 februarie 2015, ora 19      Sala Capitol 
CONCERT SIMFORNIC 
Realizat în colaborare cu Asociația Culturală România-Korea 
Dirijor: HUR DAESIK (Coreea de Sud) 
W.A. MOZART   Uvertura la opera Nunta lui Figaro, K.492  
J.S. BACH  Concertul pentru două viori și orchestră în re minor, BWV 1043 – părțile I și III 
Soliști: KIM TAEGUEN și HWANG YONGMIN, Coreea de Sud 
C. REINECKE  Concertul pentru flaut și orchestră în Re major, Op. 283 – partea I 
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Solist: KIM HYOUNGGWAN, Coreea de Sud 
M. BRUCH  Romanță pentru violă și orchestră, Op. 85 
Solistă: KIM SEYEON, Coreea de Sud 
D. CIMAROSA Concertul pentru două flaute și orchestră în Sol major – partea I 
Soliste: JEONG DAYE și HAN WOOJEONG, Coreea de Sud 
C. SAINT-SAËNS Concertul pentru violoncel și orchestră nr. 1 în la minor, Op. 33 – partea I  
Solist: MOON MYUNGHYUN, Coreea de Sud 
Vineri, 13 februarie 2015, ora 19                       Sala Capitol 
CONCERT SIMFONIC  
Dirijor: RADU POPA 
Solist:COSMIN RAFAEL BĂLEAN - duduk  
A. HACIATURIAN   Vals din Suita Masquerade 
Henrik ANASSIAN   Concertul pentru duduk și orchestră (p. a.) 
P.I. CEAIKOVSKI  Simfonia nr. 5  
Vineri, 20 februarie 2015, ora 19                        Sala Capitol 
 
CONCERT SIMFONIC  
Dirijor: LEONARD BOGA 
Soliști: DORU ROMAN – marimbă  
SORIN PETRESCU – pian 
A. VIVALDI      Con sordino Concert în Fa major pentru blockflöte  (transcripție pentru 
marimbă) 
M. RAVEL       Concertul pentru pian/ mâna stângă și orchestră 
A. TĂNĂSESCU  Ciuleandra – Fantezie pentru pian, percuție și orchestră 
(orchestrație: SORIN PETRESCU) 
M. MUSSORGSKI – M. RAVEL    Suita Tablouri dintr-o expoziție 
Vineri, 27 februarie 2015, ora 19                        Sala Capitol 
CONCERT VOCAL-SIMFONIC  
Medalion WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Dirijor: GHEORGHE COSTIN 
Soliști: STEFAN ARNOLD (Austria) – pian, ALINA TODEA – soprană, MIHAELA IȘPAN – 
mezzosoprană 
DANIEL ZAH – tenor,  CRISTIAN ARDELEAN - bass 
Corul Ion Românu al Filarmonicii Banatul 
 Dirijorul corului: IOSIF TODEA 
Uvertura la Opera Cossi fan tutte KV 588 
Concertul nr. 14 pentru pian și orchestră în Mi bemol major, KV 449 
Misa Încoronării în Do major, KV 317 
Vineri, 6 martie 2015, ora 19                         Sala Capitol 
CONCERT SIMFONIC 
Dirijor: RADU POPA 
Medalion Felix MENDELSSOHN  
Soliști: DIANA IONESCU – pian 
VLAD MAISTOROVICI – vioară 
Uvertura din Suita Visul unei nopți de vară, Op.21 
Concertul pentru vioara și orchestră în mi minor, Op.64 
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Concertul nr.1 pentru pian și orchestră în sol minor, Op. 25 
Concertul pentru vioară, pian și orchestră de coarde în re minor, MWV O 4 
Sâmbătă, 7 martie 2015, ora 19                       Sala Capitol 
MARȚIȘOR MUZICAL 
BIG BAND  TIMIȘOARA 
Dirijor: FRANZ HOFFNER                                                       
Vineri, 13 martie 2015, ora 19                    Sala Capitol 
CONCERT SIMFONIC 
Dirijor: GHEORGHE COSTIN 
Solistă: ANDREEA OLARIU – pian 
W.A. MOZART     Uvertura la Opera Don Giovanni, Kv. 527 
L.v BEETHOVEN     Concertul nr. 4 pentru pian și orchestră în Sol major, Op. 58 
J. BRAHMS      Simfonia nr. 4, Op. 98 
Duminică, 15 martie 2015, ora 19                    Sala Capitol 
CONCERT CORAL A CAPELLA 
Medalion coral NICOLAE URSU 
 
Vineri, 20 martie 2015, ora 19                        Sala Capitol 
CONCERT   SIMFONIC sub genericul FAMILII DE MUZICIENI 
IOAN, DINU, MANUELA ȘI DRAGOȘ MIHĂILESCU 
Dirijor: RĂSVAN CERNAT 
Invitați percuționiștii: DORU ROMAN și SZABO CSONGOR ZSOLT 
B. BARTOK      Sonata pentru două piane și percuție 
R. SCHUMANN     Concertul pentru pian și orchestră în la minor Op. 54     
G. GERSHWIN      Rhapsody in Blue pentru pian și orchestră 
Miercuri, 25  martie 2015, ora 19                         Sala Capitol 
RECITAL DE PIAN 
EKATERINA LITVINTSEVA (Rusia) 
Vineri,  27  martie 2015, ora 19                        Sala Capitol 
CONCERT   SIMFONIC 
Realizat cu sprijinul 
Dirijor: HORST HANS BȀCKER (Germania) 
      Solistă: EKATERINA LITVINTSEVA (Rusia) – pian 
XV.  Începând cu octombrie 2015 concertele se desfășoară sub egida Stagiunii  2015-2016: 
Vineri, 2 octombrie  2015, ora 19        Sala Capitol 
STAGIUNEA 2015-2016 
CONCERT VOCAL-SIMFONIC INAUGURAL 
Dirijor: GHEORGHE COSTIN 
Soliști: MARIANA BULICANU (Republica Moldova) – soprană 
VALENTIN RACOVEANU (ONB) – tenor 
 CRISTIAN ARDELEAN– bariton 
Corul Ion Românu al Filarmonicii Banatul 
Dirijorul corului:  IOSIF TODEA 
Corul pe voci egale al Colegiului Naţional de Artă Ion Vidu din Timişoara 
Dirijor: MARIA GYURIS 

G. ENESCU    Simfonia nr 1.în Mi bemol major, Op.13 
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C. ORFF    Carmina Burana 
Vineri, 9 octombrie 2015, ora 19        Sala Capitol 
RECITAL EXTRAORDINAR 
CVARTETUL BELCEA  
CORINA BELCEA (Anglia) – vioară  
AXEL SCHACHER (Franța) - vioară  
KRZYSTOF CHORZELSKI (Anglia) – violă  
ANTOINE LEDERLINE (Franța) – violoncel 
Anton WEBERN    Cinci piese pentru cvartet Op. 5 
W. A. MOZART   Cvartetul în Do major, nr.19, KV465,  Cvartetul disonanțelor 
L.van BEETHOVEN  Cvartetul în do diez minor,  Op 131  
Sâmbătă, 10 octombrie 2015, ora 19        Sala Capitol 
CONCERT SIMFONIC  
În cadrul TIMORGELFEST 
 Ediția a XV-a, ediție jubiliară 
Dirijor: GHEORGHE COSTIN 
Soliști: MOLNAR TÜNDE –orgă 
MIA IUGA – soprană 
SILVIANA CÂRDU – orgă 
CRISTIAN ARDELEAN – bas 
CRISTINA STRUȚA – orgă 
Eduard TERÉNYI   Concertul pentru orgă și orchestră Purcell Epitaph 
M. Ș. UNGUREANU-PAMFIL Cantata Angst (Teama), pentru soprană, bas, patru 
recitatori și orchestră (Primă audiție absolută) 
Dan DEDIU    Die Seele (Sufletul), Simfonie pentru soprană, orgă și  
orchestră, pe  versuri de Ernst  Jandl și Johann Wolfgang Goethe, (Primă audiție absolută) 
Vineri 16 octombrie  2015, ora 19        Sala Capitol 
CONCERT SIMFONIC  
In memoriam MIRCEA POPA 
Dirijor: RADU POPA 
Solist: ȘTEFAN HORVATH (Elveția) – vioară 
Mircea POPA    Rapsodie bănățeană (fragment) 
R. STRAUSS   Poemul simfonic Till Eulenspiegels, Op. 28 
P.I. CEAIKOVSKI   Concertul pentru vioară și orchestră în Re major, Op. 35 
Marți, 20 octombrie 2015, ora 19        Sala Capitol 
Recital cameral de violoncel 
MULTI CELLO 
ALEXANDRA GUȚU 
DARIUS TEREU  
DUMITRIȚA LENȚA 
ANDREEA PETRILA 
Vineri, 30 octombrie 2015, ora 19        Sala Capitol 
CONCERT VOCAL-SIMFONIC 
Dirijor: RAYMOND JANSSEN (Olanda) 
Corul Ion Românu al Filarmonicii Banatul 
Dirijorul corului:  IOSIF TODEA 



Raportul de activitate pe anul 2015‐ Viceprimar Dan Diaconu 

 

143 

 

Muzică din filme 
STĂPÂNUL INELELOR 
Marți, 3 noiembrie 2015, ora 19       Foaierul sălii Capitol 
Recital cameral 
GIANLUCA VANZELLI – flaut, flaut alto 
DAVID CRESCENZI  (Italia) – pian 
SZAMTARTÓ ZSOLT ATTILA – contrabas 
RADU PIELOIU – tobe 
Vineri, 6 noiembrie 2015, ora 19         Sala Capitol 
CONCERT SIMFONIC 
ORCHESTRA DE TINERET A TIMIȘOAREI 
Dirijor: RADU POPA 
Duminică, 15 noiembrie, ora 19               Sala Capitol 
RECITAL DE PIAN LA PATRU MÂINI 
Medalion BÉLA BARTÓK 
MANUELA și DRAGOȘ MIHĂILESCU 
Luni, 16 noiembrie 2015, ora 19      Sala Capitol 
Concert extraordinar LUCIAN BAN 
Vineri, 20 noiembrie 2015, ora 19      Sala Capitol 
CONCERT VOCAL-SIMFONIC 
Medalion Alexander Scriabin 
Dirijor: GHEORGE COSTIN 
Soliști:WOLFGANG GLEMSER (Germania) – pian 
MIHAELA IȘPAN – mezzosoprană 
MARIUS ZAHARIA – tenor 
Corul Ion Românu al Filarmonicii Banatul 
Dirijorul corului: IOSIF TODEA 
A. SCRIABIN   Concertul pentru pian și orchestră în fa diez minor, Op. 20 
A. SCRIABIN   Simfonia nr. 1 în Mi major, Op. 26  
Marți, 24 noiembrie 2015, ora 19       Foierul Sălii Capitol 
Recital cameral  
TEOFIL BUTEICĂ  – vioară 
AIDA MARC – pian  
Vineri, 27 noiembrie  2015, ora 19        Sala Capitol 
CONCERT SIMFONIC 
Dirijor: JUNG KYU KIM (Coreea de Sud) 
Solistă: YU MI LEE (Coreea de Sud) – pian  
Program: 
JONG YEOUL CHONG  Continuation 
CHOON HEE JANG   KARMA 
R. SCHUMANN   Concertul pentru pian și orchestră în la minor, Op. 54 
Vineri, 4 decembrie 2015, ora 19        Sala Capitol 
CONCERT SIMFONIC 
Dirijor: RADU POPA 
Soliști: STEFAN TARARA  (Germania) – vioară 
CRISTIAN ANDRIȘ – violă 
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W.A. MOZART Simfonia concertantă pentru vioară, violă și orchestră în Mi bemol major, 
KV 364 
W.A. MOZART Simfonia nr. 39 în Mi bemol major, KV 543 
Marți,  8 decembrie 2015, ora 19        Sala Capitol 
Recital cameral 
INTEGRALA Sonatelor pentru pian și vioară de LUDWIG van BEETHOVEN 
GABRIEL POPA – vioară 
DRAGOȘ MIHĂILESCU – pian 
Sonata nr. 6, op. 30 nr. 1  
Sonata nr. 9, op. 47           
Vineri, 11 decembrie 2015, ora 19        Sala Capitol 
CONCERT VOCAL-SIMFONIC 
IARNĂ RUSEASCĂ 
Dirijor: RAYMOND JANSSEN (Olanda) 
Soliști: ALINA TODEA – soprană 
IULIAN IOAN IOSIP – bas  
COSMIN RAFAEL BĂLEAN – duduk 
DIXIMUS ANDREI VOICA – vibrafon  
Corul Ion Românu al Filarmonicii Banatul 
Dirijorul corului: IOSIF TODEA 
Cântece de iarnă din repertoriul internațional 
Vineri, 18 decembrie 2015, ora 19       Sala Capitol 
CONCERT SIMFONIC 
Medalion Johann Sebastian Bach 
Dirijor: GHEORGHE COSTIN 
Solist:FLORIN IONESCU GALAȚI – vioară  

Concertul pentru vioară și orchestră nr. 1,  în la minor, BWV 1041 
Concertul pentru vioară și orchestră în Mi major, BWV 1042 
Concertul Brandenburgic nr.3 în Sol major, BWV 1048 
Ciaccona (Transcripție pentru orchestră de coarde de Luigi Schinina) 

Luni, 21 decembrie 2015, ora 19       Sala Capitol 
COLINDE ȘI CÂNTECE DE IARNĂ 
Corul Ion Românu al Filarmonicii Banatul 
Dirijorul corului: LUCIAN ONIȚA 
Soliști: CRISTIAN ARDELEAN, MARIA VIRGINIA ONIȚA, 
VALENTINA VERLAN, CRISTIANA MANOLIU 
1. O, ce veste minunată   D.G. Kiriac 
2. Catavasiile     Gh. Cucu 
      Solist : Cristian Ardelean 
3. Astăzi s-a născut Hristos   T. Popovici 
4. Domnul Iisus Hristos   D.G. Kiriac 
5. Praznic luminos    T. Popovici 
6. Leganelul lui Iisus    V. Teodorian 
7. Steaua sus răsare    I.D. Chirescu 
8. Moş Crăciun    S. Olariu 
      Solist :  Cristian Ardelean 
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9. Bună dimineaţa la Moş Ajun  I.D. Chirescu 
10.Plecarea magilor    D.G. Kiriac 
11.Colo-n câmp     Fr. Hubic 
      Solistă : Maria Virginia Onița 
12. Am plecat sa colindam   Gh. Cucu 
13.Sus la poarta raiului   E. Monţia 
14. Noi umblam si colindam   M. Barca 
15.Domnuleţ şi Domn din Cer  Gh. Cucu 
16.Mărire-ntru cele-nalte   N. Lungu 
      Soliste: Valentina Verlan și Cristiana Manoliu 
17.Colindița     E. Montia 
18. Ding Dong    arr. Charles Wood 
19. Virgin Marry    Spiritual 
20. Stille Nacht    Fr. Gruber 
21. Jingle Bells    J. Pierpont  arr. Adriano Secco                                                            
22. We Wish You a Merry Christmas arr. Arthur Warrell 

În anul 2015 s-au realizat 132 spectacole, dintre care 46 concerte simfonice şi 10 concerte 
vocal – simfonice, 5 concerte corale, 66 de recitaluri instrumentale, camerale şi vocal - 
instrumentale, şi 2 concerte - gale de jazz. 

Tot în acest an, Filarmonica “Banatul” a organizat 8 evenimente dedicate copiilor şi 
tinerilor: recitaluri educative (stabilind parteneriate pentru educaţie muzicală cu numeroase 
unităţi şcolare), concerte pentru tineret, concerte educativ-umanitare (în beneficiul unor tineri 
talentaţi ori al  unor organizaţii umanitare - în parteneriat cu Clubul Leo şi TGP). Aceste 
evenimente s-au desfăşurat în Timişoara, Arad, Reşiţa, Caransebeş, Lugoj, Bocşa, Recaş, 
Simeria, Orăştie, Craiova,  Giroc şi s-au bucurat de prezenţa a aproximativ 800 de spectatori - 
copii şi tineri. 

În afară de activitatea de la sediu, Filarmonica „Banatul” a mai susţinut concerte şi la 
Reşiţa, Caransebeș și Moldova Nouă. De asemenea, au avut loc 4 turnee. Primele două au fost în 
Franţa: 2 ian – 3 febr 2015 şi  22 – 29 martie 2015, iar celelalte în Olanda, în mari oraşe precum 
Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Haga, Anvers, Mastricht etc, în perioadele 3 – 15 noiembrie și 
12 – 24 decembrie 2015, cu un program special de colinde şi cântece de Crăciun. 

În toate turneele, colectivele Filarmonicii „Banatul” au înregistrat mari succese, 
bucurându-se de aprecierea unanimă a publicului şi a specialiştilor. Din această cauză, invitaţiile 
de a continua aceste colaborări au fost înnoite şi pentru anul 2016.   

De menţionat că, pe perioada turneelor în străinătate, activitatea de spectacole de la sediu 
nu a fost întreruptă, concertele simfonice şi recitalurile camerale şi instrumentale rulând cu 
consecvenţă, în fiecare săptămână.  

 În cadrul acestor 132 spectacole, s-au prezentat publicului 30 prime audiţii, din care 16 
prime audiţii  absolute din creaţia românească.  
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 În anul 2015, la pupitrul orchestrei simfonice au fost invitaţi 60 dirijori, dintre care 23 din 
străinătate şi 37 din România.   

 Întreaga activitate s-a desfăşurat cu bugetul aprobat.  

OBIECTIVE 2016 

A. ARTISTICE 
Cu o tradiţie artistică ce depăşeşte 60 de ani de activitate neîntreruptă, Filarmonica 

„Banatul” Timişoara şi-a câştigat un loc important în viaţa muzicală românească. Specificul 
instituţiei constă în promovarea unor manifestări artistice de o reală valoare artistică, rezultată 
din prestaţia excelentă a orchestrei simfonice, a corului „Ion Românu”, ale soliştilor instituţiei, 
precum şi a artiştilor invitaţi din ţară sau străinătate.  

Concertele simfonice, vocal-simfonice, corale sau recitalurile urmăresc promovarea 
unui repertoriu vast şi divers acoperind o variată paletă stilistică. 

 Totodată, Filarmonica „Banatul” s-a implicat în promovarea tinerelor talente, ale căror 
concerte sau recitaluri se regăsesc permanent în agenda instituţiei. 

Principalele obiective artistice pentru 2016 sunt: 

I. Festivalul Internaţional „Timişoara Muzicală” 
Organizat bienal din anul 1969 şi apoi anual din 1985, Festivalul internaţional 
„Timişoara Muzicală” a adus în faţa publicului timişorean reputaţi muzicieni atât din 
ţară cât şi din străinătate, având ca prim scop, ce a devenit apoi o tradiţie, promovarea 
muzicii româneşti, precum şi prezentarea unor lucrări în primă audiţie absolută. Acest 
festival figurează în anuarul impresarial Musical America, tipărit în Statele Unite ale 
Americii. Ediţia a XLI-a reprezintă un eveniment important al cărui program va 
cuprinde numeroase concerte, recitaluri, ale căror programe vor fi alcătuite din lucrări de 
referinţă din repertoriul universal şi românesc. Astfel, vor fi prezentate lucrări simfonice, 
vocal-simfonice, a cappella, programe pentru recitaluri ce vor cuprinde o largă paletă 
stilistică. 

II. Festivalul Internaţional de Muzică Nouă INTRADA este o rampă de lansare pentru tinerii 
compozitori – Gabriel Mălăncioiu și Gabriel Almași, sunt doar două dintre numele 
compozitorilor timișoreni tineri ce vor participa. Festivalul va aduce la Timișoara 
compozitori consacrați precum Octavian Nemescu, Doina Rotaru, Doron Kaufman, 
Darie Nemeş Bota, Dana Probst, Maia Ciobanu și alții.  
Scopul Festivalului Internaţional de Muzică Nouă INTRADA este de ai face cunoscuți 
pe tinerii muzicieni – compozitori și interpreți – talentați. Un alt scop este schimbul de 
informații între generația nouă de compozitori și compozitorii deja consacrați. Printre 
participanți se vor afla ansambluri ale  Facultăților de Muzică din București, Iași, Cluj și 
Timișoara. De peste hotare vor participa: Paul Mann (Anglia), Noemi Schindller 
(Franța), Mathias Műller (Elveția), Ansamblul TonArt (Germania), iar din România vor 
participa ansamblurile: Trio Contraste, Atem, Percutissimo, Charisma, Duo Mihăilescu 
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și muzicieni precum: Cornelia Petroiu, Daniel Kientzy (Franța), Darius Tereu, Lucian 
Petrila, Vlad Colar, Alexandra Guțu, Sorin Petrescu, Sorin Dogariu, Doru Roman etc.  

III. În septembrie 2016 Festivalul de Muzică Veche de la Timişoara adună laolaltă un mare 
număr de artişti interpreţi veniţi din diferite ţări (Italia, Norvegia, Franţa, Belgia, 
Danemarca, Olanda, Austria, Serbia, Anglia, Canada, Japonia, Australia), artişti a căror 
valoare este confirmată de participarea lor la cele mai consacrate festivaluri de gen din 
Europa. Numitorul comun este că toți sunt profesioniști preocupaţi să repună în 
circulaţie creaţia muzicală a secolelor trecute, interpretată în manieră istorică, pe 
instrumente de epocă. 
Potenţialul, experienţa si relaţiile în lumea artistică internaţională deţinute în acest 
domeniu de ansamblul La Follia Baroque Ensemble Timişoara, permit invitarea în 
condiții organizatorice foarte avantajoase a unor muzicieni și ansambluri din cel mai 
înalt eșalon valoric mondial. Privilegiul de a putea participa la concertele acestor mari 
maeștri va fi completat de posibilitatea de a putea participa la cursuri de măiestrie oferite 
de aceștia. În anul 2016, Festivalul de Muzică Veche se va afla la cea de-a XI-a Ediție. 

IV. Ciclul de concerte şi recitaluri „Tineri muzicieni” programate în perioada martie – 
noiembrie 2016  readuce în faţa publicului  binecunoscuţi şi talentaţi tineri muzicieni, ce 
îşi desfăşoară activitatea în mare parte în străinătate: Mihai Rițivoiu, Antal Zalai, Isabel 
Kropfitsch, Camille Kropfitsch, Felicia Doni, Alina Holender, Liviu Holender, Szuszana 
Bartal, Andrei Banciu, Andreea Petrila etc. Concertele dedicate tinerilor muzicieni 
reprezintă o constantă în programele Filarmonicii, menite să pună în centrul atenţiei 
artişti tineri ce s-au remarcat prin câștigarea de importante premii în străinătate, dar și în 
România.  

V. Zilele muzicale Enescu-Bartók vor prilejui publicului timișorean întâlnirea cu apreciați 
muzicieni precum: Antal Zalai/ Ungaria (vioară),, Andrei Banciu (pian), Radu Țaga 
(fagot), Radu Popa (dirijor), Ștefan Cazacu (violoncel), Sorin Dogariu (pian), Sorin 
Petrescu (pian), Doru Roman (percuţie), Ion Bogdan Ştefănescu (flaut), Manuela Iana-
Mihăilescu (pian), Dragoş Mihăilescu (pian), orchestra simfonică a Filarmonicii 
„Banatul”, ș.a. 

VI. Serate muzicale bănăţene  se exprimă prin deplasarea  în diferite localități – Reșița, 
Caransebeș, Moldova Nouă, Deva etc. a câteva zeci de muzicieni ai Filarmonicii 
Banatul, care sunt ascultați de câteva sute de spectatori, din rândul cărora, la un moment 
dat, unii vor deveni poate melomani pasionați. Artişti instrumentişti ai orchestrei 
simfonice şi corului Ion Românu ale Filarmonicii Banatul Timişoara, Trio Contraste, 
solişti ai Filarmonicii Banatul, precum şi tineri interpreţi propuşi de liceele sau şcolile de 
muzică din oraşele mai sus menţionate se întâlnesc, de câteva ori pe lună, cu spectatori 
din diferite zone ale Banatului, spectatori care nu au șansa de a participa prea des la 
manifestări culturale.  

VII. Gala Blues-Jazz KAMO, ediţia a XXVI-a, este unul dintre cele mai longevive festivaluri 
de gen din România și din această zonă a Europei. La el participă în fiecare an în jur de 
12 grupuri de jazz, respectiv blues, din Ungaria, Serbia, Germania, Franța și România. 
Publicul atras la cele două zile de concerte al Galei provine din Serbia, Ungaria și 
România. Gala Blues-Jazz Kamo reprezintă un eveniment artistic ce şi-a câştigat încă de 
la primele ediţii o popularitate de necontestat în conştiinţa publicului timişorean, dar și a 
celui de peste hotare. În cadrul ediţiei din anul 2016, alături de formaţia Bega Blues 



Raportul de activitate pe anul 2015‐ Viceprimar Dan Diaconu 

 

148 

 

Band, vor mai participa ansambluri din ţară, din Suedia, Franța, Germania, Ungaria, şi 
Serbia. La fel ca la precedentele ediții, la Gală participă și unele dintre cele mai 
reprezentante personalități ale jazz-ului românesc : Marius Popp, Mircea Tiberian, 
Teodora Enache, Pedro Negresco, Florian Lungu  etc. Filarmonica Banatul s-a implicat 
în mod substanţial în alcătuirea unor programe care să cuprindă un repertoriu stilistic cât 
mai divers, această Gală de Blues-Jazz întregind structura repertorială. Gala Blues-Jazz 
se va desfăşura pe parcursul a două zile, fiind invitaţi artişti şi ansambluri ce vor 
prezenta programe variate reprezentative ale jazz-ului şi blues-ului românesc și 
internațional. 

VIII. În 2016, Festivalul Internațional Timorgelfest este dedicat muzicii românești și universale 
pentru orgă, și preconizăm continuarea organizării Concursului internațional de orgă, 
care se va afla la cea de-a II-a Ediție.  
Festivalul Timorgelfest 2016 va cuprinde mai apoi un turneu al laureaților în diferite 
orașe românești. Vor fi apoi recitaluri de orgă pe trei orgi timișorene, instrumente 
muzicale de valoare dar și de structură diferită astfel încît să poată fi acoperită zona 
stilisticii muzicale de la Baroc la muzica modernă contemporană. Cele trei orgi se află în 
Domul Romano catolic din Timișoara, pentru repertoriul romantic și postromantic în 
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Str. Independentei nr. 19 Timișoara, pentru 
repertoriul de fractură Barocă și în Aula Magna de la Universitatea de Vest din 
Timișoara (o orgă digitală de factură clasică cu trei manuale, pedalier, 80 de registre) 
pentru repertoriul modern și contemporan. Festivalul va fi marcat de un concert simfonic 
cu Orchestra, corul Ion Românu și soliștii Filarmonicii Banatul Timișoara cu lucrări în 
primă audiție absolută ale unor compozitori români.  

IX.  Festivalul Barocul în ipostaze contemporane se desfășoară pe parcursul unei săptămâni a 
lunii mai 2016, și se va afla la cea de-a V-a Ediție. 

X. Toamna muzicală bănăţeană prilejuiește melomanilor reântîlnirea într-un cadru 
excepțional, Peștera de la Românești. Filarmonica Banatul este singura orchestră din 
lume care de 30 de ani susține concerte în una dintre cele mai importante peșteri din 
Banat. În fiecare an concertul adună în jur de 3000 de melomani care însoțesc călătoria 
muzicală propusă de muzicienii Filarmonicii Banatul și de diferiții soliști invitați. 

XI. Zilele Muzicii Sacre doresc să încurajeze păstrarea tradiției corale bănățene, în ultimii ani 
remarcându-se creșterea interesului față de acest gen de muzică. Arta corală cunoaşte o 
bogată tradiţie în Banat, iar „Zilele Muzicii Sacre” reprezintă un festival conceput a fi un 
eveniment ce are ca prim scop promovarea corurilor bisericeşti, devenind totodată o 
tradiţie ce precede sărbătorile de iarnă. Şi în cadrul acestei ediţii vor fi prezente coruri 
bisericeşti ce vor reprezenta majoritatea confesiunilor religioase din Timişoara. 
 Programul va fi alcătuit din lucrări corale, specifice repertoriului bisericesc şi 
adaptat perioadei sărbătorilor. Acest Festival marchează un important eveniment ce se 
va desfăşura pe parcursul a trei zile, în luna decembrie 2016. Aceasta va fi cea de-a 
XXIII-a Ediție a Festivalului. 

XII. Ciclul de concerte şi recitaluri „Familii de muzicieni” programate în perioada martie – 
noiembrie 2016 readuce în faţa publicului  binecunoscute familii de muzicieni, ce îşi 
desfăşoară activitatea în mare parte în străinătate. Concertele dedicate familiilor de 
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muzicieni reprezintă o constantă în programele Filarmonicii, menite să pună în centrul 
atenţiei familii de artişti ce au pus în slujba actului artistic numeroase generaţii. Exemplu 
de familii invitate sub acest generic sunt: Cazacu, Gheorghiu, Doni, Roman, Mihăilescu, 
Petrila etc. 

XIII. Concertele Unplugged, organizate, câte unul pe lună, de C.J.Timiş, în colaborare cu 
Filarmonica Banatul, Fundaţia Alternativa şi grupurile muzicale invitate, se adresează 
publicului amator de muzică de bună calitate din oraşul nostru şi se înscrie în cadrul 
manifestărilor lunare preconizate de către C.J. Timiş. Scopul acestora este atragerea  
publicului către forma de prezentare scenică, de concert, a muzicii jazz, blues, pop, rock 
şi de cameră, într-o ambianţă elevată. Concertele Unplugged, desfăşurate în anii 
precedenți, au fost foarte bine apreciate, dovadă fiind publicul numeros, prezent la 
evenimente. Formaţiile şi artiştii care au susţinut concerte în decursul anului 2015 au 
reprezentat genurile jazz şi blues la un nivel foarte înalt. Scopul acţiunii, acela de a 
populariza genurile respective, a fost atins, cu prisosinţă. Au avut prioritate formaţiile 
timişorene, urmate de cele din euro-zona bănăţeană şi de artiştii timişoreni din diaspora. 
La concerte au participat reprezentanţi ai forurilor locale, alături de auditori de toate 
vârstele. Evenimentele au fost prezentate în presă şi la televiziunile locale. 
Pentru anul 2016, în proiect se află invitarea unora dintre cei mai reprezentativi 
muzicieni de jazz din România și străinătate. Concertele vor viza aducerea, în faţa 
publicului, a grupurilor tinere de blues şi jazz şi a altor artişti timişoreni, rezidenţi în 
străinătate. 

XIV. Concertul dedicat Zilei Europei, organizat în aer liber, constituie un bun prilej de a oferi 
publicului timişorean atât un concert alcătuit dintr-un repertoriu valoros cât şi un 
adevărat spectacol. Prin organizarea concertului într-un spaţiu neconveţional se 
urmăreşte promovarea actului artistic, în afara unei săli de concert, lucrările prezentate 
fiind pagini de referinţă ale literaturii muzicale, dar alese în așa fel încât să se bucure de 
interesul publicului larg, nu numai al melomanilor consacrați.  

 

XV. Concertul de Anul Nou realizează la fiecare ediție atragerea unor spectatori care nu sunt 
neapărat melomani convinși, dar care, fermecați de muzica spumoasă aleasă pentru acest 
eveniment, au șanse să devină viitori melomani. În fiecare an Filarmonica „Banatul” 
Timişoara îşi invită publicul pentru a petrece ultimele ore ale anului în compania 
muzicii, programul fiind alcătuit din lucrări specifice acestui gen de concert. Dirijori plin 
de șarm și muzicieni cu priză la public transformă sala de concert într-un spațiu al bunei 
dispoziții. Programul va fi alcătuit din lucrări reprezentative din creaţia compozitorilor 
Johann Strauss tatăl, Johann Strauss fiul, Șostakovici, Lehar, Leroy Anderson, Piotr Ilici 
Ceaikovski  etc. 

B . FINANCIARE 

În anul 2016, Filarmonica Banatul Timișoara își propune realizarea următoarelor dotări 

independente necesare pentru îmbunătățirea activității artistice și administrative a instituției, finanțate 

astfel: 
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a) dotări independente propuse a se realiza din alocații de la bugetul local 

Nr.crt. Denumire produse       UM Cantitate       Valoare  

     (mii lei) 

Realizare 

1. Clarinete Sib și La garnitura 1 60,00 Trim.II 2015 

2. Fagot profesional  buc 1 100,00 Trim.III 2015 

3. Oboi profesional buc 1 40,00 Trim.III 2015 

4. Trompetă cu clape în Sib buc 2 90,00 Trim.IV 2015 

5. Trompetă cu clape în Do buc 2 50,00 Trim.IV 2015 

6. Trompetă piccolo buc 2 100,00 Trim.IV 2015 

 Total   440,00  

b) dotări independente propuse a se realiza din venituri proprii 

Nr.crt. Denumire produse UM Cantitate Valoare 

(mii lei) 

Realizare 

1. Licența soft antivirus pt. rețea de 22  

calculatoare PS 

buc 1 2,50 Trim.II 2015 

2. Sistemul de echipamente pentru accesul 
controlat în Clădirea Capitol 

sistem 1 12,00 Trim.II 2015 

3. Licența soft Photoshop buc 1 6,30 Trim.III 2015 

4. Licența soft Proceduri contabile buc 1 6,20 Trim.III 2015 

5. Clarinete Sib și La garnitura 1 60,00 Trim.IV 2015 

6. Arcușele pentru instrumente cu corzi  

(vioară, violă, violoncel și contrabas) 

buc 5 9,20 Trim.IV 2015 
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 Total   110,00  

 OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2016 

În anul 2016, Filarmonica Banatul Timișoara își propune realizarea următoarelor dotari 

independente necesare pentru îmbunătățirea activității artistice și administrative a instituției, finanțate 

astfel: 

a) dotari independente propuse a se realiza din alocații de la bugetul local 

Nr.crt. Denumire produse       UM Cantitate       Valoare  

     (mii lei) 

Realizare 

1. Sistem detecție și semnalizare  

incendiu pt.Clădirea Capitol 

buc 1 230,00 Trim.II 2016 

2. Videoproiector pt.Gradina de Vara 

a Cladirii Capitol 

buc 1 55,00 Trim.II 2016 

3. Sistem climatizare scenă Gradina 

 de Vara a Cladirii Capitol 

buc 1 25,00 Trim.III 2016 

4. Trombon alto Mib/Sib buc 1 20,00 Trim.III 2016 

5. Trombon tenor Sib/Fa buc 1 50,00 Trim.III 2016 

6. Trombon bas Sib/Fa/Solb/Re buc 1 40,00 Trim.III 2016 

7. Violoncel 4/4 profesional buc 2 100,00 Trim.IV 2016 

8. Contrabas cu 5 corzi buc 1 30,00 Trim.IV 2016 

 Total   550,00  

 

b) dotari independente propuse a se realiza din venituri proprii 
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Nr.crt. Denumire produse UM Cantitate Valoare 

(mii lei) 

Realizare 

1. Licenta soft antivirus pt.retea de  

calculatoare PS 

buc 1 2,50 Trim.II 2016 

2. Reparații capitale instrumente muzicale   20,00 Trim.II 2016 

3. Sistemul de boxe pentru orgă sistem 1 13,50 Trim.II 2016 

4. Arcușe pentru instrumente cu corzi  

(vioară, violă, violoncel și contrabas) 

buc 10 30,00 Trim.II 2016 

5. Sistemul de echipamente pentru accesul 
controlat în Clădirea Capitol 

sistem 1 24,00 Trim.III 2016 

6. Fagot profesional buc 1 110,00 Trim.IV 2016 

 Total   200,00  

 

TEATRUL GERMAN DE STAT TIMIŞOARA  

1.– 3. Structura şi numele şefului de birou / serviciu 

Componenţa biroului /serviciului 

Obiectul de activitate ale biroului / serviciului  

Nr.  

crt. 

Structura  Nume, prenume 

şi funcţie 

Componenţă 

birou/ 

serviciu ( nr. 

angajati ) 

 

Obiectul de activitate                                 
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1. Conducerea 

 

Vărşăndan 

Lucian Manuel – 

director 

 

1 Organizează, conduce şi gestionează 

activitatea şi patrimoniul Teatrului 

German de Stat Timişoara. 

1. Boldurean 

Ioan – dir. adj. 

administrativ 

 

1 1. Coordonează şi controlează 

activitatea administrativă de producţie şi 

transport a instituţiei, înlocuieşte 

directorul instituţiei prin dispoziţia 

acestuia, atunci când este cazul. 

 

Muntean Lolica 

Lia – contabil şef 

1 Organizează, conduce şi răspunde de 

activitatea economico - financiară a 

instituţiei. 

 

2. Serviciul 

Personal 

Artistic 

Gaza Boris – şef 

serviciu 

26 Activitatea serviciului personal artistic 

este evidenţiată prin punerea în scenă a 

premierelor, spectacolelor de către 

regizori şi scenografi prin actori, 

instrumentişti, etc. 

Cantitatea şi calitatea prestaţiilor 

efectuate de artişti constă în 

perfecţionarea permanentă a acestora 

prin ateliere de specialitate, şcoli de 

vară etc.  

3. Serviciul 

Secretariat 

– 9 Asigură alegerea repertoriului, 

conţinutul caietelor program, al afişelor, 

asigură activitatea de vânzare a 
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Artistic, 

Marketing, 

Organizare 

Spectacole  

spectacolelor, de  publicitate, 

colaborează cu alte instituţii culturale, 

regizori, efectuează traduceri. 

Coordonează proiectele artistice, 

relaţionează cu mediile jurnalistice şi 

artistice. 

4. Serviciul 

Tehnic scenă 

- culise  

Rippel Laurence 

– şef serviciu 

19 Asigură montarea, demontarea 

decorului pe scenă, instalaţia de 

sonorizare şi lumini prin activitatea 

desfăşurată de către: muncitori din 

activitatea specifică instituţiilor de 

spectacole - mânuitor decor, recuzită, 

costumier precum si de maeştri lumini, 

operatori imagine.      

5. Serviciul 

Producţie şi 

deservire  

Ciupe Stefan– 

şef serviciu 

17 Activitatea de producţie se realizează 

prin intermediul atelierelor de producţie 

a căror activitate constă în realizarea - 

confecţionarea de: decor, costume, 

pantofi de către personal specializat: 

tâmplari, lăcătuş, croitori, tapiţer, pictor, 

cizmar. 

La această activitate se mai adaugă: 

transportul rutier asigurat de şoferi, 

plasarea şi supravegherea spectatorilor 

în timpul spectacolelor de către 

plasatori şi supraveghetori de sală.    

6. Biroul 

contabilitate 

Muntean Lolica 5 Activitatea biroului contabilitate 

financiar constă în: ţinerea evidenţei 
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-financiar  Lia – contabil şef  sintetice şi analitice a veniturilor şi 

cheltuielilor, a materialelor, a obiectelor 

de inventar şi a mijloacelor fixe. 

Întocmeşte balanţa de verificare 

analitică şi sintetică, situaţiile 

economico financiare, calculul salariilor 

şi depunerea declaraţiilor lunare, 

operaţii de încasări şi plăţi în numerar şi 

prin ordin de plată şi raportează 

trimestrial şi anual indicatorii 

economico-financiari ai instituţiei. 

Asigură aprovizionarea instituţiei cu 

materii prime şi materiale. 

7. 

 

 

 

 

Biroul 

resurse 

umane- 

administrativ 

  

Giurgean Mitra – 

şef birou 

6 

 

Activitatea biroului resurse umane-

administrativ constă în: recrutează forţa 

de muncă necesară instituţiei, 

întocmeşte contracte individuale de 

muncă, redactează deciziile de încetare 

a contractelor, operează datele 

personale şi veniturile salariale ale 

angajaţilor în Revisal, ţine evidenţa 

dosarelor instituţiei în arhivă, 

întocmeşte statistica necesară locurilor 

existente în statul de funcţii - posturi 

ocupate şi vacante, întocmeşte 

contractele de colaborare artistică şi de 

prestări servicii. Asigură curieratul 

instituţiei. Coordonează activitatea de 

desfăşurare a procedurilor de achiziţii 

publice şi supraveghează întreţinerea 
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ordinii şi curăţeniei în diverse spaţii ale 

administraţiei.    

4. Sinteza activităţii Teatrului German de Stat Timişoara (TGST) pe anul 2015 

4a) la nivel artistic – Principalele proiecte artistice desfășurate 

 

- 25 ianuarie 2015- a avut loc premiera spectacolului „ELECTRA“, în regia lui Bocsárdi László  
- 3 februarie 2016- pe scena TGST a fost prezentat spectacolul “ONE MORE THAN ONE”, 
coregrafia / dans Riki von Falken 

- 7 martie 2015- a avut loc premiera spectacolului “HOTEL PM”, un spectacol de Andrea 
Gavriliu 
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- 9-16 martie 2015- TGST a susţinut pe scena Teatrului de Stat Esch-sur-Alzette Luxemburg trei 

spectacole din repertoriul actual “PESCĂRUŞUL”, de Anton Pavlovici Cehov, în regia lui Yuri 

Kordonsky. 
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5 martie 2015- a avut loc premiera spectacolului “ MAI UŞOR CU BUNICUŢA!”, de Lev 

Kazarnovskis, în regia Simonei Vintilă. 

 

- 23 martie- Răzvan Mazilu a fost câștigătorul celei de-a XV-a ediții a Galei Premiilor Radio 

România Cultural la categoria Teatru. Distincția i-a fost acordată pentru valorizarea în 

dimensiune contemporană a musicalurilor „Cabaret”, producție a Teatrului German de Stat 
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Timişoara (TGST) şi „West Side Story”, producţie a Festivalului Național de Teatru (FNT). 

 

 

- 23-25 martie 2015- Teatrul German de Stat Timişoara a susţinut în cadrul Festivalului Reflex de 

la Sfântu Gheorghe 3 reprezentaţii din repertoriul actual ale spectacolului “MOLIENDO CAFÉ”, 

în regia lui Silviu Purcărete. 
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- 8 aprilie 2015- Teatrul German de Stat Timişoara a susţinut spectacolul “ MAI UŞOR CU 

BUNICUŢA!” pe scena Casei de Cultură din Sânnicolaul Mare. 

- 14-19 aprilie 2015- s-a desfăşurat cea de-a 16-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 

pentru Tineret în Limba Germană la TGST şi la Liceul Teoretic “Nikolaus Lenau” din Timişoara. 

- 10 mai 2015- a avut loc premiera spectacolului “BREMEN”, în regia lui Alexandru Dabija. 
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- 13 mai 2015- trupele de teatru NiL, NiL Junior şi After Nil ale Liceului Teoretic “Nikolaus 

Lenau” a organizat şi în acest an, în colaborare cu Teatrul German de Stat Timişoara, Ziua lunga 

a Teatrului NiL.- 25 mai 2015- Daniela Török și Georg Peetz, actori ai Teatrului German de Stat 

Timișoara, au fost nominalizați la cea de-a XXIII-a ediţie a Galei Premiilor UNITER, la categoria 

„Cea mai bună actriţă în rol principal” pentru rolul Sally Bowles din musicalul „Cabaret”, 

iar Georg Peetz la secțiunea „Cel mai bun actor în rol secundar” pentru rolul Conférencier din 

același spectacol. 

- 25 iunie 2015- a avut loc avanpremiera spectacolului “FUCHSIADA”, după Urmuz, o instalaţie 

teatrală imaginată de Helmut Stürmer, asistat de Silviu Purcărete. 
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- 16 august 2015- Teatrul German de Stat 

Timişoara a susţinut în cadrul Festivalului Internaţional 

THEATERSTOCK Bacău, spectacolul 

„ELECTRA”. 
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- 22 aufgust 2015- Teatrul German de Stat Timişoara a susţinut în cadrul Festivalului T4T, 

spectacolul „HOTEL PM”. 

- 23 august - 6 septembrie 2015- Teatrul German de Stat Timişoara a organizat Şcoala de vară de 

la Gărâna, un program de formare şi dezvoltare artistică ce a constat în organizarea de ateliere cu 

actori ai TGST şi studenţi ai secţiei de la actorie de la Universitatea de Vest Timişoara. 

- 18 septembrie 2015- a avut loc premiera spectacolului spectacolului “FUCHSIADA”, după 

Urmuz, o instalaţie teatrală imaginată de Helmut Stürmer, asistat de Silviu Purcărete. 
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- 4 octombrie 2015- a avut loc premiera spectacolului „SIMULIERT” în regia lui Sergiu Matiş, 

coproducție cu Centrul Național al Dansului București 

- 8-15 octombrie 2015- a avut loc a cincea ediţie a Festivalului European de Teatru 

„EUROTHALIA” 

- 17 octombrie 2015- Teatrul German de Stat Timişoara a susţinut un concert de muzică populară 

germană la Gărâna, „Cu inima acasă”. 

- 20 octombrie 2015- Teatrul German de Stat Timişoara a susţinut, în cadrul Festivalului de 

Teatru de la Piatra Neamţ, spectacolul „HOTEL PM”. 
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- 27-30 octombrie 2015- Teatrul German de Stat Timişoara a susţinut câte doua reprezentaţii ale 

spectacolelor „ELECTRA” şi „ MOLIENDO CAFÉ”, în cadrul Festivalului Naţional de Teatru 

Bucureşti (FNT) 

 

 

- 30 octombrie 2015- Teatrul German de Stat Timișoara (TGST) a fost distins cu Premiul de 

excelență pentru activitate culturală în cadrul celei de-a 22-a ediții a Galei Excelenței în Afaceri – 

Topul Firmelor din Judeţul Timiş 2014. 

- 1 noiembrie 2015- Teatrul German de Stat Timişoara a prezentat spectacolul „PRODUSE 

DOMESTICE”, de Xandra Popescu, o produciţie Ioana Păun 

- 20 şi 21 noiembrie 2015- Teatrul German de Stat Timişoara a susţinut două reprezentaţii ale 

spectacolului „SIMULIERT” la Centrul Naţional al Dansului Bucureşti 



Raportul de activitate pe anul 2015‐ Viceprimar Dan Diaconu 

 

166 

 

- 7 decembrie 2015- Teatrologul Andreea Andrei, membră a echipei compartimentului de 
dramaturgie al Teatrului German de Stat Timișoara (TGST), coordonator artistic al Festivalului 
European de Teatru „Eurothalia“, a fost distinsă cu Premiul „Pro Cultura Timisiensis“ al 
Consiliului Județean Timiș. 

- 14 decembrie 2015- Actorii Isolde Cobeț, Olga Török și Konstantin Keidel  au fost premiaţi  în 
cadrul Galei Excelenței Municipiului Timișoara, în considerarea contribuției lor la promovarea 
valorilor culturale ale orașului.  

 

 

 

 

 

 

- 12 decembrie 2015- a avut loc premiera spectacolului „DE FAPT E FRUMOS”, în regia lui 

Volker Schmidt. 



Raportul de activitate pe anul 2015‐ Viceprimar Dan Diaconu 

 

167 

 

4b) Sinteza activității în domeniul administrativ 

Nr.crt Lucrari realizate  

 

1 Anexa magazie lumini pentru depozitarea instrumenteleor şi sculelor folositoare pentru 

compartimentul – lumini scenă. 

2 Punerea în funcţiune a sistemelor de evacuare a prafului din atelierul tâmplărie. 

3 Repararea şi înlocuirea atunci când a fost cazul a instalaţiei de alimentare şi folosirea apei 

menajere la grupurile sanitare. 

4 Dotarea grupurilor sanitare cu sisteme moderne de folosire a prosoapelor de hartie şi pentru 

săpun lichid 

5 Reparaţii curente a sistemului de încălzire existent 

6 Montarea dispozitivelor de iluminat şi avertizare în caz de incendiu la punctele de intrare 

ieşire cât şi cele stabilite de pompieri în urma controlului Inspectoratului pentru Situatţii de 

Urgenţă Banat a judeţului Timiş (ISU). 

4c) Sinteza activității în domeniul tehnic 

Nr 

crt 

Achizitii de produse, 

servicii, lucrari 
Beneficii aduse în activitatea TGST 

1 
Mixer audio digital cu 

accesorii – 1 buc. 

Acest echipament este utilizat in digitalizarea şi egalizarea 

semnalului audio la spectacolele T.G.S.T., la sediu şi în 

deplasare. 

2 
Sistem de iluminat 

scenic RGBW 

Aparatele sunt cu o tehnologie pe RGBW şi îmbunătesc 

calitateai imaginii spectacolelor, ele fiind instalate în cutia 

scenei si în spaţiul multifunctional. 
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3 Boxă – 1 buc 

Boxă subwoofer (frecvenţe joase), utilizata in activitatea la 

sediu în sala de spectacole, în spatele scenei(monitoare 

pentru backstage)  

4 

Sist. electric de distib. 

pentru alimentare echip. 

scenotehnic + sistem de 

transmitere semnale 

audio 

Aparut ca o necesitate in alimentarea şi distribuirea energiei 

electrice la echipamentele scenotehnice de sonorizare din 

sala de spectacole şi scenă, pentru respectarea normelor în 

vigoare. 

5 

Proiector teatru tip 

HMI, echipat cu 

accesorii– 1 buc. 

Aceste echipamente sunt necesare pentru realizarea de efecte 

luminoase în producţiile T.G.S.T.; teatrul nu are în dotare 

asemenea echipament 

6 

Sistem susţinere boxe 

acţionată electric – 4 

buc. 

Este necesar pentru ajustarea boxelor în funcţie de 

conceptele regizorale şi scenografice. Având în vedere că 

sala de spectacole a TGST  este o sală multifuncţionala de 

tip platou, acest sistem oferă posibilitatea de a poziţiona 

boxele la înâlţimi diferite în funcţie de necesităţi 

7 

Pupitru comandă 

iluminat scenic portabil 

cu comandă DMX512 

Acest echipament permite aprinderea reflectoarelor la o 

intensitate variabilă de la 0 la 100%, realizarea de programe 

pentru iluminat scenic şi comanda echipamentelor de 

scenotehnică prin protocolul DMX512 lucru necesar pentru 

deplasările şi turneele susţinute de T.G.S.T. în ţară şi 

străinatate 

8 
Cască audio wireless – 

3 buc. 

Necesare actorilor pentru a putea reda coloane sonore şi 

monitorizare sonorizare live în timpul repetiţiilor şi 

spectacolelor la sediu şi în deplasare 

9 Boxe active line array Boxele existente din sala de spectacole, precum şi cele din 

spatele scenei (monitoare pentru backstage) au o vechime de 
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 – 8 buc aproape 20 de ani, fiind depăşite fizic şi moral şi prezintă 

nesiguranţă 

 

10 

Un sistem de comandă 

şi achiziţionare online 

bilete intrare spectacole 
Optimizarea activităţii casieriei instituţiei pentru 

achiziţionarea online a biletelor de intrare la spectacole 

creând astfel facilitate spectatorilor în achiziţionarea 

biletelor la sediu şi în deplasare, generând în acelaşi timp 

rapoarte parţiale şi finale necesare activităţii financiar-

contabile. 

- Laptop – 1 buc. 

- Cititor cod de bare – 1 

buc.  

-Imprimantă termică 

11 
Videoproiector cu 

accesorii – 2 buc. 

T.G.S.T. prestează activităţile artistice în limba germană şi 

din acest motiv spectacolele sunt traduse prin supratitrare 

pentru atragerea publicului nevorbitor de limba germană 

12 

Calculatoare(staţii de 

lucru) – 4 buc., Server – 

1 buc. 

S-au inlocuit un numar de 4 calculatoare depasite tehnic si 

moral si s-a achizitionat un server performant asigură 

stocarea unei cantităţi mari de date, creându-se astfel 

bibliotecile virtuale.   

13 
Echip. multifuncţional 

– 1 buc. 

Existenţa unei imprimante vechi şi de tiraj mic in cadrul 

Biroului Resurse Umane, Administrativ, îngreunează 

activităţile specifice, le realizează cu un randament scăzut şi 

cu un cost mare. 

5. Obiective majore ale Teatrului German de Stat Timişoara în 2016 

5a) Obiective în plan artistic 

Premiera: 31 ianuarie 2016 “Micul prinţ” 

Autor: Antoine de Saint-Exupéry 
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Regia: Peter Kerek 

Scenografia: Iuliana Vîlsan 

Premiera: 3 aprilie 2016 “Scandal în culise” 

Regia: Wolf E. Rahlfs 

Scenografia: Franziska Smolarek 

18-20 aprilie 2016 Turneu la Sibiu cu spectacolul “Neînţelegerea”, de Albert 

Camus 

Regia: Bocsárdi Laszló 

21-26 aprilie 2016 Festivalul Intenaţional de Teatru de Tineret de Expresie 

Germană 

Festival organizat împreună cu Liceul Teoretic “Nikolaus 

Lenau” 

12 mai 2016 Ziua NiL a Teatrului pentru Copii şi Tineret de Expresie 

Germană 

Avanpremieră: iunie 2016 “Biedermann şi incendiatorii”, de Max Frisch 

Regia: Tompa Gábor 

Decorul: Helmut Stürmer 

Costumele: Carmencita Brojboiu 

August 2016 Şcoala de vară  

Program de formare şi dezvoltare artistică pentru actorii TGST 

Premieră: septembrie 2016 “Biedermann şi incendiatorii”, de Max Frisch 
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Regia: Tompa Gábor 

Decorul: Helmut Stürmer 

Costume: Carmencita Brojboiu 

7-14 octombrie 2016 A VI-a ediţie a Festivalului European de Teatru „Eurothalia“ 

Premiera: 28 octombrie 2016 “Deşteptatarea primăverii” 

Regia: Charles Muller 

 

5b) Obiective în plan administrativ și tehnic 

– Principalul obiectiv îl constituie finalizarea studiului de fezabilitate pentru a doua sală de 

spectacole a TGST 

– De asemenea, se are în vedere îmbunătățirea activității sectorului tehnic, prin realizarea 

următoarelor achiziții de dotări și echipamente în 2016: 

Nr 

crt 

Achizitii de produse, 

servicii, lucrari 

Justificarea necesiăţii de produse, servicii sau lucrări 

1 Instalaţie tiristori – 

dimmeri modulari -2 

module cu accesorii 

Este necesară achiziţionarea acestui echipament care permite 

aprinderea reflectoarelor la o intensitate variabilă de la 0 la 100 

%, lucru necesar pentru sistemul de iluminare scenă în timpul 

repetiţiilor şi spectacolelor la sediu si in deplasare. Sistemul 

conţine şi cablurile electrice specifice. 

2 Sistem de schimbatoare 

de culoare pentru 

ilumnatul scenic 

Sistem pentru schimbatoare de culoare (filtre celuloid) prin 

comandă DMX 512 necesar pentru îmbunătăţirea calităţii 

imaginii spectacolelor, ele urmând a fi instalate pe reflectoarele 

din cutia scenei şi sala de spectacole pentru optimizarea 

sistemului de iluminat scenic şi ridicarea calităţii în iluminatul 
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scenic. 

3 Licente software –  Sunt necesare pentru editare muzică şi realizare coloane sonore, 

editări imagini, afişe, caiete program pentru o bună promovare a 

producţiilor T.G.S.T., cât şi programe utilitare(antivirus, 

contabilitate, prelucrare documente, prelucrare imagini) 

4 Moving head - lumini 

inteligente - 4 bucati 

Aparatele sunt cu o tehnologie pe LED şi sunt necesare 

îmbunătăţirii calităţii imaginii spectacolelor, ele urmând a fi 

instalate în cutia scenei si în spaţiul multifuncţional. Crearea 

efectelor luminoase  în spectacolele instituţiei conform 

cerinţelor artistice şi scenografice.  

5 Maşină de curăţat 

podele – 1 buc. 

Necesară pentru curătirea podeleor cu suprafaţa mare (scenă, 

sala spectacole, foyer etc) 

6 Sistem wireless de 

comandă cu protocol 

DMX 512 - 1 sistem 

Este necesară o instalaţie de comandă a tuturor echipamentelor 

de iluminat scenic pentru coordonare, optimizare şi 

modernizarea instalaţiei de iluminat scenic 

7 Sistem de 

intercomunicare  

Este necesar pentru comunicarea tehnicienilor de scenă în 

timpul repetiţiilor şi spectacolelor la sediu, cât şi în deplasare. 

Sistemul permite creearea unei reţele wireless cu mai mulîi 

utilizatori ce pot comunica între ei simultan fără delay, ideal 

pentru aplicaţiile atunci cand echipa are nevoie de mâini libere. 

Utilizatorii se pot împărţii şi în grupuri, dar de asemenea se 

poate intra cu toţi utilizatorii în modul de conferinţă. 

8 Cutii transport (fly case) Este vorba despre cutii specfice transportului echipamentelor 

fragile de scenotehnică (lumini, sunet, echipamente video, 

costume, recuzita), prevenind avarierea acestora. 
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9 Laptop profesional cu 

acceseorii - 3 buc 

Necesare compartimentelor de lumini, sonorizare şi 

videoproiecţie pentru deservirea spectacolelor la sediu şi în 

deplasare, subtitrări, coloane sonore şi proiecţii video. 

10 Mixer audio digital cu 

accesorii – 1 buc. 

Acest echipament este necesar pentru digitalizarea şi egalizarea 

semnalului audio la spectacolele TGST, la sediu şi în deplasare 

11 Pupitru comandă 

iluminat scenic portabil 

cu protocolul DMX512 

Este necesară achizitionarea acestui echipament care permite 

aprinderea reflectoarelor la o intensitate variabilă de la 0 la 

100%, realizarea de programe pentru iluminat scenic şi 

comanda echipamentelor de scenotehnică prin protocolul 

DMX512 lucru necesar pentru spectacolele de la sediu şi 

turneele susţinute de TGST în ţară îi străinatate 

12 Reflectoare cu accesorii 

- 24 buc cu cutii de 

transport de tip flycase 

Aparatele sunt necesare îmbunătăţirii calităţii imaginii 

spectacolelor, ele urmând a fi folosite în cutia scenei, la sediu şi 

în deplasare - turnee. 

13 Pianină electrică Necesară pentru asigurarea calităţii sunetului orchestrei TGST 

în afara sediului, instrumentele existente fiind uzate fizic şi 

moral. 

14 Remorcă auto - 1 buc Remorcă auto 2 axe cu un gabarit aprox. 4,5 x 2 x2, sarcină utilă 

2000kg. Această remorcă este necesară pentru transportarea de 

materiale pentru achiziţii, precum şi in turnee. 

15 Autoturism 6+1 locuri Necesar pentru transport persoane şi achiziţii de materiale 

uşoare. 

16 Site-portal Web Pagina web a T.G.S.T. necesită un process de optimizare 

întrucât a fost realizată în anul 2009, iar în ultimii ani tehnicile 

de web-design s-au diversificat şi s-au îmbunătăţit. Pagina web 

este interfaţa instituţiei, fiind cea mai eficientă metodă de 

promovare online, asigurându-i acesteia o inaltă vizibilitate şi 
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expunere în mediul virtual. Noua aplicaţie web va funcţiona şi 

pe device-uri portabile, tot mai des folosite în societate. 

Optimizarea site-ului ar fi aşadar o investiţie pe termen lung, 

contribuind la consolidarea imaginii Teatrului German de Stat 

Timisoara. 

17 Videoproiector cu 

accesorii - 2 buc 

TGST prestează activităţile artistice în limba germane şi din 

acest motiv este necesară traducerea spectacolelor prin 

supratitrare pentru atragerea publicului nevorbitor de limba 

germană, precum şi realizarea de efecte vizuale tot mai prezente 

în scenografii. 

18 Reparaţie instalaţie de 

stingere incendii - 

splinkere cu apă 

Instalaţia de stingere incendii necesită reparaţii fiindcă este 

uzată fizic şi moral, nu mai corespunde normativelor în vigoare 

privind situaţiile de urgenţă, deasemenea trebuie implementat 

sistemul de automatizare (detecţia fumului şi gestionarea 

stingerii în mod automat) 

19 TV / monitor 130-

140cm + sistem video 8 

camere de luat vederi 

Acest sistem de supraveghere video şi monitor este necesar 

pentru punerea în operă a unor efecte vizuale scenice şi 

imaginistică. 
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TEATRUL MAGHIAR DE STAT “CSIKY GERGELY”  

 
a) Structura instituţiei noastre este prezentată în Organigrama anexă prezentei, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 565/21.11.2013 – Teatrul Maghiar de Stat “Csiky Gergely” nr. 
159/2011, cu următoarele funcţii de conducere:  

 Director – Balázs Attila; 
 Director Adjunct Artistic – dr.Cîra - Niculescu Liliana; 
 Director Adjunct Tehnic – ing.Markovszky Katalin; 
 Contabil Şef – Borugă Adrian. 

 
b) Balázs Attila este managerul Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” potrivit contractului 

de management nr. SC 2012-13652/06.06.2012. 
 
2. privind punctele 2. şi 3., vă comunicăm componenţa birourilor/serviciilor/compartimentelor pe 

anul 2015 precum şi obiectul de activitate ale acestora, după cum urmează: 
. 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
birolului/serviciului/ 

compartimentului 
componenţa 

Număr 
angajaţi în 
subordine 

Nume prenume – 
şefului şi 

denumirea 
funcţiei 

Obiectul de activitate al 
birolului/serviciului/ 
compartimentului 

1. Serviciu Secretariat 
Artistic, Marketing şi 
Impresariat: 
-şef serviciu; 
-consultant artistic; 
-secretar literar; 
-secretar P.R.; 
-secretar artistic; 
-grafician; 
-artist plastic; 
-impresar artistic; 
-referent vânzător 
bilete; 

14 Şef serviciu 
Striblea Laura-
Mădălina 

Asigură funcţia de 
documentare urmărind 
tendinţele din domeniu 
precum şi funcţia de 
promovare a imaginii 
teatrului, accentuarea 
rolului şi renumelui pe 
plan local, regional şi 
internaţional 

2. Compartiment Audit 
Public Intern: 
-coordonator auditor 
public intern; 
-auditor public intern; 

2 Coordonator 
auditor public 
intern 
Mateia Andreea 
Carmina 

Contribuie la o cât mai bună 
şi efectivă gestionare a 
fondurilor publice astfel încât, 
prin aportul adus la cultura 
organizaţională să poată fi 
realizat un management 
efectiv si eficient. 

Asigură organizarea şi 
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desfăşurarea 
activităţilor de audit. 

3. Birou Administrativ 
de Specialitate: 
-şef birou; 
-consilier juridic; 
-referent resurse 
umane; 
-referent achiziţii 
publice; 
-referent secretar; 
-referent arhivar; 
-referent curier; 

7 Şef birou  
Péter Annamária Asigură legalitatea 

tuturor documentelor 
emise de către 
compartimentele 
funcţionale.  

Asigură îndeplinirea 
prevederilor legale în 
organizarea şi 
desfăşurarea 
concursurilor pentru 
anga-jarea şi 
promovarea în funcţii a 
salariaţilor precum şi în 
adoptarea deciziilor de 
desfacere a 
contractelor de muncă 
Asigură întocmirea şi 
evidenţa programului Revisal, 
dosarelor personale 
Înregistrează, arhivează toate 
documentele oficiale ale 
teatrului precum şi 
documentele din circuitul 
intern. Asigură, răspunde de 
derulararea desfăşurării 
procedurilor de achiziţii 
publice conform normelor 
legale. 

4. Birou Financiar 
Contabil: 
-şef birou; 
-referent casier; 
-referent financiar; 
-referent salarizare; 
-referent magazie 
centrală; 
-referent achizitor; 

6 Şef birou  
Juhasz Monica 
Andrea 

Asigură întocmirea la 
timp şi în conformitate 
cu dispoziţiile legale a 
tuturor documentelor 
din circuitul financiar-
contabil, achiziţionarea, 
recepţionarea şi 
păstrarea bunurilor 
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achiziţionate. 
5. Serviciu Creaţie 

Artistică:  
-şef serviciu; 
-regizor artistic; 
-scenograf; 
-actor; 
-actor mânuitor 
păpuşi; 
-scenograf; 
-maestru corepetitor; 
- maestru de studii 
muzicale; 

42 Şef serviciu 
vacant Realizează spectacolul 

de teatru într-un proces 
de creaţie individual-
colectivă. 
Asigură punerea în scenă a 
spectacolelor stabilite, pentru 
repertoriul stagiunii teatrului. 

6. Serviciu Întreţinere 
Producţie: 
-muncitor din 
activitatea specifică 
instituţiilor de 
spectacole sau 
concerte (tâmplar, 
lăcătuş, croitor,pictor 
executant,cizmar, 
tapiţer); 
-butafor; 
-şofer minibus; 
-şofer minibus; 
-îngrijitor; 

13 Şef serviciu 
Barna Istvan 

Asigură fabricarea şi 
întreţinerea decorurilor şi al 
costumelor, a recuzitei şi a 
decoraţiilor scenice, muncile 
de întreţinere şi reparaţii, 
transport şi manipulare de 
bunuri 

7. Serviciu Tehnic 
Scenă: 
-şef serviciu; 
-regizor scenă culise; 
-operator lumini şi 
imagine; 
-operator sunet; 
-maestru sunet; 
-maestru lumini; 
-iluminist scenă; 

11 Şef serviciu 
Kertesz Eva 

Asigură asistenţa muncii de 
creaţie, sunt partenerii 
responsabili ai celor din 
Serviciul Creaţie Artistică  

8. Oficiu Organizare 
Scenă: 
-şef oficiu; 
-peruchier; 
-machior; 
-recuziter; 
-muncitor din 
activitatea specifică 

13 Şef oficiu 
vacant 

Respectă planul de montare al 
scenografiei. 
Răspunde de întreţinerea şi 
pregătirea costumelor şi 
recuzitelor pentru toate 
spectacolelor. 
Asigură activitatea de 
machior-peruchier. 



Raportul de activitate pe anul 2015‐ Viceprimar Dan Diaconu 

 

178 

 

instituţiilor de 
spectacole sau 
concerte (costumier, 
mânuitor montator 
decor); 
-controlor bilete; 
-garderobier; 
-plasator; 
-supraveghetor sală; 

Asigură activitatea de primire 
a publicului. 

9. Formaţie Muncitori: 
-şef formaţie –
muncitori; 
-muncitor din 
activitatea specifică 
instituţiilor de 
spectacole sau 
concerte. 

12 Şef formaţie 
muncitori 
Jivoin Ilie 
Valentin 

Asigură mânuirea decorului. 
Participă la repetiţii, 
spectacole şi alte acţiuni ale 
teatrului, atât la sediu, cât şi în 
deplasări, turnee în ţară sau în 
străinătate. 

 
 

4. Sinteza activităţii artistice pe anul 2015: 
a.) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu 

sistemul instituţional existent 
 
a.1. colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi comunităţi – 
tipul/forma de colaborare, după caz, proiectele desfăşurate împreună cu acestea: 
 Parteneriat de promovare reciprocă şi susţinere cu Organizaţia Studenţilor din 

Universitatea de Vest Timişoara, începând cu luna martie 2015. 
 Protocol de colaborare cu SC International Learning Centers - „Berlitz” privind 

promovarea reciprocă a evenimentelor şi acţiunilor culturale, începând cu luna aprilie 
2015. 

 Am continuat proiectul „Teatru la Bibliotecă” alături de Gianina Cărbunariu cu „mady-
baby” (23 aprilie 2015, Aula BCUT) - Spectacol-lectură în limba română, în regia lui 
Victor Dragoş. Distribuţia: Andreea Bozun, Costi Cara, Ionuţ Frăţilă, cu sprijinul doamnei 
prof. Elena Jebelean (Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”). 

 Înscrierea începând cu luna mai 2015, pe platforma de promovare a festivalurilor, 
târgurilor şi activităţilor culturale “festivaluri-româneşti.ro” – proiect de dezvoltare 
culturală şi turistică. 

 S-a continuat editarea revistei „iMaGe” realizată împreună cu Teatrul German de Stat 
Timişoara, până în luna iunie a.c., ce includea ştiri, editoriale şi alte informaţii de larg 
interes, legate de activitatea celor două instituţii. Revista numită I`MaGe editată în limba 
română, lunar în 1000 de exemplare, 500 buc. pentru fiecăre teatru, a fost distribuită în 
locuri publice cu trafic intens sau vad comercial. Se va relua publicarea ei începând cu 
ianuarie 2016. 
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 Participarea în calitate de partener la ManyFest – Festivalul Naţional al Artelor Vizuale, 
organizat de Asociaţia AT4T, în perioada 20 – 31 august 2015. Obiectivul general al 
festivalului fiind încurajarea exprimării libere a ideilor tinerilor prin intermediul artelor 
vizuale, precum şi dezvoltarea capacităţilor artistice ale acestora. Atelierele organizate le-
au oferit participanților posibilitatea de a-și dezvolta abilităţile de creare fără limite în 
metodele de lucru. 

 Parteneriat alături de Asociaţia Culturală proTESZT pentru realizarea proiectului cultural 
„Răsturnare” de Petöfi Sándor în Sala Studio a Teatrului Maghiar – un One Man Show 
într-o interpretare inedită. De la premiera ce a avut loc în 22 ianuarie 2015 şi până în 
prezent s-au realizat 9 reprezentaţii, cu peste 300 spectatori. 

 
a.2. participarea în calitate de partener (coorganizator, coiniţiator, invitat, participant etc.) la 

programe/proiecte europene, internaţionale 
 
 Proiectul „Cercetarea istoriei teatrului timişorean” depus în cadrul Programului 

PA17/RO13 „Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural 
European”, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 şi înregistrat la Unitatea 
de Mangement a Proiectului cu nr.SP33/25.04.2014, s-a aprobat spre finanţare, cu 
perioada de desfăşurare de 9 luni, între 1 septembrie 2015 şi 30 aprilie 2016, în valoare 
totală 57.791 lei. 

 Înscrierea pe site-ul şi în Ghidul Festivalurilor Europene: “Europe for Festivals, Festivals 
for Europe” cu TESZT – Festivalul Euroregional de Teatru, organizat de Teatrul Maghiar 
de Stat “Csiky Gergely” pentru obţinerea unei mai bune vizibilităţi, înscrierea într-o reţea 
profesionistă de festivaluri cu oportunităţi de colaborări multiple şi diversificate, 
înscrierea automată la dezbateri publice pe teme culturale şi de promovare a rezultatelor 
festivalului nostru, participarea la discuţii privind politicile culturale europene şi 
posibilitatea de a contribui la dezvoltarea valorilor culturale europene. 

 Protocol de parteneriat cu Institutul Cultural Francez – în vederea prezentării 
spectacolului „Ţarul” în data de 24 martie 2015, în cadrul lunii francofoniei. 

 Proiect în vederea susţinerii investiţiilor tehnice – finanţare nerambursabilă acordată de 
Fundaţia B.G.A. din Ungaria, în valoare de 43.000 lei; 

 Parteneriat de promovare şi susţinere reciprocă a activităţilor culturale şi artistice în 
cadrul Proiectului “Minorities Film Festival”, proiect finanţat prin Mecanismul Financiar 
SEE 2009-2014. Programul PA7/RO13 Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul 
patrimoniului cultural european”, în care promotor de proiect este Asociatia Culturala 
Metropolis şi partener este Muzeul Intercultural Oslo, unde Teatrul Maghiar de Stat 
“Csiky Gergely” a fost prezent cu flyere promoţionale, dar şi cu un colaj – expoziţie 
inedită de afişe ale spectacolelor noastre. 
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Fig.1. Intrarea în incinta Grădinii de Vară „Capitol” a Filarmonicii, locul unde s-a ţinut 
NOMAD FESTIVAL, 2 – 7 iunie 2015. 
 
 Participarea în calitate de invitat la cea de-a 3-a Conferință Internațională a Culturilor 

Dunărene cu titlul “Spaţiul Dunărean – Fluviul ca experienţă”, între 24 – 26 iunie 2015, ce 
s-a desfășurat în contextul “Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării”, iar 
Timișoara - gazda evenimentului, a fost locul ideal pentru desfășurarea acestei conferințe 
datorită istoricului său multicultural. 

 Colaborator al Centrului Cultural German Timișoara, am găzduit, promovat şi sprijinit 
tehnic Festivalul de Arte Performative Timișoara (20, 21, 22, 25 septembrie 2015). 

 Colaborator alături de Institutul Intercultural Timişoara în cadrul proiectului „ISOLAT – 
Rompre les frontières”. proiect internaţional finanţat de Comisia Europeană prin 
programul Erasmus Plus şi implementat printr-un parteneriat internaţional ce cuprinde 
implicarea a şase organizaţii neguvernamentale din Franţa, Italia, Portugalia, Palestina şi 
România. Proiectul îşi propune să stimuleze reflecţia asupra diverselor forme de izolare 
folosind metoda teatru forum. 

 Proiectul “ARTS and HISTORY on the DANUBE” în colaborare cu: Teatrul Naţional din 
Novi Sad, Serbia, Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad, Romania şi Trafó House of 
Contemporary Arts, Budapesta, Ungaria – depus în cadrul Programului Transnaţional 
Danubian – S.O. 2.2. Foster sustainable use of natural and cultural heritage and resources, 
în luna noiembrie 2015, în prezent se află în curs de evaluare. 

 
 
 
a.3. acţiuni de publicitate a proiectelor proprii ale instituţiei 
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 În perioada raportată, anul 2015, Teatrul Maghiar de Stat ”Csiky Gergely” din Timişoara, 
pe lângă metodele tradiţionale de promovare (apariţiile în presă, în primul rând prin 
comunicatele de presă redactate de Serviciul Secretariat Artisitic, Marketing şi 
Impresariat al instituţiei, în al doilea rând prin interviuri, cronici şi alte materiale realizate 
de jurnalişti, critici de teatru sau alte persoane de specialitate), a realizat şi multe alte 
acţiuni de publicitate a proiectelor proprii. Scopul acestor acţiuni de publicitate a fost nu 
numai de a atrage publicul local, dar şi un public mai larg din ţară şi de peste graniţă. Din 
acest motiv se acordă o mai mare atenţie apariţiilor de presă pe nivel local, regional, 
naţional şi internaţional, în cel puţin trei limbi (maghiară, română, engleză). 

 S-au realizat materiale promoţionale (afişe, flyere) pentru promovarea spectacolelor 
noastre. Afişele lunare cu programul – conţin titlul, data şi locul spectacolelor. Afişele şi 
flyerele spectacolelor conţin informaţii despre producţii (distribuţie, creatorii 
spectacolelor, precum şi banderola cu partenerii şi susţinărorii teatrului), precum şi cea 
mai importantă informaţie: „Se asigură traducere în limba română!”, acestea se distribuie 
în oraşul Timişoara, Arad, Lugoj şi pe raza judeţului Timiş în şcoli, licee, biserici, centre 
de cultură, librării, biblioteci, locuri frecventate de studenţi. A fost utilizat Tubul 
publicitar cu materiale de promovare ale spectacolelor situat la intrarea teatrului şi de 
asemenea se utilizează plasma din fereastra teatrului, de pe str.Alba Iulia. 

 S-au realizat Spoturi promoţionale difuzate de TVR Timişoara, Radio Timişoara. 
 Informaţii despre programele lunare, spectacole, artişti, sală, scenă etc. se pot obţine şi 

prin accesarea site-ul oficial al teatrului: www.tm-t.ro, pagina de facebook a teatrului 
(http://www.facebook.com/teatrul.maghiar.timisoara), ce se actualizează periodic. 

 Cu ocazia evenimentelor teatrului nostru realizate în deplasare, cât şi la Festivalul 
Euroregional de Teatru TESZT 2015 s-au pregătit pachete-protocol conţinând: flyere, 
caiete de program şi caiet de descriere a spectacolelor, o mapă, o plasă cu emblema 
festivalului şi un tricou inscripţionat ce s-au oferit invitaţilor, criticilor şi participanţilor. 

 Pe întregul parcurs TESZT 2015 – Festivalul Euroregional de Teatru, am beneficiat de 
promovare printr-o serie de afişe de dimensiuni mari amplasate în toate cele 49 de spaţii 
publicitare disponibile în oraş prin reţeaua ADP, banner pe strada Alba Iulia şi mesh pe 
faţada clădirii Hotelului Timişoara. Pliantele cu programul festivalului format A4 cu 2 
falturi şi tip pliere în fereastră s-au distribuit în cafenele, librării şi localuri din apropierea 
teatrului, respectiv s-au găsit la îndemâna publicului, prin punctele publicitare ce se 
găsesc la intrarea în teatru, pe coridoare, în foaier şi la bufetul din incinta clădirii. 
Publicitatea online s-a realizat prin noua interfaţă a paginii web în 3 limbi, dedicată 
exclusiv teatrului, pe site-ul festivalului www.teszt.ro, dar şi pe cele două conturi 
facebook, în maghiară şi în română. Înaintea începerii festivalului şi pe întreaga perioadă 
de festival, s-au postat afişe cu programul festivalului în toate mijloacele de transport în 
comun în urma unei înţelegeri dintre Primăria Timişoara, RATT şi Teatrul Maghiar de 
Stat „Csiky Gergely”. 

 S-a încheiat un protocol de colaborare cu Organizaţia Studenţilor din Universitatea de 
Vest – O.S.U.T., prin care se oferă publicitate reciprocă, promovarea evenimentelor şi 
realizarea de evenimente comune. 

 Am realizat o mediatizare la nivel naţional cu filmarea spectacolului „Gardenia” de 
Elżbieta Chowaniec cu echipa TVR ce a fost difuzat în 7 decembrie 2015. Spaţiul orar 
dedicat teatrului este fixat între orele 20.00 şi 22.00, beneficiind de prime time şi de 
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vecinătatea Orei de ştiri - programul cel mai longeviv şi cu cel mai mare rating al 
programului TVR 2.  

 
 
a.4. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţii PR/strategii media 
 

o Se întreţin relaţiile de colaborare cu centrele culturale din oraşul Timişoara, cu 
organizaţiile de studenţi, cu şcolile şi liceele din Timişoara şi Lugoj, cu o serie de 
organizaţii non guvernamentale şi asociaţii non profit. Comunicarea eficientă se 
realizează prin portalurile de internet care sunt accesate cel mai frecvent: site-ul 
teatrului (www.tm-t.ro), Facebook:  

o (http://www.facebook.com/teatrul. maghiar.timisoara) - în limba română şi 
(https://www.facebook.com/temesvariszinhaz?fref=ts) – în limba maghiară. 

o Pagina web a teatrului www.tm-t.ro oferă vizitatorilor informaţii despre trupă, 
spectacole şi toate evenimentele teatrului în trei limbi (română, maghiară, engleză). Pe 
website funcţionează o galerie foto, respectiv o galerie video, care oferă poze şi 
trailere, materiale video ale spectacolelor sau diferitelor evenimente organizate de 
teatru. 

o S-au realizat parteneriate de media cu reviste, ziare, televiziuni şi radiouri naţionale, 
internationale, locale şi regionale, din ţară, din Ungaria, Serbia, Slovacia şi Slovenia, 
pentru promovarea festivalului TESZT. 

o Materialele scrise realizate de teatrul nostru sunt traduse atât în limba română, cât şi în 
limba engleză, iar în timpul festivalului, pe lângă traducerea obişnuită a spectacolelor 
în limba română, acestea se traduc şi în engleză.  

o În stagiunea 2015 – 2016, Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely" lansează abonamentul 
KULT Card al stagiunii, cu îndemnul "Investeşti în ce iubeşti!". Sunt reduceri 
considerabile pentru posesori și totodată, satisfacția acestora de a susține activ și direct 
cultura orașului. Abonamentul KULT Card asigură intrarea la toate premierele din 
stagiunea 2015/2016 şi trei reduceri de 50% procent aplicat la reprezentaţiile noastre, dar 
şi a spectacolelor invitate, iar poate cea mai importantă ofertă este aplicarea procentului 
de 50% reducere la TESZT 2016. Fondul rezultat din vânzarea acestor abonamente se va 
constitui, la sfârșitul stagiunii, în premii pentru cel mai bun actor și cea mai bună actriță, 
beneficiarii acestor abonamente fiind invitați să își voteze actorii îndrăgiți în cadrul 
spectacolului de gală ce închide stagiunea. Această campanie a fost promovată prin afişe 
bilingve postate în locurile special amenajate în oraş, în mijloacele de transport în comun 
– cu ajutorul Primăriei Timişoara şi sprijinul RATT, flyere şi cutii cu chibrituri 
personalizate cu logo şi sigla teatrului şi a campaniei. 

o S-au realizat şi distribuit trailere şi teasere de spectacole cu supratitrare în limba 
română, pe youtube şi pe conturile teatrului din reţeaua de socializare facebook. 

o Cu ocazia Zilei mondiale a Teatrului de Păpuşi şi de tineret – 21 martie 2015, echipa de 
PR şi marketing a realizat un program în cadrul căreia pe ziua respectivă pe lângă cele 
trei spectacole de copii şi de tineret ţinute (în total 5 reprezentaţii) organizatorii au 
invitat pe cei mici şi la o expoziţie făcută din desenele copiilor despre personajele 
principale, cele două zâne ale Teatrului Maghiar. La sfârşitul evenimentelor şi 
programelor, copiii participanţi au primit cadouri surpriză. Prin acest program echipa de 
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PR a avut ţelul de a promova teatrul şi în cadrul tinerilor şi a copiilor, ei fiind viitorul 
public al Teatrului. 

o Se continuă acţiunea cu sondajele de opinie cu ocazia fiecărui spectacol pentru a putea 
studia şi analiza oferta noastră vis-a-vis de piaţa culturală, de cererea spectatorilor 
noştri. 

o Ziua Serviciilor Publice – organizată de Primăria Timişoara pe 3 octombrie, serbată în 
acest an în Piaţa Traian, a fost marcată cu un stand al teatrului dotat cu panouri 
publicitare cu expoziţie de afişe ale spectacolelor şi programul lunar, flyerele 
spectacolelor noastre şi programul lunar, obiecte promoţionale – cutii cu chibrituri 
personalizate cu sigla teatrului şi logo-ul campaniei Kult Card. S-au distribuit 
chestionare ce au avut ca scop evaluarea imaginii teatrului în comunitatea timişoreană 
– vizibilitate şi impact pe care să le luăm în considerare în strategia şi programarea 
spectacolelor noastre. 

o Am consolidat relaţiile teatrului cu oamenii de specialitate din străinătate, în special 
din Serbia. Avem o relaţie de zi cu zi cu membrii, artiştii şi colaboratorii teatrelor din 
Voivodina, dar şi cu jurnaliştii de acolo, Subotica, Novi Sad şi Zenta. 

 
 
a.5. apariţii în presa de specialitate – dosar de presă aferent perioadei de raportare 
 
 Despre spectacolele, activitatea şi proiectele Teatrului Maghiar de Stat „Csiky 

Gergely” se relatează atât în ziare, reviste de cultură de limba română, cât şi în cele de 
limba maghiară, chiar şi publicaţii în alte limbi (engleză, germană), locale, regionale, 
naţionale şi internaţionale. 

 Prezenţa noastră s-a făcut remarcată în reviste de specialitate şi în presa cotidiană 
locală. De asemenea, cronici ale spectacolelor şi evenimentelor produse de teatru au 
apărut în ziare şi reviste precum: Heti Új Szó, Nyugati Jelen, Agenda (săptămânal şi 
Agenda online), Új Magyar Szó, Erdélyi Napló, Erdélyi Riport, Krónika, Orizont, 
Teatrul Azi etc. din România precum în revistele Színház, Criticai Lapok din Ungaria 
şi portaluri de teatru: hamlet.ro, szinhaz.hu, theater.hu, artactmagazine.ro, 
revizoronline.hu, 7ora7.hu, kulturpont.hu, timisoreni.ro etc. 

 Cronicile sunt afişate pe avizierul teatrului, astfel acestea pot contribui la procesul de 
recepţie a spectacolelor. Ataşat găsiţi un dosar de presă cu cele mai importante apariţii 
în presa scrisă, la radio şi TV. 

 
 Materiale de presă, referitoare la activitatea teatrului, au apărut în publicaţiile: Ziua de 

Vest, Nyugati Jelen, Heti Új Szó, www.tion.ro, http://www.temesvarihirek.ro, 
debanat.ro, tribuna.ro, adevarul.ro etc. după cum urmează: 

 
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/40828‐tesztoszteron‐mire‐gondol‐a‐ferfi‐mit‐akar‐a‐no 
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/01/05/comunicat‐de‐presa‐teatrul‐maghiar‐de‐stat‐18‐19‐
45 
http://www.ultimele‐stiri.eu/articol/premiera‐la‐teatrul‐maghiar‐spectacol‐masculin‐despre‐eternul‐
feminin/525534 
http://idogep.transindex.ro/event/1920 
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/regvart_vigjatek_a_magyar_szinhazban_tesztoszteron.php 
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http://idogep.transindex.ro/event/1922 
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/46109‐babszinhazi‐bemutato‐temesvaron‐vampirokrol‐
urlenyekrol‐es‐aparol 
http://erdelyiriport.ro/ajanlo/a‐magany‐anatomiaja‐egerek‐es‐emberek‐bemutato‐temesvaron 
http://timisoara.eventya.eu/events/l9x0q3lf41qlzw/event_images/video 
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=15991 
http://www.jatekter.ro/?p=12660 
http://www.jatekter.ro/?p=11121 
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=16116 
http://timisoara.thefest.ro/evenimente/spectacole/spectacolul‐niste‐fete‐sau‐cinci‐in‐unu 
http://www.ziare.com/arad/stiri‐sport/festivalul‐international‐de‐teatru‐nou‐de‐la‐arad‐incepe‐cu‐
niste‐fete‐5466080 
http://www.tion.ro/diverzity‐un‐spectacol‐de‐neratat‐al‐companiei‐tranzdanz‐din‐budapesta‐la‐
timisoara/1497833 
http://temesvarihirek.ro/a‐kaosz‐dicserete‐mozgas‐szinhazi‐eloadas‐temesvaron/ 
http://erdely.ma/ajanlo.php?id=180635 
http://www.nyugatijelen.com/kultura/ujabb_tunder_turnen_a_temesvari_szinhaz.php 
http://www.jatekter.ro/?p=11306 
http://www.nyugatijelen.com/kultura/nem_eleg_mozgasszinhazi_eloadas_a_megfeleles_utvesztoirol.
php 
http://nemzeti.net/hirek 
http://www.tion.ro/spectacole‐anti‐astenie‐la‐teatrul‐maghiar‐din‐timisoara/1508662 
http://timpolis.ro/teatru‐in‐hotel‐in‐autobuz‐sau‐in‐casele‐spectatorilor/ 
http://www.nyugatijelen.com/kultura/kultikus_tancszinhazi_eloadas_a_magyar_szinhazban.php 
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/44536‐gyermek‐es‐ifjusagi‐szinhazi‐vilagnap‐a‐temesvari‐
magyar‐szinhazban 
http://www.tion.ro/ziua‐internationala‐a‐teatrului‐pentru‐copii‐si‐tineret‐cu‐zane‐si‐capbarosan‐la‐
teatrul‐maghiar/1515927 
http://www.pressalert.ro/2015/04/radu‐alexandru‐nica‐propus‐la‐premiul‐pentru‐cel‐mai‐bun‐
regizor‐ce‐piesa‐de‐succes‐i‐a‐adus‐nominalizarea/ 
http://temesvarihirek.ro/koldusopera‐bemutato‐a‐temesvari‐magyar‐szinhazban/ 
http://hetiujszo.ro/graur‐janos‐koldusopera‐bemutato‐a‐temesvari‐magyar‐szinhazban/ 
http://www.tion.ro/despre‐cersetori‐prostituate‐si‐profitori‐premiera‐de‐kokan‐mladenovic‐la‐
teatrul‐maghiar‐din‐timisoara/1520579 
http://www.pressalert.ro/2015/04/opera‐cersetorilor‐din‐anglia‐regizata‐de‐un‐sarb‐la‐teatrul‐
maghiar‐din‐timisoara‐cand‐are‐loc‐premiera/ 
http://www.pressalert.ro/2015/04/noroc‐cu‐laptele‐o‐poveste‐fantastica‐prezentata‐in‐premiera‐de‐
teatrul‐maghiar‐ce‐personaje‐fabuloase‐sunt‐interpretate/ 
http://www.timisoreni.ro/despre/noroc_cu_laptele/ 
http://www.szinhaz.hu/budapest/60412‐tesztoszteron‐temesvari‐vendegjatek‐a‐szkeneben 
http://www.nyugatijelen.com/kultura/a_nouralom_felolvaso_szinhazi_bemutato_a_temesvari_szinha
zban.php 
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/47429‐a‐nouralom‐felolvasoszinhaz‐a‐temesvari‐szinhazban 
http://nemzeti.net/a‐nouralom‐felolvaso‐szinhazi‐bemutato‐a‐temesvari‐szinhazban‐3088525.html 
http://www.nyugatijelen.com/galleries.php?news=88656 
http://erdelyiriport.ro/ajanlo/a‐magany‐anatomiaja‐egerek‐es‐emberek‐bemutato‐temesvaron 
http://yorick.ro/oameni‐si‐soareci‐in‐premiera‐la‐teatrul‐maghiar‐din‐timisoara/ 
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http://www.ziarultimisoara.ro/cultura/1509‐oameni‐si‐soareci‐trage‐cortina‐stagiunii‐de‐la‐teatrul‐
maghiar‐de‐stat‐din‐timisoara 
http://www.pressalert.ro/2015/05/premiera‐de‐exceptie‐la‐teatrul‐maghiar‐csiky‐gergely‐oameni‐si‐
soareci‐a‐lui‐john‐steinbeck‐in‐regia‐lui‐laszlo‐sandor/ 
 
Se remarcă prezenţa în cadrul emisiunii Ora Regiunii la TVR Timişoara: 
 
 Ianuarie 2015: 
o cu Balázs Attila – interviuri realizate de către: Roxana Morun, Bartha Csaba, Makkai 
Zoltán, Keresztes Péter – cu ocazia premieri „Testosteron”; 
o cu Kiss Attila – interviu realizat de către Bartha Csaba – cu ocazia premierei 
“Testosteron”; 
o cu Molnár Bence – interviu realizat de către Makkai Zoltán – cu ocazia premierei 
„Răsturnare” – spectacol al Asociaţiei proTESZT; 
o cu Borbély B. Emília şi Kinda Szilárd – interviu realizat de căte Roxana Morun, Bartha 
Csaba, Keresztes Péter – cu ocazia premierei “Nişte Fete”; 
 Februarie 2015: 
o cu Orbán Enikő – interviu realizat de către Bartha Csaba – cu ocazia turneului 
“Noditza”; 
o cu artiştii Companiei Zero Balett – realizat de către Bartha Csaba – cu ocazia 
spectacolului invitant “Nu e de ajuns”; 
 Martie 2015: 
o cu Orbán Enikő – interviu realizat de către Bartha Csaba – cu ocazia Zilei Mondiale de 
Teatru de Păpuşi şi de Tineret; 
o cu Lukács Szilárd - – interviu realizat de către Bartha Csaba – cu ocazia Zilei Mondiale 
de Teatru de Păpuşi şi de Tineret; 
o cu Radu-Alexandru Nica şi Balazs Attila – interviu realizat de către Roxana Morun – 
cu ocazia nominalizării la premiul UNITER; 
o cu Aszalos Géza, Balázs Attila, Simó Emese, Molnos András Csaba, Kokan 
Mladenovic, Szerda Zsófia, Góli Kornélia, Orbán Enikő – interviuri realizat de către Roxana 
Morun, Keresztes Peter, Bartha Csaba, Makkai Zoltan – cu ocazia premierei “Opera 
Cerşetorilor”; 
 Aprilie 2015: 
o cu Ioan Brancu, Balazs Attila, Vass Richard – interviu realizat de către Keresztes 
Peter, Bartha Csaba, Makkai Zoltan – cu ocazia premierei “Noroc cu laptele”; 
o cu Balazs Attila, Galovits Zoltan – interviu realizat de către Roxana Morun, Szabo 
Zsuzsa, Bartha Csaba – cu ocazia festivalului Euroregional de Teatru TESZT; 
 Mai 2015: 
o cu Balázs Attila, Laszlo Sandor, Molnos András Csaba, Bandi András Zsolt – interviu 
realizat de către Roxana Morun, Bartha Csaba, Makkai Zoltan – cu ocazia premierei “Oameni 
şi şoareci”; 
 Iunie 2015: 
o cu Balázs Attila, Molnos András Csaba, Lőrincz Rita şi Orbán Enikő – interviu realizat 
de către Bartha Csaba, Pataki Zoltán, Lehőcz László şi Keresztes Péter cu ocazia închiderii 
stagiunii; 
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o cu Aszalos Géza – interviu realizat de Tofan Koos Imola, cu ocazia proiectului 
“Teatrul în Aer Liber” ediţia a II-a; 
 Iulie 2015: 
o cu Aszalos Géza şi Orbán Enikő – interviu realizat de Bartha Csaba, Pataki Zoltán, 
Lehőcz László, Makkai Zoltán, Molnár Géza, echipa Digi Tv Timişoara, Zsehránszky Istvánde 
la radio Bucuresti şi Keresztes Péter, cu ocazia proiectului “Teatrul în Aer Liber” ediţia a II-a; 
 August 2015: 
o cu Jaszberenyi Eva – interviu realizat de Erdei Rita, cu ocazia workshopului de 
mişcare; 
o cu Balázs Attila şi Orbán Enikő – interviu realizat de Pataki Zoltán, Makkai Zoltán, 
Bartha Csaba în legătură cu deschiderea stagiunii; 
o cu Balázs Attila – interviu realizat de Roxana Morun, cu ocazia deschiderii stagiunii; 
 Septembrie 2015: 
o cu Balázs Attila şi Orbán Enikő – interviu realizat de Pataki Zoltán, Makkai Zoltán, 
Bartha Csaba în legătură cu abonamentul Kult Card; 
o cu Mucsi Zoltán - interviu realizat de Pataki Zoltán, Makkai Zoltán cu ocazia premierei 
„Guppi”; 
 Octombrie 2015: 
o cu Mucsi Zoltán, Nagy Dóra, Kiss Attila, Gyulay Eszter, Balázs Attila – interviu 
realizat de Bartha Csaba, Pataki Zoltán, Lehőcz László, Makkai Zoltán, Keresztes Péter cu 
ocazia premierei „Guppi”; 
o cu Vass Richárd, Lukács Szilárd, Nagy Dóra, Szilasi Eszter – interviuri cu ocazia 
premiilor primate la festivalul FUX din Oradea 
o cu Balázs Attila – interviu realizat de Raluca Rădulescu cu ocazia deplasării la 
Bucureşti cu spectacolele „Moliendo Café” şi „Opera cerşetorilor” la F:N.T.; 
 Noiembrie 2015: 
o cu Balázs Attila – interviu realizat de Bartha Csaba şi Zsehranszky István cu ocazia 
deplasării la Bucureşti cu spectacolele „Moliendo Café” şi „Opera cerşetorilor” în cadrul 
Festivalului Naţional de Teatru; 
o cu Orbán Enikő – interviu realizat de televiziunea Voivodina şi Radio Subotica, plus 
alte trei ziare din Serbia cu ocazia deplasării la Zenta cu „Testosteron” şi „Noroc cu laptele”; 
o cu distribuţia spectacolului „Testosteron” - cu ocazia deplasării la Zenta, Radio 
Subotica şi televiziunea Voivodina; 
o cu Balázs Attila – interviu pentru Radio România Cultural cu ocazia premierei „Hair”; 
o cu Puskás Zoltán – interviuri realizate cu ocazia premierei „Hair”; 
o cu Balázs Attila în cadrul Festivalului Naţional de Teatru – în Studio-ul special creat şi 
destinat interviurilor pentru Radio România Cultural, cu Raluca Rădulescu; 
 Decembrie 2015: 
o cu Orbán Enikő – interviu realizat de Lehőcz László cu ocazia spectacolului lectură 
„Patkány Sip”; 
o cu Balázs Attila – interviu realizat de Bartha Csaba, Keresztes Péter şi Lehőcz László 
cu ocazia premierei „Húzd rá!”; 
o cu Molnos András Csaba – interviu realizat de Bartha Csaba, Keresztes Péter, Makkai 
Zoltán şi Lehőcz László cu ocazia premierei „Húzd rá!”. 
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 Special cu ocazia FESTIVALULUI EUROREGIONAL DE TEATRU TIMIŞOARA, 
TESZT 2015 au fost realizate mai multe interviuri în limba maghiară, română şi engleză de 
jurnalişti din oraş, regiune, ţară şi din străinătate, astfel: 

 La Radio Timişoara: 
‐ Între 23-30 mai – pe întreaga perioadă a festivalului, s-au realizat mai multe materiale şi 

interviuri de radio cu personalităţile participante şi organizatorii festivalului TESZT pentru 
emisiunile de limba maghiară şi română de la Radio Timişoara; 

‐ acestea au fost preluate şi vor fi difuzate la Kulturpresszó – emisiune culturală la Radio 
Târgu Mureș. 

 Pe perioada Festivalului Euroregional de Teatru TESZT 2015 – prezenţa noastră s-a făcut 
remarcată în reviste de specialitate şi în presa locală. De asemenea, cronici ale 
spectacolelor şi evenimentelor festivalului au apărut pe site-uri, blog-uri, în ziare şi reviste. 

 Deasemenea, tot pe întreaga perioadă a desfăşurării festivalului 23-30 mai 2015 – postarea 
pe platforma online www.teszt.ro a cronicilor scrise de studenţii teatrologi invitaţi la festival 
în calitate de voluntari (din Budapesta, Bucureşti, Cluj Napoca şi Târgu Mureş). 

 
a.6. profilul beneficiarului actual 
 
 Rezultatele studiilor efectuate şi dialogurile organizate cu spectatorii după reprezentaţii 
arată că beneficiarii programului Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” sunt din toate 
categoriile de vârstă, ponderea lor diferă în funcţie de genul şi caracterul spectacolelor. 
 Copiii preşcolari şi şcolari frecventează reprezentaţiile spectacolelor pentru copii, 
respectiv studenţii şi intelectualii aşteaptă de la programele teatrului atât relaxare cât şi 
provocare intelectuală. Spectatorii de vârsta matură preferă dramele din literatura clasică şi 
contemporană. Genurile muzicale sunt îndrăgite de toate categoriile de vârstă, în funcţie de 
lumea muzicală abordată. 
 Beneficiarii programului în mare parte se disting în trei mari categorii: copii, tineri (18-
35 de ani) şi adulţi (35 – 60 de ani). 
 Pentru perioada Festivalului Euroregional de Teatru – TESZT, 2015, printr-o analiză 
empirică am concluzionat că prezenţa la această ediţie a fost preponderent formată din tineri. 
Această pondere se datorează poate şi diferitelor activităţi adiacente: studenţii au fost implicaţi 
în workshop-uri, au participat la toate Jam-urile şi concertele de la miezul nopţii. 
 Desigur, rezultatele unui atente observaţii şi chestionarele completate de spectatori 
după reprezentaţii arată că beneficiarii întregului program al Teatrului Maghiar de Stat „Csiky 
Gergely” au fost totuşi din toate categoriile de vârstă, ponderea lor a diferit în funcţie de genul 
şi caracterul spectacolelor.  
 
Conform chestionarelor completate vom realiza portretul consumatorului producţiilor teatrului 
nostru: 
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Fig.2. Împărţirea pe sexe a spectatorilor noştri în anul 2014 
 

  
Fig.3. Împărţirea pe sexe a spectatorilor în anul 2015 

 

 
Fig.4. Comparativ cu stagiunea anterioară, putem observa o creştere a numărului spectatorilor 
de sex masculin. 
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Fig.5. Împărţirea spectatorilor pe grupe de vârstă 
 

Am concluziona că profilul consumatorului, ce ne-a onorat răspunzând la chestionare, este ca 
şi în anul precedent o doamnă, dar de data aceasta nu mai este o absolventă a unei forme 
superioare de învăţământ cu vârsta peste 30 ani, ci se situează într-un interval de vârstă mai 
mic, şi anume o tânără între 20 – 30 ani. 
 
 
a.7. beneficiarul ţintă al programelor teatrului  
 
Teatrul continuă proiectul „Părerea ta contează” în cadrul căruia la fiecare scoatere de pe afiş 
al unui spectacol se face apel la public, prin provocare la dialog privitor la părerea 
spectatorului faţă de spectacolul în cauză şi cerinţele publicului pentru viitor. Astfel, fiecare 
segment de public este testat şi informat referitor la tendinţele artei teatrale, ceea ce este 
hotărâtor în configurarea repertoriului pe stagiunea următoare. 
Totodată, organizatorul spectacolelor instituţiei noastre menţine legătura cu publicul şi se ţine 
cont de semnalările acestuia în configurarea programului lunar. Personalul de front, adică cei 
ce se ocupă de vânzarea biletelor, plasarea publicului, etc. sunt receptivi la observaţiile 
publicului.  
Pe termen scurt dorim să lărgim segmentele de spectatori menţionate în punctul anterior, iar pe 
termen lung dorim să atragem în mai mare măsură gerneraţia tânără - elevii între 14-18 ani şi 
în mod deosebit studenţii şi tinerii intelectuali, aceştia fiind cei mai receptivi la noutăţile din 
lumea artelor spectacolului. Putem spune că am realizat deja un pas în acest sens, prin 
scăderea vârstei consumatorului fidel, la limita situată între 20 – 30 ani. 
 
 
a.8. descrierea modului de dobândire a cunoaşterii categoriilor de beneficiari (tipul 
informaţiilor: studii, cercetări, alte surse de informare) 
 
La toate spectacolele Teatrului se distribuie flyere cu chestionare, care completate şi returnate 
de spectatori după spectacole, ajută la cunoaşterea imaginii instituţiei din perspectiva 
consumatorilor de cultură. Chestionarele completate sunt centralizate şi analizate de echipa din 
cadrul departamentului de Marketing. 
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Fig.6. Număr spectacole la sediu în anul 2015 

 
Comparativ, în aceeaşi perioadă prezentăm situaţia spectacolelor din deplasare şi spaţii 
alternative. 

 
Fig.7. Număr spectacole în deplasare şi spaţii alternative în anul 2015. 

 
 
Luând un considerare un alt indicator de performanţă foarte important, Numărul spectatorilor 
– situaţia se prezintă în felul următor: 
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Fig.8. Numărul spectatorilor în anul 2015. 

 
 
 
iar Procentul de ocupare al sălilor de spectacol în anul 2015 se prezintă astfel: 
 

 
Fig.9. Procentul de ocupare pentru anul 2015 

 
 
a.9. analiza utilizării spaţiilor instituţiei 
 
 Clădirea în care îşi desfăşoară activitatea 4 instituţii de cultură (Opera Naţională 

Română, Teatrul Naţional, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” şi Teatrul German 
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de Stat) a fost construită în perioada 1872-1874, iar în prezent este monument istoric. 
Corpul de clădire unde îşi desfăşoară activitatea Teatrul Maghiar paralel cu Teatrul 
German găzduia iniţial un restaurant, o cafenea, o sală de concerte şi bal precum şi 
camere de hotel. Acesta a fost adaptat cerinţelor actuale în 1953 când a luat fiinţă 
teatrul maghiar respectiv cel german.  

 Toată clădirea necesită intervenţii de consolidare, renovare, modernizare, în mod 
deosebit aripa în care sunt amplasate depozitele, cabinele actorilor, birourile teatrului 
maghiar precum şi scena şi sala studio. Spaţiile de producţie, de magazie pentru 
costume, decoruri, recuzită şi de birouri sunt insuficiente, multe dintre ele devenind 
neîncăpătoare. 

 Cele două săli de spectacole: Sala Mare şi Sala Studio sunt spaţiile utilizate alternativ 
pentru spectacole, ele sunt folosite şi ca spaţii pentru diferite programe proprii sau 
spaţii gazdă. 

 Spectacolele realizate în perioada raportată, în total 186 de spectacole în anul 2015, 
comparativ cu anul precedent când au fost 165 spectacole, atât la sediul instituţiei, cât 
şi în alte spaţii. Spectacolele din Timişoara, atât de la sediu, cât şi din spaţiile 
alternative, se împart astfel: 

 
28 spectacole proprii Sala Mare; 
39 spectacole proprii Sala Studio; 
65 spectacole proprii în deplasare şi alte 
spaţii; 
20 spectacole invitate Sala Mare; 
31 spectacole invitate Sala Studio; 
3 spectacole invitate în alte spaţii; 
 

(Repetiţiile s-au ţinut în spaţii precum: 
Bastionul Theresia sălile 1 şi 2, Sala Timco, 
Magazinul Bega, Foaierul teatrului, Sala 2 a 
Teatrului German, Sala de Lectură a 
Teatrului Naţional, Sala Moruzan Teatrul 
Naţional, Direcţia pentru Cultură) 
 

 
 
a.10. îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată 
 
În perioada raportată au fost realizate: 
 reparaţii curente, de întreţinere şi îmbunătăţire la: 

- magazia de recuzită; 
- magazia de costume; 
- magazia de perdele; 
- cabina de machiaj; 
- Sala Mare; 
- Sala Studio; 

 amenajarea provizorie a holului Studio; 
 amenajarea unui loc pentru fumat dintr-o cabină a actorilor 
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 reparaţii şi modernizare hol Sala Studio. 
 
b.Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei: 

 
b.1. proiecte proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei 

 

În anul 2015 pe repertoriul teatrului se regăsesc 9 premiere şi 11 reluări în cadrul 
programelor derulate, astfel: 
 
 Programul THALIA, destinat montărilor autorilor clasici în viziune modernă: 
 

‐ „Opera cerşetorilor” (premieră) – după textul omonim al lui John Gay, regia: Kokan 
Mladenović, premiera: 4 aprilie 2015. 
 
 Programul LYRA, destinat montărilor muzicale: 
 

‐ „Operă Ţărănească” (reluare) – autor: Pintér Béla – Darvas Benedek, regia: Szikszai 
Rémusz, premieră în 4 februarie 2013. 

‐ „Hair” (premieră) – după textul: Gerome Ragni – James Rado şi muzica: Galt 
MacDermot, regia: Puskás Zoltán, data premierei: 29 noiembrie 2015. 

‐ “Húzd rá!” – „Zi-i!” (premieră), un amalgam de piese din repertoriul maghiar şi nu 
numai în regia lui regia: Molnos András  Csaba, conducător muzical: Borsos Pál, data 
premierei: 20 decembrie 2015. 
 
 Programul DRAMA, destinat autorilor contemporani: 
 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE LUCRARE SUMA 

1 TENCUIALA INTERIOARA 10535.00
2 REPARATII USI 10248.00
3 USA METALICA + MONTAJ 2666.00

4 
LUCRARI DE INST. EL.PENTRU ILUMINAT SALA 
STUDIO 34090.68

5 LUCRARI DE REPARATII CASIERIA BILETE 5962.49
6 TOC METALIC USA 5300.00
7 GRADENE CONFECTIE METALICA DIN 6 MODULE 41988.80
8 CERESIT,BANDA,SINA,FOLIE,PROFIL,PALETI LEMN 4693.29
9 SINA GHIDAJ 215.61
10 TAMPLARIE PVC-GEAM CORIDOR 1512.00
11 LUCRARI DE INLOC. CABLU CALCULATOARE 3124.96

12 
REALIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT HOL LA 
SALA STUDIO 19939.15

  TOTAL: 140275.98
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‐ ”Sus în adâncuri” (reluare) – regia: Kedves Emőke, spectacol cu scop didactic, realizat 
cu sprijinul Universităţii de Vest din Timişoara. Premiera a avut loc în data de 8 
ianuarie 2014. 

‐ „Regina frumuseţii din Leenane” (reluare) – autor: Martin McDonagh, regia: Upor 
László, premiera: 28 septembrie 2013. 

‐ „Gardenia” (reluare) – autor: Elżbieta Chowaniec, regia: Koltai M. Gábor, premiera: 7 
decembrie 2012., premiera de gală: 18 decembrie 2012. 

‐ „Incendii” (reluare) de Wajdi Mouawad, în regia lui Radu-Alexandru Nica, piesă 
montată în premieră naţională la Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din 
Timişoara, a avut premiera în 9 mai 2014. 

‐ „Moliendo café” (reluare) – Coproducţie cu Teatrul German de Stat Timişoara, regia: 
Silviu Purcărete, data premierei: 8 noiembrie 2014. 

‐ „Testosteron” (premieră) – Andrzej Saramonowicz, coordonator artistic: Kedves Emőke, 
consultant: Katarzyna Raduszýnska, premiera: 9 ianuarie 2015. 

‐ “Oameni şi şoareci” (premieră) – John Steinbeck, regia: László Sándor, premiera: 21 
mai 2015. 

‐ „Manipulări” (premieră) – coproducţie Via Negativa – Teatrul Maghiar de Stat Csiky 
Gergely – TESZT – Asociaț-ia MASZK – THEALTER – Teatrul Kosztolányi Dezső – 
DESIRÉ – Infant (SLO, RO, HU, SRB), data premierei: 23 mai 2015. 

‐ „Guppi” (premieră) – autor Vasili Sigarev, regia: Mucsi Zoltán, data premierei: 2 
octombrie 2015. 
 
 Programul TALENTUM a oferit prilej de remarcare celor din interiorul trupei: 
 

‐ „Afacere murdară” (reluare) – regia: Gyulay Eszter, data premierei: 4 octombrie 2013. 
‐ „7 / 7” (reluare) – un spectacol cu şi de Baczó Tünde: spectacol de mişcare, bazat pe 

monologul lui Jacques din „Cum vă place” de William Shakespeare, a avut premiera în 
30 aprilie 2014, la Sala Studio. 

‐ „mady baby” (reluare) – Geanina Cărbunariu – regia: B. Fülöp Erzsébet, premiera în 
13 aprilie 2010. 

‐ „Nişte fete, sau cinci-în-unu” (premiera) – Neil LaBute – regia: B. Fülöp Erzsébet, 
premiera în 25 ianuarie 2015. 
 
 Programul ATHENE, destinat spectacolelor invitate: 
 

‐ 22 ianuarie 2015 şi 23 ianuarie 2015 – „Răsturnare”, după Petőfi Sándor, one man 
show cu Molnar Bence. 

‐ 31 ianuarie 2015 – „DiverZity”, spectacol invitat al trupei TranzDanz din Budapesta. 
‐ 16 februarie 2015 – „Orbire”, spectacol invitat al Trupei Arta Spectatorului SRL din 

Budapesta. 
‐ 27 februarie 2015 – „Răsturnare”, după Petőfi Sándor, one man show cu Molnar 

Bence. 
‐ 1 martie 2015 – „Nu e de ajuns”, spectacol invitat al trupei Zéró Balett din Budapesta, 

spectacol de mişcare scenică. 
‐ 8 martie 2015 – „Zic zac” – un spectacol de Andreea Gavriliu. 
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‐ 20 martie 2015 şi 27 martie 2015 – „Răsturnare”, după Petőfi Sándor, one man show 
cu Molnar Bence. 

‐ 24 martie 2015 – „Le Tsar” – adaptare după „Ivan Vissilievitch" de Mihail Bulgakov, 
spectacol în limba franceză. 

‐ 14 aprilie 2015 – „...Atârn pe această aspră cornisă a vieţii...” Serată literară cu Ady 
Endre şi Bogdán Zsolt András. 

‐ 16 mai 2015 - Szigligeti Ede: A Nőuralom felolvasószínház a Bánsági Magyar Napok 
keretén belül. 

‐ 5 iunie 2015 şi 6 iunie 2015 – „Doamna Müller trebuie să dispară”, spectacol invitat. 
‐ 10 iunie 2015 – Függésben A K.V. Társulat és a Kolibri Színház ífjúsági előadása, 

spectacol invitat. 
‐ 27.08 – 01.09.2015 – “The smooth life” – spectacol de păpuşi pentru adulţi, al 

Teatrului de Păpuşi DAFA, din Praga. 
‐ între 20 – 25 septembrie 2015 – spectacolele din cadrul Festivalului de Arte 

Performative, organizat de Centrul Cultural German din Timişoara. 
‐ 18 octombrie 2015 – „13” – spectacol de teatru-dans, coproducţie a Teatrului Aradi 

Kamaraszinház, Trupa de Dans „Tabán” (Békéscsaba) şi a Orchestrei „Juhász” din 
Subotica. 

‐ 15 noiembrie 2015 – „Barosul satului” după Petőfi Sándor, spectacol al trupei Bánsági 
Vándorszinház, fără traducere în limba română. 

‐ 22 noiembrie 2015 – „Femeie pe front” de Polcz Alaine, spectacol al Teatrului Hevesi 
Sándor din Zalaegerszeg, Ungaria, fără traducere în limba română. 

‐ 14 decembrie 2015 – „Csendélet”, spectacol al Trupei Pataky Klári din Budapesta. 
 
 Programul THESPIS dă cadru secţiei de păpuşi: 
 

‐ ”Zâna cu Şapte Capete”, (reluare) după basmul lui Lázár Ervin, regia: Antal Attila. 
Spectacolul este inspirat din basmul Zâna cu şapte capete, scris de scriitorul maghiar 
Lázár Ervin şi este o poveste despre acceptarea de sine şi a celorlalţi. Subiectul a fost 
transpus în prezent nostru, acela care, prin aşteptările sale perfect lustruite, ne 
îngreunează viaţa. Premiera a avut loc în 26 februarie 2014. 

‐ „Noditza” (reluare) – autor: Ghimesi Dóra – Fekete Ádám, regia: Bereczki Csilla, 
premiera în 9 octombrie 2014. 

‐ „Noroc cu laptele” (premieră) – după Neil Gaiman, regia:Ioan Brancu, premiera: 21 
aprilie 2015. 
 
 Programul EPIDAUROS vizează educarea şi menţinerea în formă a artiştilor 
din teatru: 
 

‐ Între 24 şi 30 august 2015 s-a desfăşurat Workshop-ul de mişcare scenică şi Tai Chi 
pentru actori ţinut de Jászberényi Éva, dansatoare şi coregrafă din Budapesta. 
 

 Programul EUROPA este destinat proiectelor de anvergură: 
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- Teatrul este organizatorul Festivalului Euroregional de Teatru (TESZT) – ce a avut loc 
în perioada 23-30 mai 2015. 
 

 Programul OLYMPIA înseamnă relaxare, sport: 
 

- 29 august şi 30 august 2015 – au fost zile dedicate sportului, cu meciuri de ping-pong 
şi tradiționalul meci de fotbal între prieteni, pe terenul Liceului Teoretic “Bartók 
Béla” din Timişoara. 

 
b.2. proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei (în proximitate: 
judeţ, judeţele limitrofe, alte judeţe, alte ţări etc.) 

 
 În luna februarie 2015 „Noditza” a fost într-un miniturneu în localităţile: 

Subotica (Serbia), Oradea şi Satu Mare. 
 La Sfântu Gheorghe, „Gardenia” în regia lui Koltai M. Gábor, a fost în 27 

aprilie 2015, – ca spectacol invitat la Zilele oraşului. 
 Am realizat un turneu în luna mai la Budapesta cu spectacolele: „Testosteron”, 

„Operă ţărănească” şi „Afacere murdară”. Şi tot în luna mai am făcut un 
miniturneu cu spectacolul „Nodiţa” în judeţul Timiş.  

 În 2 iunie 2015 am fost în deplasare la Târgu Mureş, iar două săptămâni mai 
târziu, în 20 iunie 2015 la Kisvárda cu spectacolul „Incendii” de Wajdi 
Mouawad, în regia lui Radu-Alexandru Nica.  

 În 3 iulie 2015 am fost în deplasare la Bacău cu spectacolul „7/7” - un spectacol 
cu şi de Baczó Tünde. 

 În 20 august am participat la Zilele Maghiare „Partium” de la Satu Mare cu 
spectacolul „7/7” – regizor-coregraf Baczó Tünde. 

 În 25 septembrie 2015 am fost în deplasare cu coproducţia „Manipulări” la 
Zagreb (Croaţia). 

 Între 12-13 noiembrie 2015 am fost în deplasare cu spectacolele „Testosteron”, 
de Andrej Saramonowicz şi „Noroc cu laptele” după Neil Gaiman la Zenta, 
Serbia. 

 
 

b.3. participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel 
naţional/internaţional etc.) 

 
 Festivalul Internaţional de Teatru REFLEX 3., Sf. Gheorghe (23 şi 24 martie 2015): 

„Moliendo café” în regia lui Silviu Purcărete, coproducţie cu Teatrul German de Stat 
Timişoara. 

 Zilele Oraşului Sf. Gheorghe (27 aprilie 2015): Gardenia de Elżbieta Chowaniec, în regia: 
Koltai M. Gábor, 2 reprezentaţii. 

 Parasztopera Fesztivál (4 mai 2015, Átrium Film-Színház, Budapesta): „Operă 
ţărănească” de Pintér Béla - Darvas Benedek, în regia lui Szikszai Rémusz. 

 Festivalul Internaţional de Teatru Nou, Arad (9 mai 2015, Hotel Intercontinental): „Nişte 
fete, sau cinci-în-unu” de Neil LaBute, regia: B. Fülöp Erzsébet. 
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 Zilele Maghiare Bănăţene (16 mai 2015, Sala Mare): „A nőuralom” de Szigligeti Ede, 
spectacol-lectură în regia lui Aszalos Géza; 

 Festivalul Internaţional de Dans ”Dance In Front” (19 mai 2015, Sf. Gheorghe): 7/7, 
regizor-coregraf: Baczó Tünde. 

 TESZT – Festivalul Euroregional de Teatru Timişoara (23 mai 2015, Sala Mare): 
„Manipulări”, o coproducţie între Via Negativa – Teatrul Maghiar de Stat „Csiky 
Gergely” – TESZT – Asociaţia MASZK – THEALTER – Teatrul Kosztolányi Dezső – 
DESIRÉ – Infant (SLO, RO, HU, SRB), concepţie, regie şi decor: Bojan Jablanovec. 

 TESZT – Festivalul Euroregional de Teatru Timişoara (26 mai 2015, Sala Mare): „Opera 
cerşetorilor” de Kokan Mladenović-Góli Kornélia, după textul omonim al lui John Gay, 
regia: Kokan Mladenović. 

 TESZT – Festivalul Euroregional de Teatru Timişoara (30 mai 2015, Sala Mare): 
„Moliendo café” în regia lui Silviu Purcărete, coproducţie cu Teatrul German de Stat 
Timişoara. 

 Festivalul „Atelier” la Sfântu Gheorghe – 4 iunie 2015 – participarea cu spectacolul „7/7” 
un spectacol cu şi de Baczó Tünde: spectacol de mişcare, bazat pe monologul lui Jacques 
din „Cum vă place” de William Shakespeare. 

 Festivalul „KPMIT 15” Cetinje, Muntenegru – 9 iunie 2015 – participare cu spectacolul 
„Gardenia” de Elzbieta Chowaniec (r. Koltai M. Gábor). 

 Tot pe 9 iunie, am participat la Festivalul Internaţional de Teatru Nou din Arad cu 
spectacolul „Nişte fete”. 

 Festivalul Teatrelor Maghiare de la Kisvárda (20 iunie 2015,Kisvárda): „Incendii” de 
Wajdi Mouawad, în regia: Radu-Alexandru Nica. 

 Gala Star, Bacău (25 iunie 2015): „7/7”, regizor-coregraf: Baczó Tünde. 
 Festivalul INFANT din Novi Sad, Serbia – 30 iunie 2015 – participare cu coproducţia 

coproducţia sloveno-româno-maghiaro-sârbă „Manipulări” (r.) Bojan Jablanovec. 
 Festivalul THEALTER din Szeged – 17 iulie 2015 - participare cu coproducţia 

coproducţia sloveno-româno-maghiaro-sârbă „Manipulări” (r.) Bojan Jablanovec. 
 Festivalul Internaţional de Animaţie Bucureşti – 12 septembrie 2015 – participare cu 

spectacolul „Noroc cu laptele” regia Ioan Brancu. 
 În luna septembrie am participat cu coproducţia „Manipulări” după cum urmează: 22-

23 septembrie – EX PONTO Festival Ljubljana (Slovenia). 
 În luna septembrie am participat cu coproducţia „Manipulări” după cum urmează: 22-

23 septembrie – EX PONTO Festival Ljubljana (Slovenia). 
 
 

b.4. Premii şi distincţii acordate spectacolelor şi actorilor Teatrului Maghiar de Stat „Csiky 
Gergely” din Timişoara în stagiunea 2014 - 2015 

 
În această perioadă au fost acordate premii şi distincţii: 
 
o Spectacolul “Incendii” montat la Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din 

Timișoara îi aduce lui Radu Alexandru Nica nominalizarea la categoria cel mai bun 
regizor, la cea de-a XXIII-a ediţie a galei premiilor Uniunii Teatrale din România 
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(UNITER), ce a avut loc pe 25 mai 2015 la Sala Mare a Teatrului Naţional "I. L. 
Caragiale" din Bucureşti. 

o Cári Tibor: premiul pentru cea mai bună muzică originală dintr-un spectacol de teatru 
la Festivalul ATELIER din Sfântu Gheorghe – spectacolul „7/7”. 

o În cadrul Festivalului Teatrelor Maghiare, am primit premiul Oraşului Kisvárda pentru 
spectacolul „Incendii” – 20 iunie 2015. 

o Spectacolul „7/7” a primit premiul publicului la „Gala Star” Bacău, pe 25 iunie 2015. 
o Spectacolul “Noditza” a primit premiul pentru cea mai bună scenografie şi premiul 

juriului format din copii la Festivalul “FUX FESZT” de la Oradea. 
o Premii „Pro Cultura Timisiensis” au primit graficianul Benedek Levente şi actorul 

Vass Richárd pentru activitatea desfăşurată în anul 2015 – acordate de Consiliul 
Judeţean Timiş. 

o Premii de Excelenţă acordate de Primăria Timişoara pentru contribuţia la promovarea 
culturii distribuţia spectacolului”Incendii” de Wajdi Mouawad în regia lui Radu-
Alexandru Nica. 

 
 

b.5. Proiecte realizate ca partener / coproducător 
 
Proiecte realizate ca partener/coproducător 
 
“Scriitorul școlii, școala scriitorului” – proiect educațional de teatru și literatură 

contemporană pentru studenți de liceu, făcută pe data de 7 mai 2015, în colaborare cu 
Liceul Catolic Gerhardinum din Timișoara, editura „MÓRA” și Asociația ”Színműhely” 
din Budapesta. 

Spectacolul “Manipulări” – proiect internațional de teatru în colaborare cu Ungaria, Serbia și 
Slovenia, coordonat de către Bojan Jablanovec director artistic al grupării Via Negativa 
din Slovenia. 

Alături de Centrul Cultural German Timişoara, organizator al Festivalului de Arte 
Performative, am contribuit la găzduirea spectacolelor din perioada 20 – 25 septembrie 
2015. 

 
 
5. Obiective majore pe anul 2016 – principalele proiecte pe care Teatrul Maghiar de Stat 
„Csiky Gergely” doreşte să le implementeze: 
 

Nr. 
crt. 

Proiect 
Perioada de 

implementare 
Sursa finanţării Obs. 

1. „Cercetarea istoriei 
teatrului 
timişorean”, 
nr.SP33/25.04.2014 

8 luni: 1 
septembrie 
2015 – 30 
aprilie 2016  

Programului 
PA17/RO13 
„Promovarea 
diversităţii în 
cultură şi artă în 
cadrul 

Valoarea totală: 
57.791,00 lei 
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patrimoniului 
cultural European”, 
finanţat prin 
Mecanismul 
Financiar SEE 
2009-2014 

2. Susţinerea 
investiţiilor tehnice 

Mai 2015 – 
mai 2016 

Fundaţia B.G.A. 
din Ungaria 

43.000,00 lei 

3. “ARTS and 
HISTORY on the 
DANUBE” – 
colaborare cu: 
Teatrul Naţional 
din Novi Sad, 
Serbia, Teatrul 
Clasic „Ioan 
Slavici” din Arad, 
Romania şi Trafó 
House of 
Contemporary 
Arts, Budapesta, 
Ungaria 

Depus în 
noiembrie 
2015 – în 
prezent se află 
în etapa de 
evaluare 

depus în cadrul 
Programului 
Transnaţional 
Danubian – S.O. 
2.2. Foster 
sustainable use of 
natural and cultural 
heritage and 
resources 

200.000,00 
euro 

4. Caravana teatrală Martie – 
decembrie 
2016 

Agenda Culturală a 
Consiliului 
Judeţean Timiş 

Valoare totală: 
71.000, 00 din 
care am 
solicitat 
finanţare 
nerambursabilă: 
17.750,00 

5. Festivalul pentru 
Copii – CICA  

Martie – 
decembrie 
2016 

Agenda Culturală a 
Consiliului 
Judeţean Timiş 

Valoare totală: 
260.000,00, din 
care am 
solicitat 
finanţare 
nerambursabilă: 
65.000,00 
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6. Festivalul 
Euroregional de 
Teatru – TESZT 
2016 

Martie – iunie 
2016 

Agenda Culturală a 
Consiliului 
Judeţean Timiş 

Valoare totală: 
573.500 lei, din 
care am 
solicitat 
finanţare 
nerambursabilă: 
86.025,00 lei 

7. Schimburi culturale Martie – 
decembrie 
2016 

Agenda Culturală a 
Consiliului 
Judeţean Timiş 

Valoare totală: 
54.000,00 lei, 
din care am 
solicitat 
finanţare 
nerambursabilă: 
13.500,00 lei 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


