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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PERIOADA ANULUI 2019 

 

Biroul Sport-Cultură a funcționat în structura aprobată prin  Hotărârea Consiliului Local nr.165/08.05.2017, 

în perioada 01.01.2019-25.07.2019, având următoarea formă:  

-  Șef birou - post vacant; 

-  Compartimentul Sport:  ● 7 posturi funcționari publici de execuție: - 3 posturi vacante;        

       ● 13 posturi personal contractual de execuție: - toate ocupate; 

-  Compartimentul Cultură: ●  2 posturi funcționari publici de execuție : - 1 post vacant. 

  

Prin Hotărârea Consiliului Local nr 387/25.07.2019 a fost desființat Biroul și s-a înființat Compartimentul 

Sport, în structură cu 3 posturi de funcționari publici de execuție- 1post vacant.        

Pe durata functionării Biroului în anul 2019, atribuțiile de șef birou au fost exercitate de către Ioan Mihai 

Costa- numit pe perioadă determinată de 6 luni. 

 

I. Activitatea de administrare a obiectivelor sportive aflate în patrimoniul Municipiului Timișoara 

 

 1. pentru activitatea sportivă de performanță la jocuri sportive și discipline sportive individuale / programe 

” Sportul pentru Toti” au fost puse la dispozitia structurilor sportive următoarele baze sportive funcționale: 

• Sala Polivalentă ,,Constantin Jude’’( str. Aleea FC Ripensia nr.11) cu teren de joc/antrenamente cu 

suprafață parchet, tribună 1500 locuri si anexe-vestiare; face parte din domeniul public al municipiului; 

• Complexul Sportiv ,,Bega’’( str. Intrarea Zânelor nr. 2) compus din sală de gimnastică şi bazinul de înot 

semiolimpic de 25 m, cu anexe-vestiare; face parte din domeniul public al municipiului; 

-Stadionul de rugby”Gheorghe Rășcanu”, situat pe str. Pictor Theodor Aman, nr.11, inscris în domeniul 

privat al municipiului, are în structură un teren de joc/antrenamente cu suprafață de iarba naturală, tribună și 

anexe-vestiare. Baza sportiva a făcut obiectul unor lucrari de amenajare, întreținere. 

-Baza sportivă ,,Adrian Stoicov” ( str. FC Ripensia nr.37), având în structură un teren de fotbal cu suprafață 

de joc gazon sintetic, 3 terenuri de fotbal cu suprafață de joc gazon de iarbă naturală și un teren de 

minifotbal sintetic, a fost scoasă din funcțiune și pusă la dispoziția Ministerului Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice/Companiei Nationale de Investitii SA prin Hotararea Consiliului Local 

383/15.07.2019, pentru obiectivul ,,Construire Sala Polivalenta de 16000 de locuri, str. Aleea FC Ripensia 

nr.35-37, municipiul Timisoara, judetul Timis". 
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2. pentru activitati sportive de recreere, întretinere: terenurile de sport multifuncționale amenajate de 

municipiu pe domeniul public:  

( Parcul Regina Maria, Parcul Fratii Constantin, zona Plopi, Complex Studentesc-parc camin 19 C). 

 

3. Principalele activităţi/ acțiuni desfăşurate privind asigurarea bunei funcționări a bazelor sportive 

administrate: 

a) S-au efectuat acțiunile cuprinse în procedura operațională PO 63-privind administrarea bazelor sportive; 

b) S-au întocmit săptămânal, orarele de utilizare zilnică a bazelor sportive pentru activități sportive și 

culturale-, în baza programelor de pregătire, a calendarelor competiţionale şi a solicitărilor depuse de 

cluburi sportive locale, asociații sportive județene pe ramuri de sport, federații sportive naționale/ 

internaționale, organizații, instituţii, având prioritate absolută programele sportive de performanţă/Sportul 

pentru Toti; 

c) La bazinul de înot din cadrul Complexului  Sportiv „Bega” au fost gestionate programele proprii  

„Mişcarea pentru Sănătate” - înot recreativ pentru populaţie şi  „Veteranii Masters” - înot pentru persoane 

vârstnice, prin care cetaţenii de toate categoriile de vârstă au acces gratuit ( conform HG nr. 283/2003);  

d) S-a asigurat cu personalul propriu, suportul logistic și asistența tehnică pentru desfăşurarea  optimă a 

activităţilor de pregătire sportivă şi a competiţiilor la jocuri și discipline individuale, de nivel național și 

internațional, respectiv a evenimentelor culturale şi educative; 

e) La bazinul de înot din Complexul Sportiv „Bega” s-au efectuat  zilnic acțiunile cuprinse în Instrucțiunea 

de lucru IL 4-urmărirea calității apei la bazinul de înot din Complexul Sportiv „Bega”, privind  tratarea și 

filtrarea  apei, asigurându-se parametrii privind calitatea apei conform normativelor specifice, și astfel, 

continuitatea activității de natație; 

f) S-au efectuat toate demersurile administrative necesare pentru execuția lucrărilor de deratizări și 

dezinsecţii, respectiv pentru verificările ISCIR la echipamentele din dotare; 

g) A fost gestionată execuția financiară a contractelor/comenzilor privind punerea la dispozitie a bazelor 

sportive, încheiate cu diverși utilizatori, pentru activități sportive și organizarea de evenimente culturale și 

educative. 

 

4. Activitați sportive desfășurate în bazele sportive 

a) La Sala Polivalentă „ Constantin Jude” Timișoara: 

• Pe parcursul anului 2019 s-au desfăşurat prioritar activităţi de pregătire sportivă şi   
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meciuri oficiale/amicale ale urmatoarele echipe de jocuri sportive din cluburi / asociatii 

sportive locale: 

- Sport Club Municipal Timişoara: echipa de handbal masculin - seniori in  Liga Nationala si echipe de 

juniori; echipa de baschet masculin seniori din Liga Națională; Academia de Baschet-echipe de copii;  

- Club Sportiv Informatica Timişoara: echipa de futsal masculin seniori in Liga I şi echipa de tineret Under 

19 ani; 

-Clubul Sportiv Universitar Politehnica Timisoara: echipa de handbal masculin din Liga a II-a; 

- Clubul Sportiv Universitatea de Vest Timisoara: echipa de handbal feminin din liga secunda; 

- Centrul Olimpic de juniori-handbal baieti; 

- Liceul cu Program Sportiv Banatul Timisoara: echipe de handbal juniori; 

- Asociaţia Handbal Club Giroc: echipa masculina de seniori in Liga a II-a. 

  

 • Competitii sportive cu caracter special: 

 - „Campionatul Național de Para-Karate” pentru persoane cu dizabilități; 

 -  Turneu caritabil de volei; 

 -  Competiție sportivă destinată copiilor cu dizabilități-organizator Directia de  

      Asistenta Sociala a Judetului  Timis. 

 

•  Evenimente culturale/ spectacole/concerte:destinate copiilor;concerte de muzică pop/dance/ vloggeri; 

stand-up comedy. 

b)  La Complexul Sportiv ,,Bega”: 

S-au desfăşurat prioritar activităţile de înot și gimnastică de performanță, programe de selecție, ore didactice 

pentru studenți, din următoarele structuri sportive și instituții de învățământ:  

- natație: Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara; Universitatea de Vest Timişoara(UVT); Clubul Sportiv 

Municipal Timişoara ; CS Aquasport Timişoara; Fundaţia de Abilitare Speranţa; Clubul de înot 

Masters Timişoara; Centrul de Resurse si Asistență Educațională  ,,Speranța”; 

- gimnastică artistică: Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara; Palatul Copiilor Timișoara. 

Privind pregatirea sportivă de performanta și sport recreativ, complexul sportiv a fost accesat săptămânal de 

un numar de  cca. 2000 persoane: sportivi, studenți și cetățeni practicanți. 

 

• La bazinul de înot:  

- sportivi care s-au antrenat în grupele de selectie, avansati, performanta și masters, 
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- studenţi de la facultatile de profil sportiv și nesportiv care au efectuat orele didactice din 

UVT;  

- s-au derulat 2 programe sportive publice, destinate cu acces gratuit pentru practicanţii înotului recreativ 

din rândul populaţiei, copii și adulți de diferite categorii de vârstă: „Mişcare pentru Sănătate” - înot recreativ 

pentru populaţie si  „Veteranii Masters”- înot pentru persoane vârstnice, care au avut alocate un numar de 

18 ore pe saptamana, cu o medie zilnica de participare de peste 150 persoane; 

- s-au desfasurat competiţii sportive de nivel naţional și competiţii sportive de nivel international, la juniori 

si master, cu caracter de pregatire si schimburi sportive; 

 

• La sala de gimnastica: 

- s-au desfăşurat in regim continuu activităţi de pregătire sportivă şi competiţii, însumând un total de  peste 

2000 ore/an;  

- numarul sportivilor care s-au antrenat in grupele de selectie, avansati, performanta a cumulat o cifra de 

peste 500 persoane/saptamana; 

- s-au desfasurat competiţii sportive de nivel naţional și competiţii sportive de nivel international, la juniori 

si master, cu caracter de pregatire si schimburi sportive. 

 

c) La stadionul de rugby ”Gheorghe Rășcanu”: 

Pe perioada de functionare s-au desfasurat activitati de pregatire sportivă ale echipelor sectiei de rugby din 

cadrul Sport Club Municipal Timişoara:  

- echipa de seniori SCM Timişoara Saracens care activează in Liga Nationala, Cupa Romaniei si Cupa 

Regelui; 

- echipa de tineret Under 21 ani; 

- echipele de copii. 

 

 

II. Activitatea privind parteneriatele sportive. Finantarea nerambursabila de la bugetul local a 

proiectelor de activitate sportivă 

 

Biroul Sport-Cultură prin Compartimentul Sport si-a indeplinit atribuţiile privind finanţarea proiectelor de 

sport astfel:  
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▪ realizarea acţiunilor cuprinse în procedura operaţională PO 120-privind acordarea finantarii 

de la bugetul local  al Municipiului Timişoara pentru structuri sportive/ organizatii, pentru proiecte de 

activitate sportivă; 

▪ avand in vedere modificarile legislative din domeniul sportului, au fost elaborate si aprobate:     - 

Regulamentul privind finanţarea de la bugetul local a proiectelor iniţiate de către structuri sportive de drept 

public, unităţi şi instituţii de învăţământ, alte organizaţii sportive din cadrul programelor sportive de utilitate 

publică- aprobat prin Hotararea Consiliului Local 332/14.06.2019; 

-Regulamentul privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul local a proiectelor iniţiate de către structuri 

sportive, asociaţii şi organizaţii de drept privat, din cadrul programelor sportive de utilitate publică, aprobat 

prin Hotararea Consiliului Local 333/14.06.2019. 

▪ bugetul alocat pentru proiectele de activitate sportiva a fost in suma de 750 mii lei, defalcată pe 

programele nationale de utilitate publica ’’Promovarea sportului de performanță’’(500 mii lei) si ” Sportul 

pentru toti’’(250 mii lei); 

▪ a organizat o sesiune de selecţie publică pentru proiecte de activitate sportivă. Prin Hotararea Consiliului 

Local 536/25.10.2019 au fost aprobate proiectele de activitate sportivă si  contributiile financiare acordate 

de la bugetul local prin contracte de finantare incheiate intre Municipiul Timisoara si structuri sportive, 

asociatii şi organizaţii fară scop patrimonial, pe anul 2019; 

▪ au fost incheiate un numar de 17 contracte de finanţare nerambursabilă cu structuri sportive, organizatii 

fără scop patrimonial, respectiv pentru: 

-10 proiecte din programul national de utilitate publica ’’Promovarea sportului de  

performanță’’ pentru cluburi sportive/asociatii judetene  de drept privat; finantare totala de 278 mii lei; 

-3 proiecte din programul national de utilitate publica ’’Promovarea sportului de performanță’’ pentru 

cluburi sportive de drept public; finantare totala de 195 mii lei; 

-4 proiecte din programele nationale de utilitate publica ” Sportul pentru toti’’ si  

” Romania in Miscare” pentru asociatii non profit; finantare totala de 37 mii lei. 

 

 

III. Proiecte avand ca obiect reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii sportive a 

Municipiului Timişoara 

 

• Obiective de investitii: 
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- Biroul a fost implicat in generarea si initierea de documente suport pentru obiective finantate 

din bugetul local: referate de necesitate si oportunitate; note conceptuale; teme de proiectare; documente 

pentru emitere certificate de urbanism; pentru elaborarea fazelor SF/DALI, PT; documentatii topo-

cadastrale. 

-a colaborat cu directii/servicii din Primarie pentru derularea fazelor din procesul de realizare a obiectivelor 

de investitii gestionate de Directia de Dezvoltare, Directia de Urbanism, Directia Cladiri Terenuri si Dotari 

Diverse (I Est/ IIVest), Biroul Constructii-Instalatii: 

 

1. ” Complex sportiv zona Lipovei” (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, terenuri de tenis, teren 

multifunctional, alte amenajari) str. Verde, Silistra-zona Lipovei ”;  

 

2. ” Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului” (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de 

rugby/fotbal cu tribune,alte amenajari exterioare), str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei 

”; 

3. ” Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, teren de 

tenis, alte amenajari exterioare), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman ”; 

4. ” Terenuri multifunctionale de sport”: str. Mangiuca, Parcul Fratii Constantin, Calea Bogdanestilor. 

5. ” Instalatie iluminat LED -Sala Polivalenta Constantin Jude”; 

6. ” Dotari filtre bazin inot Complex Sportiv Bega” 

- Biroul a fost implicat in generarea si initierea de documente suport pentru obiective propuse pentru 

realizare in municipiu prin finantare de catre Compania Nationala de Investitii SA: documente transmise la 

CNI SA; documente pentru emitere certificate de urbanism;viabilizare amplasament propus; initiere HCL-

uri. Obiective: 

      1. ” Construire Sala Polivalenta cu capacitate de 16.000 locuri, Timişoara”- Aleea FC Ripensia  nr.37-

35; 

      2. ” Bază sportivă de antrenament  cu teren de fotbal mare, teren mic, anexe”-conform proiect tip 

elaborat de CNI SA, zona Stadion-str.Cerna, Timişoara”. 

• Lucrari de reparatii curente, interventii in regim de urgenta  

 -Biroul a generat documentele suport necesare executiei de lucrari conform contractului nr.SC2017-

14663/2017 cu Compania locala de termoficare Colterm SA privind executia de lucrari de reparatii si 

interventii de urgenta la obiectivele sportive si culturale.  

a) reparatii curente la Sala Polivalentă „ Constantin Jude”: 
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-teren de joc; 

       - reparatii vopsitorii,zugraveli incinte interioare;  

       - interventii de urgenta la instalatii termice, sanitare. 

b) - interventii de urgenta la Sala Polivalentă „ Constantin Jude” si Complexul Sportiv ,,Bega”: 

instalatii termice, sanitare; acoperis -hidroizolatii; instalatia de tratare si filtrare a apei la bazinul de inot. 

c)- s-au derulat lucrari din contractul de intretinere a terenurilor de sport de joc si de antrenament cu 

suprafata de iarba naturala, si a zonelor verzi limitrofe acestora, din incinta   Stadionului de rugby 

”Gheorghe Răşcanu” din Timişoara''.  

 

      IV. Activitatea privind colaborarea cu institutiile culturale. Parteneriatele locale pentru finanţarea 

unitătilor de cult aparţinand cultelor religioase 

a) Proiecte avand ca obiect reabilitarea, refunctionalizarea,  modernizarea si dezvoltarea infrastructurii 

culturale a Municipiului Timişoara 

• Obiective de investitii: 

- Biroul a fost implicat in generarea si initierea de documente suport, a colaborat cu directii/servicii din 

Primarie pentru derularea fazelor din procesul de realizare a obiectivelor de investitii gestionate de Directia 

de Dezvoltare, Biroul Constructii-Instalatii, Serviciul UIP-CEU: 

1. ”Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului  Culturii, Piata Victoriei-fatada principala”; 

2. ” Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri A1,A2 si B ale Palatului Culturii”; 

3. ”Reabilitare Corp Vechi din imobil Palatul Culturii” finantare prin Ministerul Culturii- Institutul 

National al Patrimoniului Bucuresti; 

4. ”Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu 

multicultural”; 

5. ” Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu, nr.3”; 

6. ”Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul  str. CD Loga nr.2, Timisoara. 

 

b) Obiective privind  imobilele cu destinatia de sali si gradini de spectacol cinematografic 

1. ” Reabilitare imobil Cinematograful Timis, P-ta Victoriei, nr.7(vechi B-dul 30 Decembrie ,nr.7) 

Timisoara”; 

2. ” Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista ,nr.7, Timisoara”; 

3. ” Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu,nr.2,Pta N Balcescu nr.7-

8,Timisoara”; 
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4. ” Reabilitare imobil Cinematograful Arta, str. Iancu Vacarescu, nr.18 Timisoara(sala 

spectacole si gradina de vara)”; 

5. ”Reabilitare imobil Cinematograful Studio, str. Nicolaus Lenau,  nr.2 Timisoara”; 

6. ”Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str. Izlaz, nr40,Timisoara”; 

7. ” Reparatii curente imobil Cinematograful Freidorf, str. N.Andreescu, nr.97, Timisoara”. 

 

 

c) Finanţarea unitătilor de cult aparţinand cultelor religioase 

• Biroul Sport – Cultura prin Compartimentul Cultura si-a indeplinit atribuţiile privind realizarea acţiunilor 

cuprinse în procedura operaţională PO 151-finantarea de la bugetul local a unitatilor de cult din municipiul 

Timişoara;       

• S-a alocat din bugetul local pentru capitolul bugetar 67.02.06 ”Servicii religioase”, suma de  710,55 mii 

lei, aprobata ca sprijin financiar pentru unitati de cult de pe raza municipiului, prin Hotararea Consiliului 

Local nr.481/26.09.2019; 

• S-au incheiat 2 protocoale de finantare cu unitati de cult, respectiv: 

-cultul mozaic: finantare 475 mii lei; 

-cultul romano-catolic: 235,55 mii lei. 

 

Obiective majore ale Compartimentului Sport pe anul 2020 

 

• Asigurarea unei interfeţe active între Municipiul Timişoara şi cluburi sportive de drept privat, asociatii 

judeţene pe ramura de sport , alte organizaţii de drept privat pentru acordarea  eficientă a finanţărilor 

nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele de sport, incluse în programele  naţionale de utilitate 

publică ”Promovarea Sportului de Performanţă”/ 

” Redescoperă oina ’’și ” Sportul pentru toţi’’/” România în mişcare’’; 

• Asigurarea unei interfeţe active între Municipiul Timişoara şi cluburi sportive de drept public, unitaţi şi 

instituţii de învăţămâmt- prin asociaţiile sportive şcolare şi universitare , Federaţia Sportului Şcolar şi 

federaţia Sportului Universitar, alte organizatii  sportive pentru acordarea  eficientă a finanţărilor de la 

bugetul local pentru proiectele de sport, incluse în programele  naţionale de utilitate publică ” Promovarea 

Sportului de Performanţă ” /” Redescoperă oina ’’și ” Sportul pentru toţi’’/” România în mişcare’’. 

 

 


