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ÎÎnfiinnfiinţţare are şşi rolul i rolul îîn urbe.n urbe.
Consiliul SeniorilorConsiliul Seniorilor din oradin oraşşul ul 

TimiTimişşoara a fost creat la oara a fost creat la 15 ianuarie 200415 ianuarie 2004,   ,   
pentru o durată determinată de necesitatea  luipentru o durată determinată de necesitatea  lui, , 
de către domnul Gheorghe Ciuhandude către domnul Gheorghe Ciuhandu, primarul , primarul 
oraoraşşului Timiului Timişşoara, la inioara, la iniţţiativa domnului iativa domnului 
Adrian Orza, viceprimar delegat pentru Adrian Orza, viceprimar delegat pentru 
problemele persoanelor vârstniceproblemele persoanelor vârstnice.. Are un rol  Are un rol 
de utilitate socialăde utilitate socială, prin implicarea , prin implicarea 
pensionarilor  la acpensionarilor  la acţţiuni cetăiuni cetăţţeneeneşşti ale ti ale 
oraoraşşului, ului, îîn respectul valorilor democratice n respectul valorilor democratice 
care sunt libertatea, demnitatea, tolerancare sunt libertatea, demnitatea, toleranţţa  a  şşi i 
spiritul civic.spiritul civic.

Reprezintă pensionarii din municipiuReprezintă pensionarii din municipiu, , 
indiferent de starea socialăindiferent de starea socială, s, sex, aex, afinitatea finitatea 
religioasă religioasă şşi aparteneni apartenenţţa politicăa politică,  cu vârsta de ,  cu vârsta de 
peste 53 de ani. peste 53 de ani. ÎÎşşi desfăi desfăşşoară activitatea  sub oară activitatea  sub 
conducerea   organelor proprii, conducerea   organelor proprii, îîn colaborare n colaborare 
cu persoana desemnată din cadrul Direccu persoana desemnată din cadrul Direcţţiei de iei de 
AsistenAsistenţţă Socială Comunitară ă Socială Comunitară şşi coordonat de i coordonat de 
viceprimarul delegat pentru problemele viceprimarul delegat pentru problemele 
persoanelor vârstnicepersoanelor vârstnice..



ADERAREA LA CONSILIUL ADERAREA LA CONSILIUL 
SENIORILORSENIORILOR

MembriiMembrii Consiliului Seniorilor din TimiConsiliului Seniorilor din Timişşoara oara 
îîşşi  interzic orice declarai  interzic orice declaraţţie sau discuie sau discuţţie partizană ie partizană 
cu caracter ideologic, confesional sau politic cu caracter ideologic, confesional sau politic şşi i 
îîşşi desfăi desfăşşoară activităoară activităţţile ile îîn cadrul uneia sau a n cadrul uneia sau a 
două comisii organizate pe domeniidouă comisii organizate pe domenii. . ComisiileComisiile
sunt: sunt: „„Memorie Colectiva, TradiMemorie Colectiva, Tradiţţii ii şşi Estetica i Estetica 
OraOraşşuluiului””, , „„Persoane VârstnicePersoane Vârstnice””, , „„RelaRelaţţii ii 
PublicePublice””şşii „„IntergeneraIntergeneraţţiiii””..

Pot deveni membrii al Consiliul SeniorilorPot deveni membrii al Consiliul Seniorilor
cetăcetăţţenii pensionarienii pensionari activi din Municipiul activi din Municipiul 
TimiTimişşoara prin candidatura voluntară oara prin candidatura voluntară îîn scris,n scris,  
care consideră că mai au ceva de oferit care consideră că mai au ceva de oferit 
concetăconcetăţţenilor, punând la dispozienilor, punând la dispoziţţia municipiului ia municipiului 
experienexperienţţa,  timpul a,  timpul şşi dragostea lor pentru a i dragostea lor pentru a 
rereîînvia nvia şşi  meni  menţţine  aura cu care line  aura cu care l--au au îînnobilat nnobilat 
îînaintanaintaşşii noii noşştri. Cetri. Cererile se adresează serviciului rerile se adresează serviciului 
„„Persoane vârstnicePersoane vârstnice”” din cadrul Direcdin cadrul Direcţţiei de iei de 
AsistenAsistenţţă Socială Comunitară situat pe stră Socială Comunitară situat pe str. Sever . Sever 
Bocu (fosta Lipovei) sau la telefonul Bocu (fosta Lipovei) sau la telefonul 
02560256490286490286..



STRUCTURSTRUCTURAA ORGANIZATORICĂ ORGANIZATORICĂ
Consiliul Seniorilor din TimiConsiliul Seniorilor din Timişşoaraoara

este organizat astfeleste organizat astfel::
Plenul Consiliului Seniorilor din TimiPlenul Consiliului Seniorilor din Timişşoara oara 
(P.C.S.T.);(P.C.S.T.);
Biroul de Coordonare al  Consiliului Seniorilor Biroul de Coordonare al  Consiliului Seniorilor 
din Timidin Timişşoara (B.C.C.S.T.);oara (B.C.C.S.T.);
Comisiile Consiliului Seniorilor din TimiComisiile Consiliului Seniorilor din Timişşoara oara 
(P.C.S.T.).(P.C.S.T.).

PlenulPlenul Consiliului SeniorilorConsiliului Seniorilor din din 
TimiTimişşoara reprezintă oara reprezintă îîntrunirea trimestrială ntrunirea trimestrială 
a tuturor membrilor a tuturor membrilor îîn n şşedinedinţţă de lucru  ă de lucru  
ordinarăordinară, , îîn n şşedinedinţţă  festivă dedicată unor ă  festivă dedicată unor 
zile de sărbătoare zile de sărbătoare şşi i îîn n şşedinedinţţe e 
extraordinare când se impune luarea unor extraordinare când se impune luarea unor 
decizii importante urgente. decizii importante urgente. ŞŞedinedinţţa este a este 
regulamentară dacă sunt prezenregulamentară dacă sunt prezenţţi cel pui cel puţţin in 
jumătate plus unu din membrijumătate plus unu din membri. L. Lucrările ucrările 
sunt conduse de către viceprimarul delegat sunt conduse de către viceprimarul delegat 
pentru problemele persoanelor vârstnice, pentru problemele persoanelor vârstnice, 
îîn lipsa acestuia,n lipsa acestuia, de către pre de către preşşedintele edintele 
executiv sau unul dintre preexecutiv sau unul dintre preşşedinedinţţii ii 
comisiilor.comisiilor.



Biroul de Coordonare al  Consiliului Seniorilor Biroul de Coordonare al  Consiliului Seniorilor 
din Timidin Timişşoara (B.C.C.S.T.)oara (B.C.C.S.T.)

Biroul de CoordonareBiroul de Coordonare al  Consiliului al  Consiliului 
Seniorilor din TimiSeniorilor din Timişşoara (B.C.C.S.T.) este oara (B.C.C.S.T.) este 
organul de conducere al consiliului format din organul de conducere al consiliului format din 
doisprezece membri:doisprezece membri:

Viceprimarul delegat pentru problemele Viceprimarul delegat pentru problemele 
persoanelor vârstnice;persoanelor vârstnice;
PrePreşşedintele de onoare, este dedintele de onoare, este desemnat decanul de esemnat decanul de 
vârstă al membrilor Cvârstă al membrilor C.S.T.,.S.T.,
PrePreşşedintele executiv este ales prin vot deschis al  edintele executiv este ales prin vot deschis al  
membrilor, membrilor, îîn Plenul C.S.T. dintre pren Plenul C.S.T. dintre preşşedinedinţţii ii 
comisiilor, la doi ani comisiilor, la doi ani îîn luna octombrie. Primul n luna octombrie. Primul 
prepreşşedinte executiv va fi ales  edinte executiv va fi ales  îîn prima n prima şşedinedinţţă ă 
plenară al Cplenară al C.S.T.;.S.T.;
VicepreVicepreşşedintele executiv ales prin vot deschis al  edintele executiv ales prin vot deschis al  
membrilor, membrilor, îîn Plenul C.S.T. dintre pren Plenul C.S.T. dintre preşşedinedinţţii ii 
comisiilor, la fel ca precomisiilor, la fel ca preşşedintele;edintele;
Secretarul Secretarul şşi secretarul adjunct al B.C.C.S.T. alei secretarul adjunct al B.C.C.S.T. aleşşi i 
prin vot deschis al  membrilor, prin vot deschis al  membrilor, îîn Plenul C.n Plenul C.S.T., S.T., 
dintre membrii care se oferă voluntardintre membrii care se oferă voluntar, p, pentru o entru o 
perioadă nedeterminatăperioadă nedeterminată;;
Membrii biroului sunt ceilalMembrii biroului sunt ceilalţţi doi prei doi preşşedinedinţţi i şşi cei i cei 
patrupatru viceprevicepreşşedinedinţţi de comisii.i de comisii.

Biroul de Coordonare al  Consiliului Seniorilor din Biroul de Coordonare al  Consiliului Seniorilor din 
TimiTimişşoara oara se se îîntrunentruneşştete îîn n şşedinedinţţă de lucruă de lucru,, de  de 
regulă lunar sau când sunt de rezolvat probleme de regulă lunar sau când sunt de rezolvat probleme de 
interes ale C.S.T. interes ale C.S.T. 



COMISIA MEMORIE COLECTIVĂCOMISIA MEMORIE COLECTIVĂ, , 
TRADITRADIŢŢII II ŞŞI ESTETICA ORAI ESTETICA ORAŞŞULUIULUI

Comisia Comisia „„MEMORIAMEMORIA CCOLECTIVĂOLECTIVĂ, TRADI, TRADIŢŢII II ŞŞI ESTETICA ORAI ESTETICA ORAŞŞULUIULUI”” desfă desfăşşoară acoară acţţiuni iuni 
şşi i îînaintează propuneri naintează propuneri îîn domeniile:n domeniile:

revitalizării rădăcinilor afective revitalizării rădăcinilor afective şşi culturale ale orai culturale ale oraşşului ului şşi ale i ale îîmprejurimilor sale;mprejurimilor sale;
difuzăriidifuzării, , îîn rândul cetăn rândul cetăţţenilor oraenilor oraşşului, a evenimentelor majore din viaului, a evenimentelor majore din viaţţa oraa oraşşului, a unor ului, a unor 
fapte fapte şşi evenimente trăite de membrii comisiei sau adunate de eii evenimente trăite de membrii comisiei sau adunate de ei, de la , de la îînaintanaintaşşi lor;i lor;
ecologizării oraecologizării oraşşului;ului;
educăriieducării, , îîn spiritul unui comportament civilizat a cetăn spiritul unui comportament civilizat a cetăţţenilor oraenilor oraşşului;ului;
păstrării păstrării şşi i îîmbunătămbunătăţţirii esteticii orairii esteticii oraşşului.ului.



ACTIVITĂACTIVITĂŢŢI  DESFĂI  DESFĂŞŞURATEURATE

Conceperea  unui fotomontaj uConceperea  unui fotomontaj uşşor or 
manevrabil , folosind vederi din manevrabil , folosind vederi din 
coleccolecţţia Dia D--ui ui LELEŞŞCU OCTAVIANCU OCTAVIAN
şşi realizarea  expozii realizarea  expoziţţiei iei ““TimiTimişşoara, oara, 
memoria fotografieimemoria fotografiei”” îîn cadrul n cadrul 
acacţţiunilor  cu genericul iunilor  cu genericul ““TimiTimişşoara oara 
mica Vienamica Viena””. Expozi. Expoziţţia sia s--a realizat de a realizat de 
către Dcătre D--nii nii POLEAC, TAT, POLEAC, TAT, 
POTRE,POTRE, DD--nele nele VLĂDOIANU VLĂDOIANU şşi i 
SILAGISILAGI. A. Aceasta a fost expusă cu ceasta a fost expusă cu 
prilejul Zilei Timiprilejul Zilei Timişşoarei la 3 august oarei la 3 august îîn n 
PP--ţţa UNIRII.a UNIRII.

Organizarea Organizarea şşi prezentarea i prezentarea îîn n 
colaborare cu Comisia Intergeneracolaborare cu Comisia Intergeneraţţii a ii a 
expoziexpoziţţiei iei „„MărMărţţiişşorul la Româniorul la Români””,, cu cu 
aportul esenaportul esenţţial al colegei noastre ial al colegei noastre 
Rodica VlădoianuRodica Vlădoianu..



PARTICIPAREA LA PARTICIPAREA LA AACCŢŢIUNILEIUNILE
SENIORILORSENIORILOR

Elaborarea noului Elaborarea noului R.O.F.C.S.TR.O.F.C.S.T.. cu aportul cu aportul 
tuturor membrilor comisiei. Noul regulament a tuturor membrilor comisiei. Noul regulament a 
fost multiplicat fost multiplicat şşi difuzat membrilor consiliului.i difuzat membrilor consiliului.  
   Participarea la activită   Participarea la activităţţile coordonat de ile coordonat de 
Consiliul Europei Consiliul Europei îîn cadrul programului n cadrul programului „„IRISIRIS””--
Inter ReInter Reţţeaua Europeană pentru Inieaua Europeană pentru Iniţţiative Eticeiative Etice, , 
Solidaritate Solidaritate şşi Coeziune Socialăi Coeziune Socială,, la care au la care au 
participat instituparticipat instituţţii socioii socio--economice din Franeconomice din Franţţa, a, 
Italia Italia şşi România (Timii România (Timişşoara);oara);

Participarea la acParticiparea la acţţiuni iuni îîn cadrul proiectului n cadrul proiectului 
coordonat de coordonat de Institutul Român de EducaInstitutul Român de Educaţţie a ie a 
AdulAdulţţilor (IREA)ilor (IREA) prin prezentarea activită prin prezentarea activităţţilor ilor 
C.S.T. C.S.T. şşi sprijin i sprijin îîn realizarea sondajului de n realizarea sondajului de 
opinie opinie îîn rândul vârstnicilor.n rândul vârstnicilor.

Participarea la acParticiparea la acţţiunile  iunile  „„Ceai DansantCeai Dansant”” . .
Participarea activă Participarea activă îîn desfăn desfăşşurarea activităurarea activităţţilor ilor 
dedicate pentru dedicate pentru Ziua Europei Ziua Europei -- 9 mai9 mai şşi i Ziua Ziua 
InternaInternaţţională a Persoanelor Vârstnice ională a Persoanelor Vârstnice –– 1 1 
octombrieoctombrie..
   Implicarea activă    Implicarea activă îîn organizarea n organizarea Revelionului Revelionului 
Pensionarilor Pensionarilor îîncepând cu anul 2005 .ncepând cu anul 2005 .
   Participarea activă    Participarea activă îîn cadrul comisiei pentru n cadrul comisiei pentru 
rezolvarea sesizărilorrezolvarea sesizărilor culese din cutiile special culese din cutiile special 
destinate acestui scop. destinate acestui scop. ÎÎn acest sens dn acest sens d--l l TatTat a  a 
participat la două emisiuni radioparticipat la două emisiuni radio, la postul , la postul 
teritorial din Timiteritorial din Timişşoara. oara. 



ELABORAREA DOCUMENTELOR ELABORAREA DOCUMENTELOR ŞŞI I 
PROPUNERILORPROPUNERILOR

SS--au au îîntocmit ntocmit şşi i îînaintat Primăriei următoarele naintat Primăriei următoarele 
documente: documente: ““Studiu Studiu şşi propuneri de apreciere,i propuneri de apreciere,  
păstrare păstrare şşi evideni evidenţţiere a monumentelor de iere a monumentelor de 
arhitecturăarhitectură, a, artă plastică rtă plastică şşi a mormintelor i a mormintelor 
unor personalităunor personalităţţi din Timii din Timişşoaraoara””,, ““Analiză Analiză şşi i 
propuneri de propuneri de îîmbunătămbunătăţţire a transportului ire a transportului îîn n 
comun din Municipiul Timicomun din Municipiul Timişşoaraoara””, , 
““Propuneri privind reamenajarea Parcului Propuneri privind reamenajarea Parcului 
RozelorRozelor””, , „„Propuneri la programul Propuneri la programul ––
TimiTimişşoara Ecologică oara Ecologică --”” „„Propuneri la Propuneri la ––
programul de salubrizare al Municipiului programul de salubrizare al Municipiului 
TimiTimişşoara oara --”” şşi  i  „„Propuneri Propuneri şşi motivai motivaţţii de ii de 
sussusţţinere inere îîn n şşcolile din Municipiul Timicolile din Municipiul Timişşoara oara 
educaeducaţţia bunului cetăia bunului cetăţţeanean””. . La acestea au La acestea au 
contribuit tocontribuit toţţi membrii comisiei,i membrii comisiei, au fost  au fost 
redactate de către Dredactate de către D--nii CONEA, ENOVAN, nii CONEA, ENOVAN, 
ŞŞTEFĂNESCUTEFĂNESCU, URSONIU, TAT , URSONIU, TAT şşi i 
tehnoredactate de către Dtehnoredactate de către D--na SILAGI.na SILAGI.

Scrierea Scrierea şşi editarea cări editarea cărţţii ii „„Evenimente Evenimente 
important din istoria Timiimportant din istoria Timişşoareioarei””,, îîn cadrul n cadrul 
programului primăriei de finanprogramului primăriei de finanţţare a activităare a activităţţilor ilor 
cultural cultural –– educative nerambursabilă educative nerambursabilă, prin , prin ŞŞcoala coala 
cu clasele Icu clasele I--VIII    nr. 11VIII    nr. 11 din cartierul Ronadin cartierul Ronaţţ..



COMISIA COMISIA 
PERSOANE VÂRSTNICEPERSOANE VÂRSTNICE

Comisia Comisia „„PERSOANE VÂRSTNICEPERSOANE VÂRSTNICE””: : 
studiază dependenstudiază dependenţţa persoanelor vârstnice a persoanelor vârstnice şşi caută mijloace pentru a combate izolarea i caută mijloace pentru a combate izolarea şşi singurătateai singurătatea, bolile , bolile 
specifice vârstei etc.;specifice vârstei etc.;
face intervenface intervenţţii prin intermediul coordonatorilor săiii prin intermediul coordonatorilor săi, , îîn scopul institun scopul instituţţionalizării dialogului social dintre ionalizării dialogului social dintre 
persoanele vârstnice persoanele vârstnice şşi autorităi autorităţţile publice pentru protecile publice pentru protecţţia drepturilor ia drepturilor şşi libertăi libertăţţilor acestor persoane;ilor acestor persoane;
acacţţionează pentru crearea ionează pentru crearea îîn opinia publicăn opinia publică, prin mass, prin mass--media, a unui curent favorabil persoanelor vârstnice;media, a unui curent favorabil persoanelor vârstnice;
intervine la marii agenintervine la marii agenţţi economici sau la persoane fizice pentru obi economici sau la persoane fizice pentru obţţinerea de sponsorizăriinerea de sponsorizări, n, necesare ecesare 
desfădesfăşşurării de acurării de acţţiuni iuni şşi realizării de obiective i realizării de obiective îîn interesul n interesul şşi i îîn beneficiul vârstnicilor. n beneficiul vârstnicilor. 



ACTIVITACTIVITĂĂŢŢII DESFDESFĂĂŞŞURATEURATE

Comisia Comisia Persoane VârstnicePersoane Vârstnice a axat a axat 
activităactivităţţile pentru intervenile pentru intervenţţii  ii  îîn rezolvarea n rezolvarea 
problemelor solicitate de vârstnicii ca : problemelor solicitate de vârstnicii ca : 

Asigurarea de aparate auditive Asigurarea de aparate auditive –– printre printre 
alalţţii ii şşi domnului i domnului GHEORGHE GHEORGHE 
CHIORANCHIORAN –– prepreşşedintele de onoare al edintele de onoare al 
Consiliului Seniorilor TimiConsiliului Seniorilor Timişşoara oara --;;
 Distribuire medicamentelor compensate Distribuire medicamentelor compensate;;
 Modificări la actele normative de  Modificări la actele normative de 
pensionare pensionare şşi de asisteni de asistenţţă socialăă socială;;
ÎÎnaintarea către forurile superioare de naintarea către forurile superioare de 
conducere a celor care se ocupă cu conducere a celor care se ocupă cu 
asistenasistenţţă socială a problemelor cu care se ă socială a problemelor cu care se 
confruntă vârstniciiconfruntă vârstnicii, prin domnul , prin domnul ANDREI ANDREI 
GHEORGHE.GHEORGHE.



COMISIACOMISIA RELARELAŢŢII  PUBLICEII  PUBLICE

Comisia Comisia „„RELARELAŢŢII PUBLICEII PUBLICE””::
sprijină acsprijină acţţiunile cetăiunile cetăţţeneeneşşti organizate de Consiliul Seniorilor ti organizate de Consiliul Seniorilor şşi de Primăria Municipiului i de Primăria Municipiului 
TimiTimişşoara;oara;
mediatizează acmediatizează acţţiunile Consiliului Seniorilor;iunile Consiliului Seniorilor;
îîntrentreţţine relaine relaţţiile cu organizaiile cu organizaţţiile guvernamentale iile guvernamentale şşi nonguvernamentale din municipiu;i nonguvernamentale din municipiu;
organizează evenimente organizează evenimente şşi aci acţţiuni de animare iuni de animare îîn municipiu;n municipiu;
organizează activităorganizează activităţţi turistice;i turistice;
iniiniţţiază legături cu organizaiază legături cu organizaţţii similare Consiliului Seniorilor Timiii similare Consiliului Seniorilor Timişşoaraoara..



ACTIVITACTIVITĂĂŢŢII DESFDESFĂĂŞŞURATEURATE
ComisiaComisia RelaRelaţţii Publiceii Publice sisi--a concentrate atena concentrate atenţţia in ia in 

scopul realizării unor legături scopul realizării unor legături îîntre persoanele ntre persoanele 
vârstnice si unităvârstnice si unităţţile guvernamentale sau ile guvernamentale sau 
neguvernamentale care pot răspunde la neguvernamentale care pot răspunde la 
solicitările noastresolicitările noastre. Astfel:. Astfel:

Cu Cu Comisia de Dialog SocialComisia de Dialog Social, d, de la Prefectură  e la Prefectură  ––
domnul domnul OpriOpriţţa Ioana Ioan;;
Cu Cu FundaFundaţţia ia CARITASCARITAS si si BIROUL DE BIROUL DE 
ASISTENT A SOCIALA LA DOMICILIU AL ASISTENT A SOCIALA LA DOMICILIU AL 
MITROPOLIEI BANA TULUIMITROPOLIEI BANA TULUI prin dprin d--na na Domide Domide 
Doina;Doina;
Cu societăCu societăţţile comerciale care se ocupă de ile comerciale care se ocupă de 
activităactivităţţile de recreere, culturalizare ile de recreere, culturalizare şşi socializare i socializare 
itermediind participarea vârstnicilor la spectacole itermediind participarea vârstnicilor la spectacole 
cu precu preţţ redus, organizând excursii cu cheltuieli redus, organizând excursii cu cheltuieli 
reduse reduse şşi altele;i altele;  
Mediatizează activităMediatizează activităţţile noastre ile noastre îîn mas n mas –– media.media.



COMISIA  INTERGENERACOMISIA  INTERGENERAŢŢIIII

Comisia Comisia „„INTERGENERAINTERGENERAŢŢIIII”” îîşşi propune i propune îîn principiu următoarelen principiu următoarele::
investigarea unor segmente diverse ale populainvestigarea unor segmente diverse ale populaţţiei pe teme specifice, piei pe teme specifice, pe grupe de vârstă e grupe de vârstă şşi sugerarea unor solui sugerarea unor soluţţii adecvate. ii adecvate. 
Investigarea se va face vizând problematicii cetăInvestigarea se va face vizând problematicii cetăţţeneeneşşti pe grupe de vârstăti pe grupe de vârstă, cartiere, ac, cartiere, acţţiuni gospodăreiuni gospodăreşşti;ti;
elaborarea unui studiu complex, cu concluziile, soluelaborarea unui studiu complex, cu concluziile, soluţţiile iile şşi propunerile corespunzătoarei propunerile corespunzătoare, c, cu măsuri vizând mijloacele de u măsuri vizând mijloacele de 
îîmbunătămbunătăţţire a educaire a educaţţiei tineretului iei tineretului şşi nu numai (i nu numai (inclusiv persoane de altă vârstă inclusiv persoane de altă vârstă îîn vederea creării acelei mentalităn vederea creării acelei mentalităţţi necesare i necesare 
pentru apropierea pentru apropierea îîntre generantre generaţţii);ii);
îîmbunătămbunătăţţirea irea şşi perfeci perfecţţionarea activităionarea activităţţii de voluntariat, ii de voluntariat, lărgind lărgind şşi colaborând i colaborând şşi cu alte persoane competente i cu alte persoane competente şşi capabile i capabile 
(inspectorat (inspectorat şşcolar, organizacolar, organizaţţii studenii studenţţeeşşti, cti, conducerile unităonducerile unităţţilor ilor şşcolare);colare);
studierea diferitelor materiale, lucstudierea diferitelor materiale, lucrărirări, publica, publicaţţii, arhive, pe probleme specifice comisiei;ii, arhive, pe probleme specifice comisiei;
dezvoltarea unui centru de creativitate sub dezvoltarea unui centru de creativitate sub îîndrumarea unor personalităndrumarea unor personalităţţi i şştiintiinţţifice din cadrul Comisiei;ifice din cadrul Comisiei;
asigurarea unor consultaasigurarea unor consultaţţii bilunare la centrul de zi;ii bilunare la centrul de zi;
organizarea unui sondaj pe bază de chestionare pentru a cunoaorganizarea unui sondaj pe bază de chestionare pentru a cunoaşşte opiniile persoanelor tinere te opiniile persoanelor tinere şşi vârstnice privind o apropiere i vârstnice privind o apropiere 
şşi găsirea de solui găsirea de soluţţii corespunzătoareii corespunzătoare..



ACTIVITACTIVITĂĂŢŢII DESFDESFĂĂŞŞURATEURATE

Şcoala cu clasele I-VIII NR.2

Liceul Pedagogic 
Carmen Sylva

1 Octombrie 20079 Mai 2007

Trandafirul – simbol al 
oraşelor 

Timişoara si Portland



ACTIVITACTIVITĂĂŢŢI  I  ÎÎNN ŞŞCOLICOLI
COMISIA COMISIA ““INTERGENERATIIINTERGENERATII"" au  au 

realizat activitărealizat activităţţi conform agendei de activităi conform agendei de activităţţi si i si 
a graficului de expozia graficului de expoziţţii planificat. Astfel:ii planificat. Astfel:

Participarea la proiect Participarea la proiect "EDUCATIA "EDUCATIA 
COMUNITARA CIVICA CIVILIZATA COMUNITARA CIVICA CIVILIZATA 
2007 2007 -- 2013" cu tema "TRANDAFIRUL 2013" cu tema "TRANDAFIRUL --
SIMBOL AL ORASELOR TIMISOARA SIMBOL AL ORASELOR TIMISOARA 
SI PORTLANDSI PORTLAND". Noul proiect a fost ini". Noul proiect a fost iniţţiat iat 
de dde d--l l Dore1 JurcovanDore1 Jurcovan;;
A organizat la 01.10.2007 A organizat la 01.10.2007 "Ziua "Ziua 
internainternaţţional a persoanelor vârstnice"ional a persoanelor vârstnice" la  la 
Sala Lira a Primăriei TimiSala Lira a Primăriei Timişşoara, care a oara, care a 
constituit prima etapa a strategiei pe constituit prima etapa a strategiei pe 
termen scurt a noului proiect. In htermen scurt a noului proiect. In holul Sălii olul Sălii 
Lira a avut loc 0 expoziLira a avut loc 0 expoziţţie realizata de ie realizata de 
e1evii Liceului de Arte Plastice si Gr. e1evii Liceului de Arte Plastice si Gr. 
Moisil, constând din 110 exponate cu tema Moisil, constând din 110 exponate cu tema 
"Trandafirul""Trandafirul" din care au fost se1ectate 25 din care au fost se1ectate 25 
si premiate 6.  Dsi premiate 6.  D--I Dore1 Jurcovan, I Dore1 Jurcovan, 
iniiniţţiatorul proiectului a iatorul proiectului a îînregistrat toate nregistrat toate 
exponatele prezentate pe camera video si a exponatele prezentate pe camera video si a 
transmis imaginile exponate1or pritransmis imaginile exponate1or primăriei măriei 
oraoraşşului Portland unde se va organiza 0 ului Portland unde se va organiza 0 
licitalicitaţţie care va valorifica respectivele ie care va valorifica respectivele 
exponate. Suma realizata va constitui baza exponate. Suma realizata va constitui baza 
financiara necesara pentru deplasarea financiara necesara pentru deplasarea 
elevilor premianelevilor premianţţi la "FESTIVALUL i la "FESTIVALUL 
ROZELOR DE LA PORTLANT" in 10 ROZELOR DE LA PORTLANT" in 10 
iunie 2008. iunie 2008. 



ELABORAREA DOCUMENTELORELABORAREA DOCUMENTELOR

S-au finalizat proiectele: 
“EDUCATIA  EFICIENTĂ APLICATĂ 2005 - 2007“ care a iniţiat etapa pregătitoare a societăţii civile în vederea 
aderării României la Uniunea Europeană; 
Editarea broşurilor anuale  “GHIDUL CETĂŢEANULUI EUROPEAN” elaborate prin munca de educaţie şi

comportament civic organizat de seniori împreună cu cadrele didactice, elevii şi studenţii din Timişoara;
S-a editat broşura “GHIDUL COMPORTAMENTULUI CIVILIZAT” în Comunitatea Europeană, care oferă 
cetăţenilor modul de comunicare şi comportament civic în diferite momente de participare la activităţi în societate. 

Echipele colectivelor de redacEchipele colectivelor de redacţţie a broie a broşşurilor au fost: Membrii Consiliului Seniorilor Timiurilor au fost: Membrii Consiliului Seniorilor Timişşoara; oara; 
inginerii Nicu Vlad, Lia Dragosin, Lucia Racoveanu, Brinzei Iosiinginerii Nicu Vlad, Lia Dragosin, Lucia Racoveanu, Brinzei Iosif;  prof. univ. Achim Dragomir; prof. f;  prof. univ. Achim Dragomir; prof. 
Aurel Alexi ; stuAurel Alexi ; studenta Elena Prunădenta Elena Prună; consilier juridic Tiberiu  Ormo; consilier juridic Tiberiu  Ormoşş; consilier jude; consilier judeţţean Agneta ean Agneta 
KardoKardoşş; pre; preşşedinte FALT ing. Petru Olaru; elevii, studenedinte FALT ing. Petru Olaru; elevii, studenţţii ii şşi cadrele didactice implicate i cadrele didactice implicate îîn proiect.n proiect.



SENIORII  TMISENIORII  TMIŞŞOAREI  CONSIDERĂ  CĂ  OAREI  CONSIDERĂ  CĂ  
MAI  POT  OFERII  DIN  CUNOMAI  POT  OFERII  DIN  CUNOŞŞTIINTIINŢŢELE  ELE  
ŞŞI EXPERIENI EXPERIENŢŢA  LOR   COMUNITĂA  LOR   COMUNITĂŢŢIIII
DIN URBEA  NOASTRĂDIN URBEA  NOASTRĂ..

VĂ MULVĂ MULŢŢUMIM PENTRU UMIM PENTRU 
ATENATENŢŢIA ACORDATĂIA ACORDATĂ
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