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RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2017 

 
BIROUL SPORT-CULTURĂ 

 
 
Biroul Sport-Cultură a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.467/30.10.2015, privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii 
pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara. În anul 2017, prin  
Hotărârea Consiliului Local nr.165/08.05.2017, a fost modificată structura biroului, în 
următoarea formă:  

▪ Biroul Sport-Cultură: Șef birou/ responsabil birou:- Ioan Mihai Costa; 
▪ Compartimentul Sport :     7 posturi funcționari publici, din care 4 posturi  

ocupate;        
                                           13 posturi personal contractual – ocupate; 
▪ Compartimentul Cultură:  2 posturi funcționari publici- ocupat 1 post. 

 
I. Activitatea de administrare a patrimoniului infrastructurii sportive 
 1.Compartimentul Sport - secțiunea Baze Sportive și-a îndeplinit  atribuțiile conform 

obiectului de activitate  care constă în administrarea bazelor sportive pentru sportul de 
performanța aflate în proprietatea Municipiului Timişoara: Sala Polivalentă 
,,Olimpia’’(,,Constantin Jude’’), Complexul Sportiv ,,Bega’’(sala de gimnastică şi bazinul de 
înot semiolimpic de 25m), Baza sportivă ,,Adrian Stoicov”( teren de fotbal cu suprafata de joc 
gazon sintetic, 3 terenuri de fotbal cu suprafața de joc gazon de iarbă naturală, teren de 
minifotbal sintetic),  respectiv terenurile de sport multifuncționale amenajate de municipiu pe 
domeniul public (Parcul Poporului, Parc Uzina de Apa, Parc zona Plopi, Complex 
Studențesc). 

 
2. Principalele acţiuni / activităţi desfăşurate pentru îndeplinirea atribuțiilor: 

- s-au realizat acțiunile cuprinse în procedura operațională privind administrarea bazelor 
sportive, gestionandu-se administrativ și din punct de vedere financiar activităţile desfăşurate 
în bazele sportive; 
- s-au întocmit săptămânal, orarele de utilizare zilnica a bazelor sportive, în baza programelor 
de pregătire și competiţionale şi a solicitărilor depuse de structuri sportive, organizații, 
instituţii pentru activităti sportive, culturale, având prioritate absolută programele sportive de 
performanţă; 
- s-au gestionat programele sportive pentru practicarea înotului recreativ şi de întreţinere , prin 
care cetăţenii de toate categoriile de vârstă au acces gratuit la bazinul de înot din cadrul 
Complexului  Sportiv Bega, în cadrul programelor” Mişcarea pentru Sănătate” - înot recreativ 
pentru populaţie şi  ’’Veteranii Masters’’ - înot pentru persoane vârstnice; 
- s-a asigurat cu personalul propriu buna funcţionare a echipamentelor şi instalaţiilor bazelor 
sportive, reuşindu-se asigurarea fără sincope, a condiţiilor corespunzătoare desfăşurării 
activităţilor sportive de performanţă şi recreative, respectiv a evenimentelor culturale şi 
educative; 
- s-a asigurat logistica, asistența tehnică şi curăţenia la obiectivele Sala Polivalentă „Olimpia” 
si Complexul Sportiv „Bega” (sala de gimnastică şi bazin de înot), pentru desfăşurarea  
optimă a activităţilor de pregătire sportivă şi competiţii; suportul logistic si tehnic s-a asigurat 
cu angajaţii proprii, iar serviciul de curăţenie este externalizat la Societatea Drumuri 
Municipale Timişoara; 
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- s-a realizat zilnic procedura de tratare și filtrare  a apei din bazinul de înot de la Complexul 
sportiv Bega, asigurându-se parametrii privind calitatea apei, și astfel, continuitatea activității 
de natație; 
- s-au efectuat toate demersurile administrative necesare pentru execuția la bazele sportive a 
lucrărilor de deratizare și dezinsecţie, respectiv pentru verificările ISCIR la echipamentele din 
dotare; 
- s-a gestionat execuția financiară a contractelor de închiriere a bazelor sportive încheiate cu 
utilizatori, pentru activități sportive, organizarea de evenimente culturale și educative; 

 
3. Activități sportive desfășurate în bazele sportive administrate 

1. La Sala Polivalentă „ Constantin Jude”(,,Olimpia’’): 
▪ S-au desfăşurat prioritar activităţile de pregătire sportivă şi  meciurile oficiale la 

jocuri sportive pentru 6 echipe divizionare de seniori din primele ligi si 9 echipe de tineret-
juniori., reprezentand următoarele structuri sportive : Sport Club Municipal Timisoara 
(echipele de prima ligă: baschet seniori masculin și feminin, handbal masculin seniori; 
echipele de ligă secundă:baschet masculin, handbal feminin); Baschet Club Timba (echipa de 
baschet masculin seniori-prima ligă și tineret - liga secundă); C.S. Agroland (echipa de volei 
feminin senioare - prima ligă). C.S. Informatica (echipa de futsal seniori-prima ligă și tineret); 
C. S. Universitar Politehnica Timişoara (echipa de  handbal masculin seniori-liga secunda); C. 
S. Universitar U.Vest Timişoara (echipa handbal feminin senioare-liga secunda); L. P. S. 
Banatul (handbal juniori- masculin şi feminin); AS HC Giroc(handbal masculin seniori-liga 
secundă). 

▪ Privind pregătirea sportivă, în perioadele competiționale la Sala Polivalentă Olimpia 
au fost programate săptămânal, antrenamente şi meciuri oficiale, în intervalul  de luni până 
vineri, însumând un număr  de 62-68 de ore, respectiv o medie de 8-9 antrenamente/zi. Având 
în vedere programul de funcționare al sălii, în intervalul  de luni până vineri, cu un total de 70 
de ore ( intervalul orar 8.00 – 22.00). În zilele de sâmbătă şi duminică, media orelor de un 
grad antrenament şi jocuri oficiale efectuate este cuprinsă în intervalul 12- 16 ore. 

Numărul total mediu de ore efectuate pe săptamână este cuprins în intervalul 74-84 
ore, rezultând un grad maxim de utilizare, care a crescut față de anul precedent.       
     ▪ Statistic, în competiţiile sportive oficiale din calendarele divizionare, s-au desfăşurat: 
60 meciuri de baschet, 50 meciuri de handbal, 28 jocuri de futsal, 2 meciuri de volei feminin. 

 ▪ Alte competiţii oficiale  şi amicale de jocuri sportive: 14 competiţii, din care 3 
turnee finale în parteneriat cu federații sportive nationale; 3 competiții internaționale: 
 -Turneu internațional „Cupa Timişoara” la baschet masculin ; 
 -Turneu Final de Promovare în prima ligă de volei(CS Agroland); 
 -Turneu Final pentru Promovare în Liga Naţională de Baschet” la baschet feminin(SC 
Municipal); 
  -Turneu Final pentru Promovare în Liga Naţională de Baschet” la baschet masculin(CS 
Timba); 
  - Turneu internațional „70 de ani de handbal Politehnica-handbal timișorean” 
  - Turneu Internaţional de volei feminin 
  - Campionatul Judeţean de Baby Baschet şi Mini Baschet ; 
  - Memorialul ” Gheorghe Ola”; 
  - Cupa ”Iepuraşul U14” la baschet masculin; 
  - „Cupa Coca-Cola” – competiţie sportivă de minifotbal; 
  -„Cupa de Vest a deţinuţilor” – competiţie sportivă de fotbal; 
  - Turneu Centrul de Excelenţă – handbal masculin juniori 
  - Cupa şi Supercupa Memorialul Revoluţiei la minifotbal ; 
  - Campionatul de Futsal „ Cupa Tăcerea Surzilor” 
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▪  Competitii oficiale  şi amicale la discipline sportive individuale: 8 competiţii, din 
care 5 campionate  în parteneriat cu federații sportive naționale; 6 competiții internaționale: 
- „Internaţionalele de Badminton ale României” ; 
- „Cupa Mondială de Floretă Feminin juniori” ediţia a III-a-competiţie sportivă internaţională; 
- Campionatul Naţional Individual U23 lupte libere masculin şi feminin; 
- Campionatul Naţional de Judo U12 şi U13; 
- Gala de Box Profesionist ; 
 - „Golden Fighter” – competiţie sportivă internaţională de kick boxing, 
  -„WDSF Romanian International Dance Cup 2017”-competiţie sportivă internaţională de 
dans sportiv ; 
- „Cupa Revoluţiei” – competiţie sportivă internaţională de box; 

▪  Competitii pentru sportivi cu dizabilitati: 1 competiţie; 
- „Ştiu că pot” – competiţie sportivă multidisciplinară destinată copiilor cu dizabilităţi din 

centre de ocrotire şi comunitate; 
▪  Evenimente culturale/ spectacole- 6 evenimente: 

- „10 Zurli” spectacol susţinut artiştii Gaşca Zurli; 
- Spectacol Richard Clayderman ; 
- Eveniment cultural-muzical „Deschide-ţi inima” 
- Spectacol de circ „Limits” susţinut de Cirkus Cirkor; 
- „Hai la masă” spectacol susţinut de artiştii Gaşca Zurli; 

- Spectacole de teatru si opereta susţinute de către Opera Naţională Maghiară din 
Budapesta.. 

2. La Complexul Sportiv ,,Bega”: 
▪ S-au desfăşurat prioritar  activităţile de înot și gimnastică de performanță, programe 

de selecție, ore didactice pentru studenți pentru următoarele structuri sportive și instituții de 
invățământ:  

-natație: Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara; Universitatea de Vest Timişoara; 
Clubul Sportiv Municipal Timişoara ; CS Aquasport Timişoara; Fundaţia de Abilitare 
Speranţa; Clubul de înot MASTERS Timişoara;  

-gimnastică: Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara; Palatul Copiilor Timisoara; 
Universitatea de Vest Timişoara, Centrul național de pregătire pentru junioare ”Mica 
gimnastă”. 

▪ Privind pregatirea sportivă de performanta și sport recreativ, complexul sportiv a fost 
accesat săptămânal de un numar de  cca 2900 persoane: sportivi, studenți și cetățeni 
practicanți. 

La bazinul de înot:  
- Numărul sportivilor care s-au antrenat în grupele de selecție, avansați, performanța și  

masters şi a studenţilor de la facultățile de profil sportiv și nesportiv care au efectuat orele 
didactice a fost de cca. 1530 persoane/săptămână, cifra monitorizată în perioada 
competiţională la sportivi şi în perioada anului universitar la studenți. 

- 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 vârsta:’’Mişcare pentru Sănătate’’ - înot recreativ pentru populaţie și  
’’Veteranii Masters’’ - înot pentru persoane vârstnice, care au avut alocate un număr 
de 18 ore săptămânal, cu o medie zilnică de participare de peste 180 persoane. Au 
fost emise 326 de legitimatii noi, pe lângă cele 760 legitimații existente și prelungite, 
rezultând un număr de cca 1100 practicanți activi, în creștere cu peste 25 procente 
față de anul 2016. 

- În conformitate cu solicitările beneficiarilor, în perioada de activitate competiţională,  
media zilnică de ocupare a fost de 13-14 ore (luni-vineri), iar pe săptămână s-au cumulat 76-
78 ore, rezultând  un grad maxim de ocupare al bazinului. 
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La Sala de gimnastică: 
- Sala de gimnastică a funcţionat continuu şi s-au desfăşurat activităţi de pregătire 

sportivă şi competiţii, însumând un total de  peste 2200 ore.  Numărul sportivilor care s-au 
antrenat în grupele de selecție, avansați, performanță a cumulat o cifra de peste 600 persoane. 

- În perioada de activitate competiţională, media zilnică de ocupare a fost de 8-10 ore  
(luni-vineri), iar pe săptămână s-au cumulat 48-56 ore, rezultand  un grad ridicat de ocupare a 
sălii. 

▪ Competiții sportive desfășurate: 
- natație: 3 competiţii sportive de nivel naţional; 5 competiţii sportive de nivel internațional; 
-gimnastica: 2 competiţii sportive de nivel naţional si 2 competiţii sportive de nivel 
internațional 

 
II. Activitatea privind parteneriatele sportive. Finanțarea nerambursabilă de la bugetul 

local a proiectelor de activitate sportivă 
1. Compartimentul Sport a avut ca obiect principal de activitate: 

- realizarea acţiunilor cuprinse în procedura operaţională privind regimul finanţărilor 
nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru proiecte de 
activitate sportivă; 

- 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; 
             - realizarea programelor/acţiunilor sportive din Agenda proprie organizate de Biroul 
Sport-Cultură 
       2. Realizarea parteneriatelor. Gestionarea contractelor de finanţare nerambursabilă  

Biroul Sport-Cultură și-a îndeplinit atribuţiile privind finanţarea proiectelor de sport:  
- Bugetul alocat pentru proiectele de activitate sportivă a fost în suma de 2.000.000 lei. 
Compartimentul Sport a organizat o sesiune de selecţie pentru proiecte de activitate sportivă, 
în urma căreia s-au încheiat 35 de contracte de finanţare nerambursabilă cu structuri sportive, 
asociaţii sau fundaţii fără scop patrimonial (Programele naționale de utilitate publică  
’’Promovarea sportului de performanța’’și ” Sportul pentru toți’’), în sumă totală de 
1.167.100 lei;  
- În cadrul Agendei sportive proprii a fost alocată suma de 460.000 lei și s-au derulat 
proiectele ”Gala Sportului Timișorean”și ”Ziua Timișoarei cu acţiuni sportive organizate cu 
parteneri locali (turneu internațional de fotbal ”Cupa Orașelor Infrățite” și Crosul Nocturn 
Timișoara). 
- Au fost finanțate în baza Legii nr.69 a educației fizice și sportului proiecte sportive de 
anvergura internațională, fiind alocată suma de 105.000 lei pentru următoarele: - 
„Internaţionalele de Badminton ale României”; Turneu internațional de fotbal ” Cupa 
Timișoara-Centre de juniori”; ”Horia Colibasanu-ascensiune românesca pe Everest”. 
 

III. Proiecte având ca obiect reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii 
sportive a Municipiului Timișoara 

- S-a derulat colaborarea cu Universitatea Politehnică Timișoara în baza contractului 
de asociere pentru realizarea obiectivului de investiţii’’Sala Polivalentă 2500 locuri-
Universitatea Politehnica’’(conform HCLMT nr.134/2013, HCLMT nr.344/2015); Biroul a 
avut  reprezentant legal desemnat în comisia de preluare a investiției fizic realizate.; 

- Biroul a fost implicat în generarea și elaborarea temelor de proiectare pentru 
obiectivele de investiţii: Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit , bazin în aer 
liber, teren de tenis, teren multifuncțional,alte amenajări exterioare) str. Verde, Silistra-zona 
Lipovei; a fost încheiat contract de servicii pentru faza SF+PT; Zona sportivă și de agrement 
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Calea Buziașului (bazin de înot acoperit , bazin în aer liber, teren de rugby/fotbal cu tribune, 
alte amenajari exterioare),  str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei; Zona sportivă și 
de agrement Calea Șagului (bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren de tenis, alte 
amenajari exterioare), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman; 

-Au fost efectuate activitățile necesare execuției contractului de lucrări cu Compania 
locală de termoficare Colterm SA privind execuția de lucrări de reparații și intervenții de 
urgență la obiectivele sportive și culturale:  

La Sala Polivalentă „ Constantin Jude”(,,Olimpia’’): 
- reparații, vopsire  suprafată teren de joc; 
-reparații la acoperis -terase hidroizolații; 
-reparații de punere în siguranță a fațadei principale;   
 

La Complexul Sportiv ,,Bega”: 
- reparații la acoperiș - hidroizolații; 
-reparații la instalația de tratare și filtrare a apei la bazinul de înot; 
 

La Baza sportivă ”Adrian Stoicov”: reparații de avarie la stâlpi susținere plase 
amortizare și stâlpi instalație nocturnă; reparații porți; 
 

La Baza sportivă de rugby Ronaț: reparații de avarie la acoperiș anexe vestiare; 
- Au fost realizate dotări cu echipamente sportive necesare sportului de performanță la  

 Sala Polivalentă „ Constantin Jude” și Complex Bega: suprafața sintetică de joc și porți 
(agrementate  IHF) pentru handbal; plase de protectie-amortizare; ceas digital bazin inot; 
blockstartere bazin; 2 aparate multifuncționale pentru pregătire fizică. 
 
      IV. Activitatea privind colaborarea cu instituțiile culturale. Parteneriatele locale pentru 
finanţarea unitătilor de cult aparţinând cultelor religioase 

1.  Compartimentul Instituţii Culturale si-a îndeplinit atribuţiile conform obiectului  de  
activitate care constă in : - acordarea de suport instituțiilor partenere, pentru gestionarea  
spaţiilor / imobilelor în care  îşi desfăşoară activitatea instituţiile culturale, aflate în domeniul 
public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara; 
- realizarea acţiunilor cuprinse în procedura operaţională privind regimul finanţărilor 
nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru proiecte  
comunitare din domeniul cultelor, religiei.  

       
- gestionarea eficientă a protocolurilor încheiate, privind execuția contribuțiilor financiare 
acordate de la bugetul local, pentru proiecte de activitate culturală, culte, religie. 
       
2. Realizarea parteneriatelor. Gestionarea protocolurilor de finanţare cu unităţile centrale de 
cult 
 - În anul 2017 s-a alocat din bugetul local pentru capitolul bugetar 67.02.06 ”Servicii 
religioase” suma de  2.234,500 mii lei; 
-  Au fost încheiate  9 protocoluri de finanţare cu unităţile centrale de cult, respectiv: 

 Cultul ortodox roman: 1.550.000 lei, 
 Cultul orthodox ucrainean: 50.000 lei; 
 Cultul greco-catolic: 150.000 lei 
 Cultul Romano-Catolic: 300.000 lei 
 Biserica Adventistă de Ziua a 7a BETANIA: 30.000 lei 
 Biserica Penticostală ELIM: 90.000 lei; 
 Biserica Baptistă BETEL: 30.000 lei; 
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 Biserica Baptistă MARANATA: 25.000 lei 
 Biserica Evanghelică Lutherană: 50.000 lei. 
2. Proiecte pentru refuncționalizarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii culturale 

a Municipiului Timișoara 
- Pentru obiectivul ”Refuncționalizare clădire din funcțiunea de spital de dermatologie 

în clădire cu funcțiunea de spațiu multicultural”: s-a finalizat documentația DALI+PT și 
autorizația de construire; 

- S-au generat și elaborat documentațiile necesare avizării lucrărilor de execuție  
pentru obiectivul ” Refuncționalizarea clădirilor ce aparțin Palatului  Culturii – fațada 
principala; a fost obținut Avizul - faza DTAC de la Ministerul Culturii – Direcția Patrimoniu 
Cultural; 

- Pentru proiectul: Reabilitare termică și reamenajare parțială nivel parter corpuri 
A1,A2 si B ale Palatului Culturii: s-a finalizat faza DALI; 

- Pentru obiectivul ” Refuncționalizarea fostelor ateliere școala ale Colegiului Tehnic 
I.C. Brătianu, cu spații de creație pentru Teatrul German, str. Cuvin nr.2”: s-a finalizat 
documentația de urbanism și topo-cadastrală necesară înscrierii în CF a imobilului, conform 
Certificatului de  Existență Construcții. 

- Biroul a fost implicat în generarea și elaborarea temei de proiectare pentru 
consultanță / DALI+PT- Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural ”Turnul de apa” 
Iosefin, str. Gh.Barițiu; 

- Pentru imobilele cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din 
Municipiul Timisoara s-a asumat prin HCLMT nr.559/20.12.2017 Protocolul de predare-
primire cu RADEF România Film; 

- Au fost efectuate activitățile necesare execuției contractului de lucrări cu Compania 
locala de termoficare Colterm SA privind execuția de lucrări de reparații și intervenții de 
urgența la  imobilele Sala Lira și Filarmonica Banatul- intervenții de avarie la acoperișuri. 

 
OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2018 
1. Privind activitatea sportivă: 

a) Finanţarea nerambursabila a proiectelor de activitate sportiva 
- Îmbunătăţirea modului de gestionare a Agendei sportive pe anul 2018, privind acordarea 
finanţării de la bugetul local, pentru proiecte de activitate sportivă pentru structuri sportive, 
asociaţii sau fundaţii fără scop patrimonial, pe programele naţionale de utilitate publică 
” Promovarea sportului de performanţă” si ”Sportul pentru Toţi”. 

b) Dezvoltarea infrastructurii sportive a Municipiului: 
▪ Lucrări in continuare: 
- Continuarea cofinanțării în baza contractului de asociere cu Universitatea Politehnica 
Timisoara, pentru continuarea execuţiei lucrărilor la obiectivul de investiţii ’’Sala Polivalenta 
2500 locuri - Universitatea Politehnica’’, după finalizarea procedurii de achiziție a lucrărilor,  
care va fi inițiată după aprobarea prin Hotarâre de Guvern a reavizării indicatorilor tehnico-
economici; termen: anii  2018-2019; 
▪ Lucrări noi/ studii, proiecte: 
- Construire terenuri de sport multifuncţionale”: faza 1- Realizare documentaţie tehnică şi 
economică pentru 5 obiective; lucrări de execuție la 2 obiective; 
- Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, 
teren multifuncțional,alte amenajari exterioare) str. Verde, Silistra-zona Lipovei: finalizare  
faza SF+PT, achizitia lucrarilor de executie; 
- 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: finalizare faza SF+PT,  achiziția lucrărilor de execuție; 
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-  Zona sportivă și de agrement Calea Șagului (bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren 
de tenis,alte amenajări exterioare), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman: finalizare faza 
SF+PT; achiziția lucrărilor de execuție; 
- Reabilitare Complex Sportiv Bega ( reabilitare centrală termică și stație de filtrare și tratare a 
apei la bazinul de înot; extindere corp cladire imobil cu anexă vestiare), str. Intrarea Zânelor 
nr.2: finalizare faza DALI/ SF+PT; achiziția lucrărilor de execuție pentru instalația de filtrare 
și tratare; 
- Refuncționalizare Baza sportivă -str.Splaiul Tudor Vladimirescu 17a: finalizare fază 
DALI+PT; achiziția lucrărilor de execuție pentru teren sport multifuncțional; 
-Reabilitare ”Baza sportivă Adrian Stoicov” ( teren sintetic, instalații nocturnă ,anexe) faza 
DALI/ SF+PT; achiziția lucrărilor de execuție; 
-Reabilitare Baza sportivă rugby - str.Pictor Aman nr.11 (terenuri gazon natural, tribună, 
anexe): faza DALI/ SF+PT; achiziția lucrărilor de execuție; 
- Construire Aquapark, str. Ovidiu Balea: faza  SF+PT. 
- Construire ” Sală Polivalentă cu capacitate de 16000 locuri, Timişoara”: faza SF+PT.  
 

2. Privind activitatea din domeniul culturii, cultelor 
a) Activităţi cu instituţiile de cultură si de sprijinire a unitaţilor de cult: 

- Realizarea unei interfeţe active cu unităţile de cult pentru îmbunătăţirea modului de finanţare 
de la bugetul local și gestionarea eficientă a parteneriatelor cu unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase; 
- Finalizarea recepțiilor imobilelor, activelor, înscrierea în CF a imobilelor cinematografe, 
preluate de la RADEF Romania Film, inclusiv a imobilului Cinema Studio; 

      b) Privind dezvoltarea infrastructurii culturale a Municipiului: 
 Lucrări în continuare: 
- Finalizare obiectiv” Reabilitare construcţii şi instalaţii la Galeria Helios, P-ţa Victoriei nr.6”;  
- Execuție lucrări la obiectiv’’ Refuncţionalizare clădire din funcţiunea  de spital de 
dermatologie în clădire cu funcţiunea de spaţiu multicultural’’; Termen finalizare obiectiv : 
anul 2019; 
- Obiectivul ” Refuncționalizarea clădirilor ce aparțin Palatului  Culturii- fațada principală”: 
finalizarea PT; reavizare Ministerul Culturii pentru PT&DE; execuție lucrări; 
- Obiectivul ” Reabilitare termică și reamenajare parțiala nivel parter corpuri A1,A2 și B ale 
Palatului Culturii”: finalizarea PT; achiziția lucrărilor de execuție; 
- Obiectivul ” Refuncționalizarea fostelor ateliere școală ale Colegiului Tehnic I.C. Bratianu, 
ca spații de creație pentru Teatrul German, str. Cuvin nr.2”: finalizare PT; achiziția lucrărilor 
de execuție; 
             Lucrări noi: 
- Obiectivul ”Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural-Turnul de Apa Iosefin”, str. 
Gh.Barițiu; finalizare DALI+PT; achiziția lucrărilor de execuție; 
- Refuncționalizare imobile cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din 
Municipiul Timișoara în spații culturale: finalizare DALI/Expertize tehnice; documentații 
tehnico-economice PT/DE pentru cinema Timiș, Arta, Studio, Dacia; 
-Reabilitare Scenă de spectacole din Parcul Rozelor ( structura metalică,  prelată PVC, turnuri 
laterale, podea scenă, anexe cabine, alte amenăjari în perimetrul scenei) 
-Reabilitare și refuncționalizare imobil Filarmonica Banatul  str. CD Loga nr.2, Timișoara 
(consolidări structură rezistență, acoperiș, construcții-instalații exterioare-interioare): 
documentația tehnico-economică; execuție lucrări, termen- anul 2019. 
 
 


