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 La dezbaterea publica desfasurata in data de 14.04.2016  in Sala de Consiliu 
a Primariei Municipiului Timisoara, au participat angajatii Directiei de Asistenta 
Sociala Communitara Timisoara, mass-media locale, reprezentanti ai unor institutii, 
cetateni. Din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara au fost prezenti d-
nii consilieri: Dan Diaconu (viceprimar), Petrica Folica, Radu Dimeca, Simion 
Mosiu, Adrian Orza, Adelina Tarziu, Luminita Tundrea, Romanita Jumanca, 
Grigore Grigoroiu. Din partea Sindicatului PMT a participat dl.Tiberiu Negrei, 
presedinte. Au mai participat si d-na Mihaela Tomita, reprezentant UVT si seful 
Centrului Regional de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Timisoara, 
precum si dl. Bucur Eugen, doctor in sociologie si cadru didactic UVT. La intalnire 
au participat aproximativ 90 de persoane si s-a desfasurat pe parcursul a trei ore, cu 
incepere de la ora 15. 
 
 
 ORDINEA DE ZI 
 

Proiect de hotarare privind organizarea serviciilor sociale la nivelul 
municipiului Timisoara. 
 
Domnul Primar Nicolae Robu a declarat urmatoarele: “Nu e normal sa 
avem in fiecare structura, o substructura de audit, control intern, resurse 
umane, contabilitate etc. Este total anormal asa ceva si noi dorim sa dam de 
lucru oamenilor cu adevarat in interesul celor care au de beneficiat din aceste 
servicii. Nu vrem sa disponibilizam pe nimeni, numai sa-i reorganizam mai 
eficient. In ceea ce priveste functiile de conducere, este excesiv sa lucram cu 
trei directori. Colaborarea nu a functionat cum trebuie nici intree directii si 
de aceea am ajuns la concluzia ca se impune o reorganizare ampla. De la 
ANFP, unde ne-am adresat, am obtinut nu aviz negativ, dar nu e agreat la 
nivel de ANFP sa schimbam statutul din functionari publici in personal 
contractual. Noi ne vom conforma, vom merge mai departe cu organizarea, 
conformandu-ne celor transmise de ANFP. Cine va fi sef in final se va vedea 
cand structura va fi adoptata. Ulterior va fi organizat concurs”. 
  “Concluzia la care am ajuns este ca structura cu care am operat pana 
acum este inadecvata, cu risipa de bani publici, si acest lucru trebuie sa 
inceteze.” 
 
Dl.Adrian Orza, consilier local, a dorit sa stie de ce s-au adaugat nume de 
sfinti numelor centrelor sociale.  



Dl.Primar Nicolae Robu: “S-au unit unele structuri. Nimeni n-a vrut sa 
inlocuiasca niste sfinti cu altii. Din doua centre care au avut nume de sfinti 
fie renuntam la toti, fie optam pentru una dintre denumiri. Nimeni nu cred ca 
are nicio preocupare sa schimbe niste sfinti cu altii.” 
 
Reprezentantii centrelor vizate de reorganizare au sustinut ca, prin aceasta 
schimbare, pot fi pierdute proiecte cu finantare europeana si contracte cu 
diversi furnizori de servicii, si s-ar putea ajunge chiar la blocarea activitatii, 
pentru ca noile  bugete de functionare ar trebui aprobate de actualul Consiliu 
Local, aflat pe ultima suta de metri. Nu numai atat, dar anumite activitati, 
precum consilierea copiilor pe diverse probleme, ar urma sa se desfiinteze 
daca reorganizarea serviciilor sociale va fi aprobata in forma actuala. 
De asemenea, au subliniat ca au autorizarile necesare pentru functionare si 
ca, desi primaria acuza lipsa de eficienta, functionarii nu au parte de 
reclamatii. 
 
Dl. Viceprimar Dan Diaconu spune ca nu se pune problema ca activitatea 
sa fie afectata. Ba chiar, daca nu se face reorganizarea, s-ar putea ajunge la 
suspendarea anumitor activitati. “Lumea a putut sa-si exprime punctul de 
vedere verbal si scris, urmand ca aparatul executiv sa imbunatateasca 
proiectul. Acesta trebuie modificat in asa fel incat sa obtina, ca si 
organigrama, avizul ANFP. Nu este vorba de reduceri de personal. Din 
punctul de vedere al numarului de posturi nu se schimba nimic. Directia de 
Asistenta Sociala este singura licentiata, in momentul de fata, de catre 
Ministerul Muncii, pentru prestarea de astfel de servicii, dar nu este singura 
institutie sociala pe care primaria o are. Centrul de Urgenta de pe str. 
Telegrafului, in organigrama de acelasi nivel cu Directia de Asistenta 
Sociala, nu beneficiaza de licentiere in momentul de fata si va trebui integrat 
in cadrul acesteia. Ca atare, doar pentru functionarea serviciilor sociale, este 
nevoie de o alta organigrama. Lipsa licentei inseamna amenda si poate chiar 
inchiderea unor servicii sociale.” 
 
Dl. Marius Murariu, seful Serviciului de Urgenta pentru Persoane fara 
Adapost a sustinut reorganizarea propusa de dl.primar, motivand ca in acest 
mod, eficienta serviciilor ar creste. Din punctul sau de vedere problemele 
anticipate nu vor avea loc, si ca in momentul de fata exista foarte multi 
functionari care au aceleasi atributii, dar ocupa posturi distincte. 
 
D-na Rodica Cojan, director Centrul Social de Urgenta: “Si eu sustin 
aceasta cauza. Noi ne-am intalnit aici sa facem dezbatere, nu rapoarte de 



activitate. Nu este momentul aici. Noi am venit sa dezbatem un subiect ce 
priveste proiectul de hotarare, ce astazi a primit o modificare.” “Dupa 24 de 
ani de activitate pe care ii am, spun ca asistenta sociala in municipiul 
Timisoara trebuie sa insemne altceva. Noi din 2011 lucram dupa ureche.” 
“Intr-un oras cum este Timisoara, oras metropola, nu este normal sa avem o 
singura casa de zi pentru copii sau un singur centru pentru batrani. Este 
anormal, este inuman ca in loc sa lasam oamenii sa lucreze, sa producem 
dezintoxicari si blocam totul de frica reorganizarii.” “Avem nevoie de o 
strategie intre Directia Judeteana si cea Locala, iar acum asa ceva nu exista. 
Intradevar trebuie sa se specifice clar in proiect ca nimeni nu-si va pierde 
locul de munca. Se fac organizari, iar cine este competent va putea sa-si duca 
munca la bun sfarsit. Si pe mine ma intereseaza asta. Un drept castigat, ce 
presupune statutul unui om trebuie respectat. Orasul Timisoara merita o 
structura bine gandita care sa acopere toata problema.” 
 
Concluzia sustinuta de dl. Viceprimar Dan Diaconu, a fost ca proiectul va 
fi refacut in conformitate cu recomandarile venite de la Agentia Nationala a 
Functionarilor Publici. 
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